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Конспект лекції № 1-2 

 

Тема № 1. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МОВУ JAVA 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика”, „Вступ до 

фаху”, „Технології Інтернет”, „Web-дизайн та Web-програмування”, „Технології 

проектування та адміністрування БД і СД ”. 

 

Мета лекції: познайомити з поняттями Java-машина, байт-код, JIT-компіляція; 

отримати базові знання, необхідні для розробки проектів мовою Java; формувати 

вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, синтезувати 

знання, отримані при вивченні даної теми.  

 

План лекції: 

1. Що таке Java?  

2. Віртуальна Java-машина, байт-код, JIT-компіляція. Категорії програм, 

написаних на мові Java. 

3. Середовища розробки Java-проектів. 

 

Опорні поняття: кроссплатформність, Java-машина, байт-код, JIT-компіляція, 

середовище розробки.  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. - Iвано-

Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету 

iменi Василя Стефаника, 2016. − 286 с. 

2. Блинов И.Н., Романчик В. С. Java. Методы программирования : уч.-мет. 

пособие / И. Н. Блинов, В. С. Романчик. ? Минск : издательство "Четыре 

четверти", 2013. − 896 с. 

3. Блинов, И.Н. Java 2: практ. рук. / И.Н. Блинов, В.С. Романчик. - Мн.: 

УниверсалПресс, 2005. - 400 с.   

4. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: 

Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с. 

5. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. : 

Питер, 2007. − 366 с. 

6. Грязнова В. О., Єфіменко С. В. Основи методології програмування. - К.: 

ВПЦ "Київський університет", 2010. 

7. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб. 

пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с. 

8. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. - 

М.: ООО "ИД Вильямс", 2007. 
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9. Хорстманн, К. С., Корнелл, Г. Библиотека профессионала. Java 2 : Том 1. 

Основы. − 8-е изд. − М. : Вильямс, 2013. − 816 с. 

10. Шилдт Г. Полный справочник по Java SE 6. М.: Вильямс, 2010. − 1040 с. 

11. Эккель Б. Философия Java. − 4-е изд. − СПб. : Питер, 2011. − 640 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Java - Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: http://proglang.su/java 

2. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info 

3. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursov-po-java-

chastjh-1-- 

4. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих : 

[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-po-

osnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/ 

5. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим 

доступу: http://progopedia.ru/ 

6. Язык программирования Java и среда NetBeans : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: https://www.intuit.ru/studies/courses/569/425/info 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Що таке Java?  

Java широко відома як новітній об'єктно-орієнтована мова, легка у 

вивченні і дозволяє створювати програми, які можуть виконуватися на будь-якій 

платформі без яких-небудь доопрацювань (кроссплатформність). Ще з Java 

чомусь завжди пов'язана тема кави (зображення логотипів, назви продуктів і 

т.д.). Програмісти можуть додати до цього опису, що мова схожа на спрощений 

С або С ++ з додаванням garbage collector'а - автоматичного збирача "сміття" 

(механізм звільнення пам'яті, яка більше не використовується програмою). 

Також відомо, що Java орієнтована на Internet, і найпоширеніше її застосування 

- невеликі програми, аплети, які запускаються в браузері і є частиною HTML-

сторінок. 

Було випущено п'ять основних версій мови, починаючи з 1.0 в 1995 році 

і закінчуючи 1.4 в лютому 2002 року (21 вересня 2017 вийшла 9 версія). Наступна 

версія 1.5 випущена в 2004 році. Всі версії і документацію до них завжди можна 

було безкоштовно отримати на офіційному web-сайті Java http://java.sun.com/. 

Один з перших продуктів для Java - JDK 1.1 (засіб розробки на Java) - протягом 

перших трьох тижнів після оголошення був завантажений більш 220000 разів. 

Версія 1.4 була завантажена більше 2 мільйонів разів за перші 5 місяців. 
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Практично всі провідні виробники програмного забезпечення ліцензували 

технологію Java і регулярно оголошують про вихід побудованих на ній 

продуктів. Це і IBM, і творець платформи Macintosh фірма Apple, і лідер в області 

реляційних БД Oracle, і навіть головний конкурент фірми Sun - корпорація 

Microsoft - ліцензувала Java ще в березні 1996 року. 

Java створювалася як універсальна мова, призначена для прикладного 

програмування в неоднорідних комп'ютерних мережах як з боку клієнтського 

комп'ютера, так і з боку сервера. Скомпільовані програми Java працюють тільки 

під управлінням віртуальної Java-машини, тому вони називаються додатками 

Java. Синтаксис операторів Java практично повністю збігається з синтаксисом 

мови C, але, на відміну від C++, Java не є розширенням C - це абсолютно 

незалежна мов, зі своїми власними синтаксичними правилами. Вона є набагато 

більш сильно типізованою в порівнянні з C і C ++, тобто вносить набагато більше 

обмежень на дії зі змінними і величинами різних типів. Наприклад, в C / C ++ 

немає різниці між цілочисельними, булевими і символьними величинами, а 

також адресами в пам'яті. Тобто, наприклад, можна помножити символ на булеве 

значення, з якого вирахувано ціле число, і розділити результат на адресу! В Java 

є заборона на майже всі дії такого роду. 

Java, JavaScript і C ++ є об'єктно-орієнтованими мовами програмування, і 

всі вони мають C-подібний синтаксис операторів. Але як об'єктні моделі, так і 

базові конструкції цих мов (за винятком синтаксису операторів), в цих мовах 

принципово різні. Жодна з них не є версією або спрощенням іншого - це зовсім 

різні мови, призначені для різних цілей. Java-універсальна мова прикладного 

програмування, JavaScript - вузькоспеціалізований мову програмування HTML-

документів, C ++ - універсальна мова системного програмування. 

Висновок. Java (вимовляється Джава) — об'єктно-орієнтована мова 

програмування, випущена 1995 року компанією «Sun Microsystems» як основний 

компонент платформи Java. З 2009 року мовою займається компанія «Oracle». 

 

Питання 2. Віртуальна Java-машина, байт-код, JIT-компіляція. Категорії 

програм, написаних на мові Java.  

Спочатку слово "програма" означало послідовність інструкцій процесора 

для вирішення будь-якої задачі. Ці інструкції були машинними кодами, і різниці 

між вихідним і виконуваним кодом програми не було. Різниця з'явилася, коли 

програми стали писати на мовах програмування. При цьому програмою стали 

називати як текст, що міститься у файлі з вихідним кодом, так і виконуваний 

файл. 

Для усунення неоднозначності терміну "програма", код програми, що 

виконується, прийнято називати додатком (application). Термін "додаток" - 

скорочення від фрази "програма операційної системи". Він означає, що 

виконуваний код програми може працювати тільки під керуванням відповідної 

операційної системи. Робота під управлінням операційної системи дозволяє 

уникнути залежності програми від пристрою конкретного варіанту апаратури на 

комп'ютері, де вона повинна виконуватися. Наприклад, як автору програми, так 

і користувачеві абсолютно байдуже, як влаштовано пристрій, з якого зчитується 
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інформація - чи буде це жорсткий диск з однією, двома або шістнадцятьма 

головками. Або це буде CD-привід, DVD-привід або ще який-небудь інший тип 

носія. Але переносимість звичайних додатків обмежується одним типом 

операційних систем. Наприклад, додаток MS Windows® не працюватиме під 

Linux, і навпаки. Програми, написані на мові Java, виконуються під управлінням 

спеціальної програми – віртуальної Java-машини, і тому мають переносимість 

на будь-яку операційну систему, де є відповідна Java-машина. Завдяки цьому 

вони є не додатками будь-якої операційної системи, а додатками Java. 

Програми, написані на мові Java, є наборами класів і зберігаються в 

текстових файлах з розширенням .java. При компіляції текст програми 

перекладається (транслюються) в двійкові файли з розширенням .class. Такі 

файли містять байт-код - інструкції для абстрактного Java-процесора у вигляді 

байтових послідовностей команд цього процесора і даних до них. Для того, щоб 

байт-код був виконаний на будь-якому комп'ютері, він повинен бути 

переведений в інструкції для відповідного процесора. Саме цим і займається 

Java-машина. Спочатку байт-код завжди інтерпретувався: кожен раз, як 

зустрічалася якась інструкція Java-процесора, вона переводилася в послідовність 

інструкцій процесора комп'ютера. Природно, це значно уповільнювало роботу 

додатків Java. 

В даний час використовується більш складна схема, яка називається JIT-

компіляцією (Just-In-Time) - компіляцією "по ходу справи", "нальоту". Коли 

будь-яка інструкція (або набір інструкцій) Java-процесора виконується в перший 

раз, відбувається компіляція відповідного їй байт-коду із збереженням 

скомпільованої коду в спеціальному буфері. При наступному виклику тієї ж 

інструкції замість її інтерпретації відбувається виклик з буфера скомпільованої 

коду. Тому інтерпретація відбувається тільки при першому виклику інструкції. 

