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Тема: Моделювання систем з використанням шаблонних класів STL та шаблонів проекту-
вання 

Мета: Здобути навички використання контейнерів стандартної бібліотеки шаблонів STL та 
шаблонів проектування при моделюванні програмних систем (на прикладі шаблону 
Observer) 

Питання до вивчення 
1. Стандартна бібліотека шаблонів STL. Контейнерні класи та алгоритми бібліотеки шабло-

нів. Використання ітераторів. 
2. Використання контейнерних класів для зберігання об’єктів при моделювання систем. 
3. Шаблони проектування (Design patterns). Твірні шаблони. Структурні шаблони. Поведін-

кові шаблони. 

Теоретичні відомості 
Стандартна бібліотека шаблонів STL (Standard Template Library) містить ряд шаблон-

них класів і функцій, зручних для зберігання структурованих даних, зокрема векторів, спис-
ків, черг, стеків. Шаблонні класи можуть містити дані різних типів. Крім цього, STL має 
ефективні алгоритми обробки даних – сортування, пошук, злиття. Основою STL виступають 
контейнери, алгоритми та ітератори. Існують послідовні та асоціативні контейнери. Деталь-
ний опис стандартної бібліотеки шаблонів можна знайти в [1], [2]. 

Шаблони проектування являють собою задокументовані типові рішення типових задач 
проектування програмних систем. Найбільш повний виклад основних шаблонів проектуван-
ня міститься в книзі «Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-
ориентированного проектирования. Паттерны проектирования» [3]. Автори книги відомі як 
«банда чотирьох» (Gang-of-Four або просто GoF). Тому ці шаблони найчастіше називають 
шаблонами проектування GoF. Розрізняють твірні, структурні та поведінкові шаблони. 
 

Завдання до виконання 
1. Ознайомитися з основними контейнерними класами стандартної бібліотеки шаблонів 

(vector, list, stack queue). З’ясувати характерні особливості кожного типу послідовних ко-
нтейнерів. 

2. Дослідити функції для роботи з динамічними масивами на базі контейнера vector. 
3. Ознайомитися з прикладами використання контейнера vector для базових типів. 
4. Змоделювати використання контейнера vector для зберігання програмних об’єктів. Вико-

ристати відношення агрегації та композиції. 
5. Ознайомитися з шаблоном проектування Спостерігач (Observer). Відомий також як Вида-

вець-Передплатник (Publisher-Subscriber). 
6. На основі завдання, виданого викладачем, або для міні-проекту своєї групи реалізувати 

власний шаблон проектування Observer. 
7. Реалізувати альтернативний варіант шаблону Observer (реєстрація Спостерігача за окре-

мим параметром, повідомлення про зміну окремого параметра тощо) згідно індивідуаль-
ного завдання, виданого викладачем. 

8. Реалізувати власний приклад одного з шаблонів проектування GoF. Завдання узгодити з 
викладачем. 

 
  
 



Контрольні питання  
1. Що являє собою стандартна бібліотека шаблонів? 
2. Як ви розумієте поняття «шаблонний клас»? 
3. Що таке контейнер стандартної бібліотеки шаблонів? 
4. Які основні контейнери включає стандартна бібліотека шаблонів? 
5. Що таке послідовний контейнер STL? Що таке асоціативний контейнер STL? 
6. Як здійснюється доступ до елементів послідовного контейнера? 
7. Що таке ітератор? Якого типу ітератори ви знаєте? 
8. Які ви знаєте алгоритми стандартної бібліотеки шаблонів? 
9. Як використовують послідовні контейнери для зберігання об’єктів? 
10. Що таке шаблони проектування? Що таке шаблони проектування GoF? 
11. В яких випадках застосовують шаблони проектування? 
12. Яка структура опису шаблону проектування? 
13. Яку класифікацію шаблонів пропонують учасники GoF? 
14. Які ви знаєте породжуючи шаблони? Яке їх призначення? 
15. Які ви знаєте структурні шаблони? Для чого вони призначені? 
16. Які ви знаєте поведінкові шаблони? Яке їх призначення? 
17. Яке призначення шаблону Спостерігач? 
18. Для яких задач можна використовувати шаблон спостерігач? 
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