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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування ” є базовий 

синтаксис та основні елементи мови Java. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Набуття студентами стійких навичок програмування з використанням 

основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) на основі 

практичного використання мови програмування Java, вивчення методів 

проектування та створення програм з урахуванням сучасних технологій. 

 

Основні завдання 

Основні завдання дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” – 

вивчити основи проектування програмного забезпечення; вивчити 

технології об’єктно-орієнтованого програмування;  вивчити прийоми 

роботи з візуальними середовищами програмування; набуття навичок 

розробки й тестування програмних продуктів функціонуючих під 

керуванням сучасних операційних систем; формування у студентів 

абстрактного мислення, яке повинне  допомогти рішенню прикладних 

задач, пов’язаних з різноманітними галузями знань. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна “Об’єктно-орієнтоване програмування” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як «Вступ до фаху», «Алгоритмізація та програмування» 

та «Інформатика». Матеріал дисципліни використовується до ефективного 

вивчення курсів «Проектування та адміністрування баз та сховищ даних», 

«Технології Інтернет», «WEB-дизайн та WEB-програмування», «Технології 

управління контентом». 

 

Вимоги до знань і вмінь 

а) знати 

 принципи побудови класів об'єктів та їх методів, основні типи класів та 

способи їх надбудови та взаємодії; 



 правила побудови і основні елементи програми мовою Java,  

 основні принципи ООП;  

б) уміти 

 будувати та зображати різними способами функціональні та структурні 

схеми програмного забезпечення,  

 оперувати моделями об'єктів (даними та методами) та створювати 

програмні засоби керування ними. 

 програмувати на мові Java та інших ООП; 

 виконувати тестування та налагодження програми 

в) мати уявлення про 

 сучасні засоби автоматизації процесу об’єктно-орієнтованого 

проектування; 

 системи візуального програмування; 

 існуючі об’єктно-орієнтовані мови програмування і сфери їх 

використання. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Концепція об’єктно-орієнтованого програмування. Реалізація 

принципів об’єктно-орієнтованого підходу в Java 

2. Операції, літерали, оператори, керуючі структури мови  Java. 

3. Масиви, конструктори класів, робота з текстовими рядками в Java. 

4. Наслідування класів, поліморфізм, абстрактні класи, інтерфейси Java. 

5. Обробка виключних ситуацій (Exceptions). 

6. Введення/виведення даних(I/O) в Java. 

7. Колекції об'єктів Java. Класи реалізації колекцій Java. 

8 Побудова клієнт-серверних аплікацій на базі Java технологій. 

9. Java-фреймворки для роботи з базами даних. 

10. Використання типових шаблонів програмування (patterns). 
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