Завдяки компіляції програм Java в платформонезалежний байт-код 

забезпечується переносимість цих програм не тільки на рівні вихідного коду, а й 

на рівні скомпільованих додатків. Звичайно, при цьому на комп'ютері, де 

запущено програму, яка повинна бути встановлена програма віртуальної Java-

машини (Java Virtual Machine - JVM), скомпільована в коди відповідного 

процесора (native code - "рідний" код). На одному і тому ж комп'ютері може бути 

встановлено кілька Java-машин різних версій або від різних виробників. 

Специфікація Java-машини є відкритою, точно так же, як вимоги до компілятору 

мови Java. Тому різні фірми, а не тільки Sun, розробляють компілятори Java і 

Java-машини. 

Додаток операційної системи запускається за допомогою засобів 

операційної системи. Додаток Java, навпаки, запускається за допомогою 

віртуальної Java-машини, яка сама є додатком операційної системи. Таким 

чином, спочатку стартує Java-машина. Вона отримує в якості параметра ім'я 

файлу з компілювати кодом класу. В цьому класі шукається і запускається на 

виконання підпрограма з ім'ям main. 

Програми Java володіють не тільки добре переноситься, але і високою 

швидкістю роботи. Однак навіть при наявності JIT-компіляції вони все-таки 

можуть виконуватися повільніше, ніж програми, написані на C або C ++. Це 
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пов'язано з тим, що JIT-компіляція створює не такий оптимальний код як 

багатопрохідний компілятор C / C ++, який може витрачати дуже великий час і 

багато ресурсів на відшукування конструкцій програми, які можна оптимізувати. 

А JIT-компіляція відбувається "на льоту", в умовах жорсткої обмеженості часу і 

ресурсів. Для вирішення цієї проблеми були розроблені компілятори програм 

Java в код конкретних програмно-апаратних платформ (native code - "рідний" 

код). Наприклад, вільно розповсюджуваний фондом GNU компілятор gjc. 

Правда, помітні успіхи Sun в удосконаленні Java-машини дозволили практично 

досягти, а в ряді випадків навіть обігнати за швидкодією програми, написані на 

інших мовах. Зокрема, програми Java, які активно займаються виділенням-

вивільненням пам'яті, працюють швидше за свої аналоги, написаних на C / C ++, 

завдяки спеціальному механізму програмних слотів пам'яті (slot - "паз, отвір для 

вставки чого-небудь"). 

Віртуальна Java-машина не тільки виконує байт-код (інтерпретує його, 

займається JIT-компіляції та виконує JIT-компілює код), а й виконує ряд інших 

функцій. Наприклад, взаємодіє з операційною системою, забезпечуючи доступ 

до файлів або підтримку графіки. А також забезпечує автоматичне вивільнення 

пам'яті, зайнятої непотрібними об'єктами - так звану збірку сміття (garbage 

collection). 

Програми Java можна розділити на кілька основних категорій: 

Додаток (application) - аналог "звичайної" прикладної програми. 

Аплет (applet) - спеціалізована програма з обмеженими можливостями, що 

працює у вікні WWW-документа під управлінням браузера. 

Сервлет (servlet) - спеціалізована програма з обмеженими можливостями, 

що працює в WWW на стороні сервера. Використовується переважно в рамках 

технології JSP (Java Server Pages - серверних Сторінок Java) для програмування 

WWW-документів з боку сервера. 

Серверний додаток (Enterprise application) - призначено для 

багаторазового використання на стороні сервера. 

Бібліотека (Java Class Library - бібліотека класів, або NetBeans Module - 

модуль платформи NetBeans) - призначена для багаторазового використання 

програмами Java 

Між додатками і апплетами Java є принципова відмінність: під час запуску 

програми безпосередньо з комп'ютера користувача і має доступ до всіх ресурсів 

комп'ютера нарівні з будь-якими іншими програмами. Аплет ж завантажується з 

WWW з стороннього сервера, причому через саму ідеологію WWW сайт, з якого 

завантажений аплет, в загальному випадку не може бути визнаний надійним. А 

сам аплет має можливість передавати дані на довільний сервер в WWW. Тому 

для того, щоб уникнути ризику витоку конфіденційної інформації з комп'ютера 

користувача або здійснення ворожих дій у аплетів прибрані багато можливостей, 

які є у додатків. 

Сервлети - це програми Java, що запускаються з боку сервера. Вони мають 

можливості доступу до файлової системи і інших ресурсів сервера через набір 

керуючих конструкцій, зумовлених в рамках технології JSP і пакета javax.servlet. 

Технологія JSP полягає в наявності додаткових конструкцій в HTML-або XML-
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документах, які дозволяють здійснювати виклики сценаріїв ("скриптів"), 

написаних на мові Java. В результаті вдається дуже просто і зручно здійснювати 

обробку даних або елементів документа, і впроваджувати в потрібні місця 

документа результати обробки. Сценарії Java перед першим виконанням 

автоматично компілюються на стороні сервера, тому що виконується код 

виконується досить швидко. Але, звичайно, вимагає, щоб була встановлена 

відповідна Java-машина. Наприклад, що входить до складу Sun Application Server 

- програмного забезпечення, що забезпечує підтримку великої кількості 

необхідних серверних можливостей для роботи в WWW. Відзначимо, що Sun 

Application Server також поширюється безкоштовно і входить в комплект 

NetBeans Enterprise Pack. 

Віртуальну Java-машину часто називають середовищем виконання 

(Java Runtime Environment - JRE). 

Існує два основних способи установки Java-машини на клієнтський 

комп'ютер: 

 JRE з поставки Software Development Kit (SDK) - Комплекту 

розробки програмного забезпечення. 

 Спеціалізований варіант JRE в складі Інтернет-браузера, який має 

назву Java plugin. 

Комплект останніх версій SDK можна вільно завантажувати з сайту Sun 

http://java.sun.com/. 

При використанні аплетів потрібно, щоб до складу браузера входив 

спеціалізований комплект JRE. Як правило, він поставляється разом з 

браузером, і може при необхідності оновлюватися. Для MS Internet Explorer 

такий комплект і його поновлення можуть бути вільно завантажені з сайту 

Microsoft. 

Є можливість установки Java-машини від різних виробників, не 

обов'язково встановлювати комплект SDK від Sun. На одному і тому ж 

комп'ютері може бути встановлено відразу кілька різних Java-машин, в тому 

числі комплекти SDK різних версій. Правда, досвід показує, що при цьому деякі 

програми, написані на Java, втрачають працездатність (частково або повністю).  

Комплекти SDK мають класифікацію, що спирається на версію Java 

(мови програмування і, відповідно, Java-машини) і тип створюваних додатків. 

Так, до часу написання даного тексту виходили версії SDK 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 і 1.6. У кожної версії є ряд підверсій, що не супроводжуються зміною мови 

програмування, а пов'язаних в основному з виправленням помилок або 

внесенням невеликих змін в бібліотеки. Наприклад, 1.4.1_01 або 1.5.0_04. 

Версії Java 1.0 і 1.1 прийнято називати Java 1. Всі версії Java починаючи 

c 1.2 називають Java 2. Однак більш надійно класифікувати за номером SDK, так 

як мова Java для версії SDK 1.5 дуже помітно відрізняється за можливостями від 

мови Java для більш ранніх версій SDK - в нього додано велику кількість нових 

синтаксичних конструкцій, а також змінений ряд правил. Тому код, правильний 

в Java для версії SDK 1.5, може виявитися неправильним в Java для версії SDK 

1.4. Не кажучи вже про Java для версії SDK 1.3 або 1.2. Крім того, нещодавно 
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компанія Sun перестала використовувати в назвах комплектів програмного 

забезпечення термін Java 2 і походять від нього скорочення виду j2. 

Комплекти розробки SDK однієї версії відрізняються за типом 

створюваних з їх допомогою додатків. Є три типи SDK: 

Java ME - комплект Java Micro Edition (мікро-видання) 

http://java.sun.com/j2me/, призначений для програмування "тонких апаратних 

клієнтів". Тобто пристроїв, що володіють малими ресурсами - наладонних 

комп'ютерів, стільникових телефонів, мікроконтролерів, смарт-карт. Стара назва 

J2ME. 

Java SE - комплект Java Standard Edition (стандартне видання) 

http://java.sun.com/j2se/, призначений для програмування "товстих клієнтів". 

Тобто пристроїв, що володіють досить великими ресурсами - звичайних 

комп'ютерів. Стара назва J2SE. 

Java EE- комплект Java Enterprise Edition http: //java.sun.com/j2ee/, 

призначений для написання серверного програмного забезпечення. Стара назва 

J2EE. 

При поширенні будь-якого продукту, написаного на Java, можлива 

установка тільки програмного забезпечення Java-машини (JRE - Java Runtime 

Environment). Наприклад, в разі використання Java 1.4.1_01 - комплекту 

j2re1.4.1_01. При цьому створюється папка з ім'ям j2re1.4.1_01 з вкладеними 

папками bin і lib. В папці bin містяться файли і папки, необхідні для роботи Java-

машини і додаткових інструментів для роботи з нею в спеціальних режимах. В 

папці lib містяться допоміжні файли і бібліотеки, в основному пов'язані з 

параметрами налаштувань системи. 

Також можлива установка цілком SDK. Наприклад, при установці SDK 

Java SE 1.5.0_04 створюється папка JDK1.5.0_04 з вкладеними папками bin, 

demo, include, jre, lib, sample, а також архівом src.zip з вихідними кодами 

стандартних класів Java. В папці bin містяться файли інструментів розробки, в 

папці demo - файли прикладів з вихідними кодами. В папці include - заголовки 

файлів C для доступу до ряду бібліотек Java та налагоджувача віртуальної Java-

машини на платформо-залежному рівні - на основі інтерфейсів JNI (Java Native 

Interface) і JVMDI (Java Virtual Machine Debugging Interface), відповідно. В папці 

jre знаходяться файли, необхідні для роботи з віртуальною Java-машиною. Папка 

lib містить ряд бібліотек і супровідних файлів, необхідних для роботи 

інструментів з папки bin. В папці sample знаходяться приклади з вихідними 

кодами. 

Абревіатура JDK розшифровується як Java Development Kit - комплект 

розробки програмного забезпечення на Java. На жаль, в комплекті відсутня 

навіть сама найпростіша документація з описом призначення наявних в ньому 

інструментів - є посилання на сайт компанії Sun, де можна знайти цю 

інформацію. 

Висновок. Java -платформа має наступні переваги: переносимість, або 

кроссплатформність; об'єктна орієнтованість, створена ефективна об'єктна 

модель; звичний синтаксис С / С ++; вбудована і прозора модель безпеки; 
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орієнтація на Internet-завдання, мережеві розподілені додатки; динамічність, 

легкість розвитку і додавання нових можливостей; простота освоєння. 

 

 

Питання 3. Середовища розробки Java-проектів  

Найпопулярнішим середовищем розробки для Java є Eclipse. Його можна 

безкоштовно скачати з http://www.eclipse.org/downloads/. Іншими популярними 

середовищем є NetBeans, роботи над яким фінансує Oracle, та IntelliJ IDEA 

компанії JetBrains. Ще одним представником IDE для Java є JDeveloper, 

розробником якого є та ж компанія Oracle. Всі наведені середовища також 

можуть бути використанні не тільки для Java, але й для інших мов 

програмування. Хоча, вони все ж найкраще підходять і налаштовані саме під 

потреби Java програмістів. Ряд середовищ розробки з інших мов програмування, 

також можна налаштувати на роботу з Java. 

IntelliJ IDEA — інтегроване cередовище розробки програмного 

забезпечення багатьма мовами програмування. Community версія середовища 

IntelliJ IDEA підтримує інструменти для проведення тестування TestNG і JUnit, 

системи контролю версій CVS, Subversion, Mercurial і Git, засоби збирання 

Maven і Ant, мови програмування Java, Java ME, Scala, Clojure і Groovy. 

Середовище містить входить модуль візуального проектування GUI-інтерфейсу 

Swing UI Designer, XMLредактор, редактор регулярних виразів, система 

перевірки коректності коду, система контролю за виконанням завдань і 

доповнення для імпорту та експорту проектів з Eclipse. 

Eclipse є інтегрованим середовищем розробки, використовується для 

розробки програмного забезпечення під певну платформу. Основна перевага  

роботи з Eclipse полягає в готових плагінах і модулях, які дуже просто 

встановити та оновлювати. З їх допомогою можна персоналізувати інтерфейс 

Eclipse під конкретного користувача, встановити підтримку необхідних мов 

програмування, поставити для кожного типу файлу свій редактор, налаштувати 

тип налагодження проекту. 

Порівняння Eclipse і IDEA 

1. Автодоповнення 

В IntelliJ IDEA організований режим «розумного» автодоповнення коду, 

який підтримує доповнення імен класів і пропонує код навіть у разі введу 

окремого ідентифікатора з середини конструкції. Тобто IDEA пропонує тільки 

придатні за змістом варіанти, тобто ті, які підходять для даного методу або класу, 

а Eclipse пропонує всі можливі варіанти, не перевіряючи їх придатність в даному 

конкретному випадку. 

2. Робота з XML 

XML підтримується як в Eclipse так і в IDEA. Але IDEA редагує XML 

тільки у вигляді тексту, а Eclipse дає змогу редагувати і у вигляді структури і у 

вигляді тексту. У разі обробки великих файлів уповільнення роботи робить 

редагування XML в IDEA просто практично неможливим, Eclipse справляється з 

обробкою великих файлів швидше. 

3. Візуальний редактор форм. 
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Візуальний редактор форм в IDEA працює швидше, ніж в Еclipse. І тому є 

просте пояснення: Eclipse зберігає форму відразу в код, а IDEA - проміжний xml-

файл. 

4. Розширення. 

Потрібно сказати, що обидві системи побудовані на додаткових модулях. 

Але Eclipse - це оболонка для модулів, а IDEA, в першу чергу, середовище 

розробки Java. В Eclipse можна встановлювати, наприклад такі модулі: для Java, 

J2ME, C / C + +, Perl, PHP, Python, LaTeX, SVN team provider та ін У IDEA - 

плагіни для Erlang, Scala, J2ME і Python. 

5. Декілька проектів 

Eclipse надає можливість відкривати декілька проектів в одному вікні, дає 

програмісту управління над залежностями і відносинами. Intellij відкриває 

проекти в різних вікнах і це захаращує робочий простір. 

6. Підтримка мов програмування 

Іntellij Community Edition підтримує лише Java, Groovy і Scala. Однак, якщо 

ви плануєте створювати, наприклад, сервер Рython з Ajax і HTML, з'єднаний з 

Веб-сервером Java або інші комбінації мов, то в цьому випадку краще вибрати 

Eclipse. 

7. Автодоповнення і перевірка коду 

Хоча Eclipse має можливість додавання плагінів, таких як CheckStyle, в 

IDEA автодоповнення за замовчуванням працює швидше і краще. 

8. Швидкодія 

Чим більше плагінів, встановлених на IDE, тим довше воно завантажується 

і займає більше пам'яті. Однак, Eclipse обробляє і завантажує великі проекти 

швидше IDEA. Проекти зазвичай швидше відкриваються в Eclipse, оскільки 

Intellij індексує весь проект при завантаженні, але подальша робота в проекті в 

середовищі Idea швидше і зручніше. 

9. Інтеграція с репозиторіями 

Обидві IDE мають SVN / GIT / GitHub та інші плагіни. Але плагін в IDEA 

більш надійний, має кращий графічний інтерфейс і простіше у використанні. 

10. Робота з базами даних 

Багато розширень доповнює середовище Eclipse менеджерами для роботи 

з базами даних, серверами додатків тощо. Це такі плагіни, як: 

• jOra. Призначений для розробників Oracle і Oracle адміністраторів; 

• графічна платформа Data Service; 

• плагін EclipseDatabase; 

• QuantumDB плагін та інші. 

В Intell є вбудована База Даних, тому не потрібно ставити додаткові 

плагіни. 

Висновок. ІDEA - потужне середовище розробки мовою Java. Воно краще 

Eclipse в якості Java IDE. Якщо ви розглядаєте їх з іншим призначенням - 

наприклад, як IDE для іншої мови (C + +, С, PHP, Perl, Ruby), або як платформу 

для побудови Desktop-додатків, то слід вибрати Eclipse. 
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В IDEA додаткові модулі не відіграють важливої ролі. Все необхідне є в 

дистрибутиві. Якщо ви досвідчений розробник Java, і вам потрібно швидкий і 

зручний інструмент, то IDEA це саме те, що вам потрібно. 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Java – одна з найпопулярніших мов програмування у світі. 

2. Необхідно поставити JDK для того, щоб писати і запускати програми на 

Java. JDK – набір софтвера, розробленого Oracle, що містить в собі 

компілятор (javac), середовище виконання (Java Runtime Environment), 

стандартну бібліотеку мови, приклади і документацію. 

3. IDE (Integrated Development Environment) – це комплекс програмних 

засобів, використовуваний програмістами для розробки програмного 

забезпечення. IDE дозволяє з легкістю писати, запускати, відлагоджувати 

і тестувати код.  

 

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

1. Для чого потрібна Віртуальна Java-машина? 

2. Що таке байт-код? 

3. Що таке JIT-компіляція? 

4. Які є категорії програм, написаних на мові Java? 

5. Які є середовища розробки Java-проектів? 

6. Які є суттєві відмінності між Eclipse і IDEA? 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції № 3-5 

 

Тема № 2. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА JAVA 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика”, „Вступ до 

фаху”, „Технології Інтернет”, „Web-дизайн та Web-програмування”, „Технології 

проектування та адміністрування БД і СД ”. 

 

Мета лекції: познайомитися з простою структурою програми на мові Java, 

описом змінних і констант, перетворенням типів; отримати базові знання, 

необхідні для розробки проектів мовою Java з виведенням результату в консоль 

та введенням початкових даних з консолі; формувати вміння аналізувати, 

узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, синтезувати знання, отримані при 

вивченні даної теми.  

 

План лекції: 

1. Структура програми 

2. Змінні і константи 

3. Типи даних 

4. Консольне введення / виведення в Java 

5. Арифметичні операції 

6. Побітові операції 

7. Умовні вирази 

8. Операції присвоювання і пріоритет операцій 

9. Перетворення базових типів даних 

10. Умовні конструкції 

11. Цикли 

12. Масиви 

13. Методи. Параметри методів 

14. Оператор return.  

15. Перевантаження методів 

16. Рекурсивні функції 

17. Обробка виняткових ситуацій 

 

Опорні поняття: інструкція, метод main, коментар, змінна, константа, тип 

даних, приведення типів, консоль, бінарні операції, унарні операції, тернарні 

операції, асоціативність операцій, побітові операції, умовні вирази, масив, 

пріоритет операцій, умова, цикл.  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. - Iвано-

Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету 

iменi Василя Стефаника, 2016. − 286 с. 
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2. Блинов И.Н., Романчик В. С. Java. Методы программирования : уч.-мет. 

пособие / И. Н. Блинов, В. С. Романчик. ? Минск : издательство "Четыре 

четверти", 2013. − 896 с. 

3. Блинов, И.Н. Java 2: практ. рук. / И.Н. Блинов, В.С. Романчик. - Мн.: 

УниверсалПресс, 2005. - 400 с.   

4. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: 

Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с. 

5. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. : 

Питер, 2007. − 366 с. 

6. Грязнова В. О., Єфіменко С. В. Основи методології програмування. - К.: 

ВПЦ "Київський університет", 2010. 

7. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб. 

пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с. 

8. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. - 

М.: ООО "ИД Вильямс", 2007. 

9. Хорстманн, К. С., Корнелл, Г. Библиотека профессионала. Java 2 : Том 1. 

Основы. − 8-е изд. − М. : Вильямс, 2013. − 816 с. 

10. Шилдт Г. Полный справочник по Java SE 6. М.: Вильямс, 2010. − 1040 с. 

11. Эккель Б. Философия Java. − 4-е изд. − СПб. : Питер, 2011. − 640 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Java - Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: http://proglang.su/java 

2. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info 

3. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursov-po-java-

chastjh-1-- 

4. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих : 

[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-po-

osnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/ 

5. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим 

доступу: http://progopedia.ru/ 

6. Язык программирования Java и среда NetBeans : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: https://www.intuit.ru/studies/courses/569/425/info 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Структура програми  

Основним будівельним блоком програма на мові Java є інструкції 

(statement). Кожна інструкція виконує деяку дію, наприклад, виклики методів, 

оголошення змінних і присвоєння їм значень. Після завершення інструкції в Java 

ставиться крапка з комою (;).  

System.out.println ( "Hello Java!"); 

Цей рядок представляє виклик методу System.out.println, який виводить в 

консоль рядок "Hello Java!". 

Крім окремих інструкцій поширеною конструкцією є блок коду. Блок коду 

містить набір інструкцій, що взяті у фігурні дужки: 

{ 

    System.out.println ( "Hello!"); 

    System.out.println ( "Welcome to Java!"); 

} 

 

Виконання програми. Метод main 

Java є об'єктно-орієнтованою мовою, тому всю програму можна 

представити як набір взаємодії між собою класів і об'єктів: 

 

public class Program { 

      public static void main (String args []) { 

         System.out.println ( "Hello Java!"); 

    } 

} 

Тобто основу програми становить клас Program. При визначенні класу 

спочатку йде модифікатор доступу public, який вказує, що даний клас буде 

доступний всім, тобто можна його запустити з командного рядка. Далі йде 

ключове слово class, а потім назву класу. Після назви класу йде блок коду, в 

якому розташовано вміст класу. 

Вхідною точкою в програму на мові Java є функція main, яка визначена в 

класі Program. Саме з неї починається виконання програми: 

public static void main (String args []) 

При запуску програми віртуальна машина Java шукає в головному класі 

програми метод main з подібним заголовком, і після його виявлення запускає 

його. 

Спочатку заголовка методу йде модифікатор public, який вказує, що метод 

буде доступний ззовні. Слово static вказує, що метод main − статичний, а слово 

void − що він не повертає ніякого значення. Далі в дужках у нас йдуть параметри 

методу - String args [] - це масив args, який зберігає значення типу String, тобто 

рядки. При запуску програми через цей масив можна передати в програму різні 

дані. 

Після заголовка методу йде його блок, який містить набір виконуваних 

інструкцій. 
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Коментарі 

Код програми може містити коментарі. При компіляції коментарі 

ігноруються і не мають жодного впливу на роботу програми та на його розмір. 

У Java є два типи коментарів: однорядковий і багаторядковий. 

Однорядковий коментар розміщується на одному рядку після подвійного слешу 

//. А багаторядковий коментар вкладається між символами / * текст коментаря 

* /. Він може розміщуватися на декількох рядках. 

Висновок. Тексти програм, написаних на мові Java, повинні мати певну 

структуру. Мова Java настільки об'єктно-орієнтована наскільки це можливо. 

Крім імпорту та вказівки імен пакетів, весь робочий код знаходиться всередині 

класів. При цьому, кожен клас повинен описуватися в окремому файлі, назва 

файлу має збігатися з ім'ям класу. Наприклад, якщо створюється клас 

HelloWorldApp, то він зберігається в файлі HelloWorldApp.java. Один з класів 

обов'язково повинен містити метод-функцію main (), яка є точкою входу в java-

програму. У разі однофайлової програми, метод main () повинен бути в цьому 

єдиному файлі. 

 

Питання 2. Змінні і константи  

Для зберігання даних в програмі призначені змінні. Змінна представляє 

іменну область пам'яті, яка зберігає значення певного типу. Кожна змінна має 

тип, ім'я та значення. Тип визначає, яку інформацію може зберігати змінна або 

діапазон допустимих значень. 

Змінні оголошуються в такий спосіб: 

тип_даних ім'я_змінної; 

Наприклад, визначимо змінну, яка буде називатися x і матиме тип int: 

int x; 

У цьому виразі оголошено змінну x типу int. Тобто x буде зберігати деяке 

число не більше 4 байти. 

 

Як ім'я змінної може виступати будь-яка довільна назва, що задовольняє 

наступним вимогам: 

 ім'я може містити будь-які алфавітно-цифрові символи, а також знак 

підкреслення, при цьому перший символ в імені не повинен бути цифрою 

 в імені не повинно бути знаків пунктуації та пропусків 

 ім'я не може бути ключовим словом мови Java 

 Java чутлива до регістру мову, тому такі оголошення як int num; та int 

NUM; − це дві різні змінні. 

 

Оголосивши змінну, можна присвоїти їй значення: 

int x; // оголошення змінної 

x = 10; // присвоєння значення 

System.out.println (x); // 10 

Також можна надати значення змінній при її оголошенні. Цей процес 

називається ініціалізацією: 
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int x = 10; // оголошення та ініціалізація змінної 

System.out.println (x); // 10 

Якщо не надати змінній значення до її використання, то отримаємо 

помилку, наприклад, в наступному випадку: 

int x; 

System.out.println (x); 

Через кому можна оголосити відразу кілька змінних одного типу: 

int x, y; 

x = 10; 

y = 25; 

System.out.println (x); // 10 

System.out.println (y); // 25 

Також можна їх відразу ініціалізувати: 

int x = 8, y = 15; 

System.out.println (x); // 8 

System.out.println (y); // 15 

Відмінною особливістю змінних є те, що можна в процесі роботи програми 

змінювати їх значення: 

int x = 10; 

System.out.println (x); // 10 

x = 25; 

System.out.println (x); // 25 

 

Ключове слово var 

Починаючи з Java 10 в мову було додано ключове слово var, яке також 

дозволяє визначати змінну: 

var x = 10; 

System.out.println (x); // 10 

Слово var ставиться замість типу даних, а сам тип змінної визначається з 

того значення, яке їй присвоюється. Наприклад, зміною x присвоюється число 

10, значить, змінна буде представляти тип int. 

Але якщо змінна оголошується за допомогою var, то обов'язково потрібно 

ініціалізувати її, тобто надати їй початкове значення, інакше отримаємо 

помилку: 

var x; //! Помилка, змінна не ініціалізована 

x = 10; 

 

Константи 

Крім змінних, в Java для зберігання даних можна використовувати 

константи. На відміну від змінних константі можна привласнити значення тільки 

один раз. Константа оголошується також, як і змінна, тільки спочатку йде 

ключове слово final: 

final int LIMIT = 5; 

System.out.println (LIMIT); // 5 

// LIMIT = 57; //  



6 
 

 

Як правило, константи мають імена в верхньому регістрі. 

Константи дозволяють задати такі змінні, які не повинні більше 

змінюватися. Наприклад, якщо у нас є змінна для зберігання числа pi, то можна 

оголосити її константою, так як її значення постійне. 

Висновок. Змінна - іменована комірка пам'яті для зберігання даних 

певного типу. Константа - це іменована комірка пам'яті, здатна зберігати дані, які 

потім змінюватися не будуть. 

 

 

Питання 3. Типи даних  

Тип даних визначає діапазон значень, які може зберігати змінна або 

константа. 

Розглянемо систему вбудованих базових типів даних, яка 

використовується для створення змінних в Java. А вона представлена 

наступними типами. 

 

boolean: зберігає значення true або false 

boolean isActive = false; 

boolean isAlive = true; 

 

byte: зберігає ціле число від -128 до 127 і займає 1 байт 

byte a = 3; 

byte b = 8; 

 

short: зберігає ціле число від -32768 до 32767 і займає 2 байти 

short a = 3; 

short b = 8; 

 

int: зберігає ціле число від -2147483648 до 2147483647 і займає 4 байти 

int a = 4; 

int b = 9; 

 

long: зберігає ціле число від -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 

854 775 807 і займає 8 байт 

long a = 5; 

long b = 10; 

 

double: зберігає число з плаваючою крапкою від ± 4.9 * 10-324 до ± 1.8 * 10308 

і займає 8 байт 

double x = 8.5; 

double y = 2.7; 

Як роздільник цілої та дробової частини використовується крапка. 
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float: зберігає число з плаваючою крапкою від -3.4 * 1038 до 3.4 * 1038 і 

займає 4 байти 

float x = 8.5F; 

float y = 2.7F; 

 

char: зберігає одиночний символ в кодуванні UTF-16 і займає 2 байти, тому 

діапазон збережених значень від 0 до 65536 

 

При цьому змінна може приймати тільки ті значення, які відповідають її 

типу. Якщо змінна є цілочисельного типу, то вона не може зберігати дробові 

числа. 

 

Цілі числа 

Всі цілочисельні літерали, наприклад, 10,4, -5, сприймаються як значення 

типу int, проте можна привласнювати цілочисельні літерали іншим 

цілочисельним типам: byte, long, short. В цьому випадку Java автоматично 

здійснює відповідні перетворення: 

 

byte a = 1; 

short b = 2; 

long c = 2121; 

Однак якщо захочемо привласнити змінній типу long дуже велике число, 

яке виходить за межі допустимих значень для типу int, то зіткнемося з помилкою 

під час компіляції: 

long num = 2147483649; 

Щоб вирішити проблему, треба додати до числа суфікс l або L, який вказує, 

що число представляє тип long: 

long num = 2147483649L; 

Як правило, значення для цілочисельних змінних задаються в десятковій 

системі числення, однак можемо застосовувати і інші системи числення. 

наприклад: 

int num111 = 0x6F; // 16-кова система, число 111 

int num8 = 010; // 8-кова система, число 8 

int num13 = 0b1101; // 2-кова система, число 13 

Для задання 16-кового значення після символів 0x вказується число в 

шістнадцятковому форматі. Вісімкове значення вказується після символу 0, а 

двійкове значення - після символів 0b. 

Також цілі числа підтримують поділ розрядів числа за допомогою знаку 

підкреслення: 

int x = 123_456; 

int y = 234_567__789; 

System.out.println (x); // 123456 

System.out.println (y); // 234567789 

 

Числа з плаваючою крапкою 
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При присвоєнні змінної типу float дробового літералу з плаваючою 

крапкою, наприклад, 3.1, 4.5 і т.д., Java автоматично розглядає це як значення 

типу double. І щоб вказати, що дане значення має розглядатися як float, потрібно  

використовувати суфікс f: 

float fl = 30.6f; 

double db = 30.6; 

І хоча в даному випадку обидві змінних мають практично одне значення, 

але ці значення будуть по-різному розглядатися і будуть займати різне місце в 

пам'яті. 

 

Символи і рядки 

Як значення змінна символьного типу отримує символ, вкладений в 

ординарні лапки: char ch = 'e' ;. Крім того, змінній символьного типу також можна 

привласнити цілочисельне значення від 0 до 65536. У цьому випадку змінна 

знову ж буде зберігати символ, а цілочисельне значення буде вказувати на номер 

символу в таблиці символів Unicode (UTF-16). наприклад: 

char ch = 102; // символ 'f' 

System.out.println (ch); 

Ще однією формою задання символьних змінних є шістнадцяткова  форма: 

змінна отримує значення в шістнадцятковій формі, яке слід після символів "\ u". 

Наприклад, char ch = '\ u0066'; знову ж буде зберігати символ 'f'. 

Символьні змінні не варто плутати із стрічковими, 'a' не ідентичне "a". 

Стрічкові змінні представляють об'єкт String, який на відміну від char або int не 

є примітивним типом у Java: 

String hello = "Hello ..."; 

System.out.println (hello); 

Висновок. В Java є вісім основних (примітивних) типів даних. П'ять із них 

— цілочисельні (включаючи символьний тип char), два — дійсні (float, double) і 

один логічний (булевий) тип даних. 

 

 

Питання 4. Консольне введення / виведення в Java  

Найбільш простий спосіб взаємодії з користувачем представляє консоль: 

можна виводити на консоль деяку інформацію або, навпаки, зчитувати з консолі 

деякі дані. Для взаємодії з консоллю в Java застосовується клас System. 

 

Виведення на консоль 

Для створення потоку виведення в клас System визначено об'єкт out. В 

цьому об'єкті визначено метод println, який дозволяє вивести на консоль деяке 

значення з подальшим переведенням консолі на наступний рядок. 

 

public class Program { 

       public static void main (String [] args) { 

        System.out.println ( "Hello world!"); 

        System.out.println ( "Bye world ..."); 
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    } 

} 

У метод println передається будь-яке значення, як правило, рядок, яке треба 

вивести на консоль. І в даному випадку отримаємо наступне виведення: 

 

Hello world! 

Bye world ... 

При необхідності можна і не переводити курсор на наступний рядок. В 

цьому випадку можна використовувати метод System.out.print(). 

 

 

public class Program { 

       public static void main (String [] args) { 

        System.out.print ( "Hello world!"); 

        System.out.print ( "Bye world ..."); 

    } 

} 

Консольне виведення даної програми: 

Hello world! Bye world ... 

Але за допомогою методу System.out.print також можна здійснити 

переклад каретки на наступний рядок. Для цього треба використовувати escape-

послідовність \ n: 

 

System.out.print ( "Hello world \ n"); 

Інколи необхідно підставляти в рядок якісь дані. Наприклад, у нас є два 

числа, і хочемо вивести їх значення на екран. У цьому випадку можна, 

наприклад, написати так: 

 

ublic class Program { 

    

    public static void main (String [] args) { 

            

        int x = 5; 

        int y = 6; 

        System.out.println ( "x =" + x + "; y =" + y); 

    } 

} 

Консольне виведення програми: 

x = 5; y = 6 

 

Але в Java є також функція для форматованого виведення, успадкована від 

мови С: System.out.printf (). З її допомогою можна переписати попередній 

приклад наступним чином: 

 

int x = 5; 
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int y = 6; 

System.out.printf ( "x =% d; y =% d \ n", x, y); 

 

В даному випадку символи % d позначають специфікатор, замість якого 

підставляє один з аргументів. Специфікаторів і відповідних їм аргументів може 

бути безліч. В даному випадку у нас тільки два аргументи, тому замість першого 

% d підставляє значення змінної x, а замість другого - значення змінної y. Сама 

буква d означає, що даний специфікатор буде використовуватися для виведення 

цілочисельних значень. 

 

Крім специфікатор % d можна використовувати ще ряд специфікаторів для 

інших типів даних: 

% x: для виведення шістнадцяткових чисел 

% f: для виведення чисел з плаваючою крапкою 

% e: для виведення чисел у експоненційній формі, наприклад, 1.3e + 01 

% c: для виведення одиночного символу 

% s: для виведення рядкових значень 

 

наприклад: 

 

public class Program { 

    

    public static void main (String [] args) { 

            

        String name = "Tom"; 

        int age = 30; 

        float height = 1.7f; 

           

        System.out.printf ( "Name:% s Age:% d Height:% .2f \ n", name, age, 

height); 

    } 

} 

При виведенні чисел з плаваючою крапкою можна вказати кількість знаків 

після коми, для цього використовують специфікатор % .2f, де .2 вказує, що після 

коми буде два знаки. У підсумку отримаємо наступне виведення: 

Name: Tom Age: 30 Height: 1,70 

 

Введення з консолі 

Для отримання введення з консолі в класі System визначено об'єкт in. 

Однак безпосередньо через об'єкт System.in не дуже зручно працювати, тому, як 

правило, використовують клас Scanner, який, в свою чергу використовує 

System.in. Наприклад, напишемо маленьку програму, яка здійснює введення 

чисел: 

 

import java.util.Scanner; 
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public class Program { 

    

    public static void main (String [] args) { 

            

        Scanner in = new Scanner (System.in); 

        System.out.print ( "Input a number:"); 

        int num = in.nextInt (); 

           

        System.out.printf ( "Your number:% d \ n", num); 

        in.close (); 

    } 

} 

Так як клас Scanner знаходиться в пакеті java.util, то спочатку його 

потрібно імпортувати за допомогою інструкції import java.util.Scanner. 

 

Для створення самого об'єкта Scanner в його конструктор передається 

об'єкт System.in. Після цього ми можемо отримувати вводяться значення. 

Наприклад, в даному випадку спочатку виводимо запрошення до вводу і потім 

отримуємо вводиться число в змінну num. 

Щоб отримати введене число, використовується метод in.nextInt () ;, який 

повертає введене з клавіатури цілочислове значення. 

 

Приклад роботи програми: 

Input a number: 5 

Your number: 5 

 

Клас Scanner має ще ряд методів, які дозволяють отримати введені 

користувачем значення: 

 

next (): зчитує введений рядок до першого пробілу 

nextLine (): зчитує весь введений рядок 

nextInt (): зчитує введене число int 

nextDouble (): зчитує введене число double 

nextBoolean (): зчитує значення boolean 

nextByte (): зчитує введене число byte 

nextFloat (): зчитує введене число float 

nextShort (): зчитує введене число short 

 

Тобто для введення значень кожного примітивного типу в класі Scanner 

визначений свій метод. 

 

Наприклад, створимо програму для введення інформації про людину: 

import java.util.Scanner; 
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public class Program { 

    

    public static void main (String [] args) { 

            

        Scanner in = new Scanner (System.in); 

        System.out.print ( "Input name:"); 

        String name = in.nextLine (); 

        System.out.print ( "Input age:"); 

        int age = in.nextInt (); 

        System.out.print ( "Input height:"); 

        float height = in.nextFloat (); 

        System.out.printf ( "Name:% s Age:% d Height:% .2f \ n", name, age, 

height); 

        in.close (); 

    } 

} 

Тут послідовно вводяться дані типів String, int, float і потім всі введені дані 

разом виводяться на консоль. Приклад роботи програми: 

 

Input name: Tom 

Input age: 34 

Input height: 1,7 

Name: Tom Age: 34 Height: 1,70 

 

Зверніть увагу для введення значення типу float (те ж саме відноситься до 

типу double) застосовується число "1,7", де роздільником є кома, а не "1.7", де 

роздільником є крапка. В даному випадку все залежить від поточної мовної 

локалізації системи. 

Висновок. Для того, щоб користувач міг щось ввести з клавіатури, існує 

стандартний потік введення, представлений об'єктом System.in. Для створення 

потоку виведення в клас System визначено об'єкт out. В цьому об'єкті визначено 

метод println, який дозволяє вивести на консоль деяке значення з подальшим 

переведенням консолі на наступний рядок. Для отримання консольного введення 

в класі System визначено об'єкт in.  

 

Питання 5. Арифметичні операції  

Більшість операцій в Java аналогічні тим, які застосовуються в інших С-

подібних мовах. Є унарні операції (виконуються над одним операндом), бінарні 

- над двома операндами, а також тернарні - виконуються над трьома операндами. 

Операндом є змінна або значення (наприклад, число), яка бере участь в операції. 

Розглянемо всі види операцій. 

В арифметичних операціях беруть участь числа. У Java є бінарні 

арифметичні операції (здійснюються над двома операндами) і унарні 

(виконуються над одним операндом).  

До бінарних операцій відносять наступні: 



13 
 

 

+ операція додавання двох чисел: 

int a = 10; 

int b = 7; 

int c = a + b; // 17 

int d = 4 + b; // 11 

 

- операція віднімання двох чисел: 

int a = 10; 

int b = 7; 

int c = a - b; // 3 

int d = 4 - a; // -6 

 

* операція множення двох чисел 

int a = 10; 

int b = 7; 

int c = a * b; // 70 

int d = b * 5; // 35 

 

/ операція ділення двох чисел: 

int a = 20; 

int b = 5; 

int c = a / b; // 4 

double d = 22.5 / 4.5; // 5.0 

 

При діленні варто враховувати, так як якщо в операції беруть участь два 

цілих числа, то результат ділення буде округлятися до цілого числа, навіть якщо 

результат присвоюється змінної float або double: 

 

double k = 10/4; // 2 

System.out.println (k); 

Щоб результат був з плаваючою крапкою, один з операндів також повинен 

бути числом з плаваючою крапкою: 

double k = 10.0 / 4; // 2.5 

System.out.println (k); 

 

% отримання залишку від ділення двох чисел: 

int a = 33; 

int b = 5; 

int c = a% b; // 3 

int d = 22% 4; // 2 (22 - 4 * 5 = 2) 

 

Також є дві унарні арифметичні операції, які проводяться над одним 

числом: ++ (інкремент) і -- (декремент). Кожна з операцій має два різновиди: 

префіксна і постфіксна форми: 
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++ (префіксний інкремент) 

Передбачає збільшення змінної на одиницю, наприклад, z = ++ y (спочатку 

значення змінної y збільшується на 1, а потім її значення присвоюється змінній 

z) 

int a = 8; 

int b = ++ a; 

System.out.println (a); // 9 

System.out.println (b); // 9 

 

++ (постфіксний інкремент) 

Представляє збільшення змінної на одиницю, наприклад, z = y ++ 

(спочатку значення змінної y присвоюється змінної z, а потім значення змінної y 

збільшується на 1) 

int a = 8; 

int b = a ++; 

System.out.println (a); // 9 

System.out.println (b); // 8 

 

-- (префіксний декремент) 

Зменшення змінної на одиницю, наприклад, z = -- y (спочатку значення 

змінної y зменшується на 1, а потім її значення присвоюється змінної z) 

int a = 8; 

int b = --a; 

System.out.println (a); // 7 

System.out.println (b); // 7 

 

-- (постфіксний декремент) 

z = y-- (спочатку значення змінної y присвоюється змінної z, а потім 

значення змінної y зменшується на 1) 

int a = 8; 

int b = a--; 

System.out.println (a); // 7 

System.out.println (b); // 8 

 

Пріоритет арифметичних операцій 

Одні операції мають більший пріоритет ніж інші і тому виконуються 

спочатку. Операції в порядку зменшення пріоритету: 

 

++ (інкремент), - (декремент) 

* (Множення), / (ділення),% (залишок від ділення) 

+ (Додавання), - (віднімання) 

Пріоритет операцій слід враховувати при виконанні набору арифметичних 

виразів: 

int a = 8; 
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int b = 7; 

int c = a + 5 * ++ b; 

System.out.println (c); // 48 

Спочатку буде виконуватися операція інкремента ++ b, яка має більший 

пріоритет - вона збільшить значення змінної b і поверне його в якості результату. 

Потім виконується множення 5 * ++ b, і тільки в останню чергу виконується 

складання a + 5 * ++ b 

 

Дужки дозволяють перевизначити порядок обчислень: 

int a = 8; 

int b = 7; 

int c = (a + 5) * ++ b; 

System.out.println (c); // 104 

Незважаючи на те, що операція додавання має менший пріоритет, але 

спочатку буде виконуватися саме складання, а не множення, так як операція 

складання укладена в дужки. 

 

Асоціативність операцій 

Крім пріоритету операції відрізняються таким поняттям як 

асоціативність. Коли операції мають один і той самий пріоритет, порядок 

обчислення визначається асоціативністю операторів. Залежно від асоціативності 

є два типи операторів: 

Лівоасоціативні оператори, які виконуються зліва направо 

Правоасоціативні оператори, які виконуються справа наліво 

Так, деякі операції, наприклад, операції множення і ділення, мають один і 

той самий пріоритет. Який же тоді буде результат у виразі: 

int x = 10/5 * 2; 

Варто трактувати цей вислів як (10/5) * 2 чи як 10 / (5 * 2)? Адже в 

залежності від трактування отримаємо різні результати. 

Оскільки всі арифметичні оператори (крім префіксного інкремента і 

декремента) є лівоасоціативними, тобто виконуються зліва направо. Тому вираз 

10/5 * 2 необхідно трактувати як (10/5) * 2, тобто результатом буде 4. 

 

Операції з числами з плаваючою крапкою 

Слід зазначити, що числа з плаваючою крапкою не підходять для 

фінансових та інших обчислень, де помилки при округленні можуть бути 

критичними. наприклад: 

double d = 2.0 - 1.1; 

System.out.println (d); 

 

В даному випадку змінна d буде не 0.9, як можна було б спочатку 

припустити, а 0.8999999999999999. Подібні помилки точності виникають через 

те, що на низькому рівні для представлення чисел з плаваючою крапкою 

застосовується двійкова система, однак для числа 0.1 не існує двійкового 

представлення, також як і для інших дрібних значень. Тому якщо в таких 
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випадках зазвичай застосовується клас BigDecimal, який дозволяє обійти подібні 

ситуації. 

Висновок. Арифметичні операції використовують в математичних 

виразах. Вони є близькими до операцій алгебри та повинні мати числовий тип. 

 

Питання 6. Побітові операції  

Побітові або порозрядні операції виконуються над окремими розрядами 

або бітами чисел. У даних операціях в якості операндів можуть виступати тільки 

цілі числа. 

Кожне число має певне двійкове подання. Наприклад, число 4 в двійковій 

системі 100, а число 5 - 101 і так далі. 

 

Наприклад, візьмемо такі змінні: 

byte b = 7; // 0000 0111 

short s = 7; // 0000 0000 0000 0111 

Тип byte займає 1 байт або 8 бітів, відповідно представлений 8 розрядами. 

Тому значення змінної b в двійковому коді дорівнюватиме 00000111. Тип short 

займає в пам'яті 2 байти або 16 бітів, тому число даного типу буде представлено 

16 розрядами. І в даному випадку змінна s в двійковій системі буде мати 0000 

0000 0000 0111. 

Для запису чисел зі знаком в Java застосовується додатковий код (two's 

complement), при якому старший розряд є знаковим. Якщо його значення 

дорівнює 0, то число додатне, і його двійкове подання не відрізняється від 

уявлення беззнакового числа. Наприклад, 0000 0001 в десятковій системі 1. 

Якщо старший розряд дорівнює 1, то маємо справу з від’ємним числом. 

Наприклад, 1111 1111 в десятковій системі це -1. Відповідно, 1111 0011 

представляє -13. 

 

Логічні операції 

Логічні операції над числами представляють порозрядні операції. В 

даному випадку числа розглядаються в двійковому поданні, наприклад, 2 в 

двійковій системі дорівнює 10 і має два розряду, число 7 - 111 і має три розряди. 

 

& (Логічне множення) 

Множення здійснюється порозрядно. Якщо в обох операндів значення 

розрядів дорівнює 1, то операція повертає 1, інакше −  0. Наприклад: 

 

int a1 = 2; // 010 

 int b1 = 5; // 101 

 System.out.println (a1 & b1); // результат 0 

              

int a2 = 4; // 100 

int b2 = 5; // 101 

System.out.println (a2 & b2); // результат 4 
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У першому випадку у нас два числа 2 і 5. 2 в двійковому вигляді 

представляє число 010, а 5 - 101. Порозрядне множення чисел (0 * 1, 1 * 0, 0 * 1) 

дає результат 000. 

У другому випадку у нас замість двійки число 4, у якого в першому розряді 

1, так само як і у числа 5, тому тут результатом операції (1 * 1, 0 * 0, 0 * 1) = 100 

буде число 4 в десятковому форматі . 

 

| (Логічне додавання) 

Дана операція також проводиться по двійковим розрядам, але тепер 

повертається одиниця, якщо хоча б у одного числа в даному розряді є одиниця 

(операція "логічне АБО"). наприклад: 

int a1 = 2; // 010 

int b1 = 5; // 101 

System.out.println (a1 | b1); // результат 7 - 111 

int a2 = 4; // 100 

int b2 = 5; // 101 

System.out.println (a2 | b2); // результат 5 - 101 

 

^ (Логічне виключення АБО) 

 

Також цю операцію називають XOR. Її застосовують для простого 

шифрування: 

 

int number = 45; // 1 001 Значення, яке потрібно зашифрувати - в двійковій 

формі 101101 

int key = 102; // Ключ шифрування - в двійковій системі 1100110 

int encrypt = number ^ key; // Результатом буде число 1001011 або 75 

System.out.println ( "Зашифроване число:" + encrypt); 

  

int decrypt = encrypt ^ key; // Результатом буде вихідне число 45 

System.out.println ( "розшифрувати число:" + decrypt); 

 

Тут також здійснюються порозрядні операції. Якщо значення поточного 

розряду в обох чисел різні, то повертається 1, інакше повертається 0. Наприклад, 

результатом виразу 9 ^ 5 буде число 12. А щоб розшифрувати число, 

застосовують зворотну операцію до результату. 

 

~ (Логічне заперечення) 

Порозрядна операція, яка інвертує всі розряди числа: якщо значення 

розряду дорівнює 1, то воно стає рівним нулю, і навпаки. 

byte a = 12; // 0000 1100 

System.out.println (~ a); // 1111 0011 або -13 
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Операції зсуву 

Операції зсуву також здійснюються над розрядами чисел. Зсув може 

відбуватися вправо і вліво. 

 

a << b - зсуває число a вліво на b розрядів. Наприклад, вираз 4 << 1 зсуває  

число 4 (яке в двійковому поданні 100) на один розряд вліво, в результаті 

виходить число 1000 або число 8 в десятковому поданні. 

a >> b - зміщує число a вправо на b розрядів. Наприклад, 16 >> 1 зсуває 

число 16 (яке в двійковій системі 10000) на один розряд вправо, тобто в 

результаті виходить 1000 або число 8 в десятковому поданні. 

a >>> b - на відміну від попередніх типів зсувів дана операція є беззнаковим 

зсувом – зсуває число a вправо на b розрядів. Наприклад, вираз -8 >>> 2 

дорівнюватиме 1073741822. 

Таким чином, якщо вихідне число, яке треба зсунути в ту або іншу сторону, 

ділиться на два, то фактично виходить множення або ділення на два. Тому 

подібну операцію можна використовувати замість безпосереднього множення 

або ділення на два, так як операція зсуву на апаратному рівні менш дорога 

операція на відміну від операції ділення або множення. 

Висновок. Побітові операції в Java можна проводити тільки над 

цілочисельними типами даних. Тобто long, int, short, char, byte. 

 

Питання 7. Умовні вирази  

Умовні вирази це деяка умова, яка повертає значення типу boolean, тобто 

значення true (якщо умова істинна), або значення false (якщо умова помилкова). 

До умовних виразів належать операції порівняння і логічні операції. 

 

Операції порівняння 

В операціях порівняння порівнюються два операнди, і повертається 

значення типу boolean − true, якщо вираз вірний, і false, якщо вираз невірний. 

 

== 

порівнює два операнди на рівність і повертає true (якщо операнди рівні) і 

false (якщо операнди не рівні) 

 

int a = 10; 

int b = 4; 

boolean c = a == b; // false 

boolean d = a == 10; // true 

 

! = 

порівнює два операнди і повертає true, якщо операнди НЕ рівні, і false, 

якщо операнди рівні 

 

int a = 10; 

int b = 4; 
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boolean c = a! = b; // true 

boolean d = a! = 10; // false 

 

<(Менше ніж) 

Повертає true, якщо перший операнд менше другого, інакше повертає false 

 

int a = 10; 

int b = 4; 

boolean c = a <b; // false 

 

> (Більше ніж) 

Повертає true, якщо перший операнд більший за другий, інакше повертає 

false 

 

int a = 10; 

int b = 4; 

boolean c = a> b; // true 

 

> = (Більше або дорівнює) 

Повертає true, якщо перший операнд більший за другий або дорівнює 

другому, інакше повертає false 

 

boolean c = 10> = 10; // true 

boolean b = 10> = 4; // true 

boolean d = 10> = 20; // false 

 

<= (Менше або дорівнює) 

Повертає true, якщо перший операнд менший за другий або дорівнює 

другому, інакше повертає false 

 

boolean c = 10 <= 10; // true 

boolean b = 10 <= 4; // false 

boolean d = 10 <= 20; // true 

 

 

Логічні операції 

Також в Java є логічні операції, які також представляють умову і 

повертають true або false і зазвичай об'єднують кілька операцій порівняння. До 

логічних операцій відносять наступні: 

 

| 

c = a | b; (с рівне true, якщо або a, або b (або і a, і b) рівні true, інакше c 

дорівнюватиме false) 

 

& 
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c = a & b; (с рівне true, якщо і a, і b рівні true, інакше c дорівнюватиме false) 

 

! 

c =! b; (с рівне true, якщо b рівне false, інакше c дорівнюватиме false) 

 

^ 

c = a ^ b; (с рівне true, якщо або a, або b (але не одночасно) рівні true, інакше 

c дорівнюватиме false) 

 

|| 

c = a || b; (с рівне true, якщо або a, або b (або і a, і b) рівні true, інакше c 

дорівнюватиме false) 

 

&& 

c = a && b; (с рівне true, якщо і a, і b рівні true, інакше c дорівнюватиме 

false) 

 

Є дві пари операцій | і || (А також & і &&) виконують схожі дії, проте  вони 

не рівнозначні. 

 

Вираз c = a | b; буде обчислювати спочатку обидва значення - a і b і на їх 

основі виводити результат. 

 

У виразі  c = a || b; спочатку буде обчислюватися значення a, і якщо воно 

дорівнює true, то обчислювати значення b вже сенсу не має, так як у будь-якому 

випадку вже c дорівнюватиме true. Значення b буде обчислюватися тільки в тому 

випадку, якщо a рівне false. 

 

Те ж саме стосується пари операцій & / &&.  

У виразі c = a & b; будуть обчислюватися обидва значення - a і b. 

У виразі  c = a && b; спочатку буде обчислюватися значення a, і якщо воно 

дорівнює false, то обчислювати значення b вже не має сенсу, так як значення c в 

будь-якому випадку дорівнює false. Значення b буде обчислюватися тільки в 

тому випадку, якщо a рівне true 

 

Таким чином, операції || і && більш зручні в обчисленнях, дозволяючи 

скоротити час на обчислення значення виразу і тим самим підвищуючи 

продуктивність. А операції | і & більше підходять для виконання порозрядних 

операцій над числами. 

 

приклади: 

 

boolean a1 = (5> 6) || (4 <6); // 5> 6 - false, 4 <6 - true, тому повертається true 

boolean a2 = (5> 6) || (4> 6); // 5> 6 - false, 4> 6 - false, тому повертається 

false 
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boolean a3 = (5> 6) && (4 <6); // 5> 6 - false, 4 <6 - true, тому повертається 

false 

boolean a4 = (50> 6) && (4/2 <3); // 50> 6 - true, 4/2 <3 - true, тому 

повертається true 

boolean a5 = (5> 6) ^ (4 <6); // 5> 6 - false, 4 <6 - true, тому повертається true 

boolean a6 = (50> 6) ^ (4/2 <3); // 50> 6 - true, 4/2 <3 - true, тому повертається 

false 

 

 

Питання 8. Операції присвоювання і пріоритет операцій  

На завершення розглянемо операції привласнення, які в основному 

представляють комбінацію простого присвоювання з іншими операціями: 

 

= 

просто прирівнює одне значення іншому: c = b; 

 

+ = 

c + = b; (Змінній c присвоюється результат додавання c і b) 

 

- = 

c- = b; (Змінній c присвоюється результат віднімання b з c) 

 

* = 

c * = b; (Змінній c присвоюється результат множення c і b) 

 

/ = 

c / = b; (Змінній c присвоюється результат ділення c на b) 

 

% = 

c% = b; (Змінній c присвоюється залишок від ділення c на b) 

 

& = 

c & = b; (Змінній c присвоюється значення c & b) 

 

| = 

c | = b; (Змінній c присвоюється значення c | b) 

 

^ = 

c ^ = b; (Змінній c присвоюється значення c ^ b) 

 

<< = 

c << = b; (Змінній c присвоюється значення c << b) 

 

>> = 

c >> = b; (Змінній c присвоюється значення c >> b) 
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>>> = 

c >>> = b; (Змінній c присвоюється значення c >>> b) 

 

Приклади операцій: 

 

int a = 5; 

a + = 10; // 15 

a - = 3; // 12 

a * = 2; // 24 

a / = 6; // 4 

a << = 4; // 64 

a >> = 2; // 16 

System.out.println (a); // 16 

 

Пріоритет операцій 

При роботі з операціями важливо розуміти їх пріоритет, який можна 

описати наступною таблицею: 

 

expr ++ expr-- 

++ expr --expr + expr -expr ~! 

* / % 

+ - 

 << >> >>> 

<> <=> = Instanceof 

== ! = 

& 

^ 

| 

&& 

|| 

? : (Тернарний оператор) 

= + = - = * = / =% = & = ^ = | = << = >> = >>> = (оператори присвоювання) 

 

Чим вище оператор в цій таблиці, тим більший його пріоритет. При цьому 

дужки підвищують пріоритет операції, використовуваної у виразі. 

Висновок. Операція присвоювання є однією з найбільш використовуваних 

у програмах. Операція присвоювання призначена для присвоювання значення 

змінній. Пріоритет визначає порядок виконання операторів. Пріоритет 

операторів за замовчуванням можна змінити за допомогою круглих дужок, які 

явно вкажуть порядок операцій. Якщо вираз включає кілька операторів з 

однаковим пріоритетом, то порядком виконання операцій управляє 

асоціативність операторів. 

 

Питання 9. Перетворення базових типів даних  
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Кожен базовий тип даних займає певну кількість байт пам'яті. Це накладає 

обмеження на операції, в які залучені різні типи даних. Розглянемо наступний 

приклад: 

 

int a = 4; 

byte b = a; //! Помилка 

В даному коді ми зіткнемося з помилкою. Хоча і тип byte, і тип int 

представляють цілі числа. Більш того значення змінної a, яке присвоюється 

змінної типу byte, цілком укладається в діапазон значень для типу byte (від -128 

до 127). Проте ми стикаємося з помилкою на етапі компіляції. Оскільки в даному 

випадку ми намагаємося привласнити деякі дані, які займають 4 байта, змінної, 

яка займає всього один байт. 

 

Проте в програмі може знадобитися, щоб подібне перетворення було 

виконано. В цьому випадку необхідно використовувати операцію перетворення 

типів (операція ()): 

 

int a = 4; 

byte b = (byte) a; // перетворення типів: від типу int до типу byte 

System.out.println (b); // 4 

Операція перетворення типів передбачає вказання в дужках того типу, до 

якого треба перетворити значення. Наприклад, в разі операції (byte) a, йде 

перетворення даних типу int в тип byte. У підсумку ми отримаємо значення типу 

byte. 

 

Явні і неявні перетворення 

Коли в одній операції залучені дані різних типів, не завжди необхідно 

використовувати операцію перетворення типів. Деякі види перетворень 

виконуються неявно, автоматично. 

 

Автоматичні перетворення 
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Стрілками на малюнку показано, які перетворення типів можуть 

виконуватися автоматично. Пунктирними стрілками показані автоматичні 

перетворення з втратою точності. 

 

Автоматично без будь-яких проблем здійснюються розширювальні  

перетворення (widening) - вони розширюють представлення об'єкт в пам'яті. 

наприклад: 

 

byte b = 7; 

int d = b; // перетворення від byte до int 

В даному випадку значення типу byte, яке займає в пам'яті 1 байт, 

розширюється до типу int, яке займає 4 байта. 

 

Розширювальні автоматичні перетворення представлені такими 

ланцюжками: 

 

byte -> short -> int -> long 

int -> double 

short -> float -> double 

char -> int 

 

Автоматичні перетворення з втратою точності 

Деякі перетворення можуть здійснюватися автоматично між типами даних 

однакової розрядності або навіть від типу даних з більшою розрядністю до типу 

з меншою розрядністю. Це такі ланцюжки перетворень: 

 int -> float, long -> float і long -> double  

Але при перетворенні можна зіткнутися з втратою інформації. 

 

наприклад: 

 

int a = 2147483647; 

float b = a; // від типу int до типу float 

System.out.println (b); // 2.14748365E9 

 

Явні перетворення 

У всіх інших перетвореннях примітивних типів явно застосовується 

операція перетворення типів. Зазвичай це звужує перетворення (narrowing) від 

типу з більшою розрядністю до типу з меншою розрядністю: 

 

long a = 4; 

int b = (int) a; 

 

Втрата даних при перетворенні 

При застосуванні явних перетворень можна зіткнутися з втратою даних. 

Наприклад, наступного коді у нас не виникне ніяких проблем: 
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int a = 5; 

byte b = (byte) a; 

System.out.println (b); // 5 

Число 5 цілком укладається в діапазон значень типу byte, тому після 

перетворення змінна b буде дорівнює 5. Але що буде в наступному випадку: 

 

int a = 258; 

byte b = (byte) a; 

System.out.println (b); // 2 

Результатом буде число 2. У даному випадку число 258 в межах дії для 

типу byte (від -128 до 127), тому станеться усічення значення. Чому результатом 

буде саме число 2? 

 

Число a, яке дорівнює 258, в довічним системі дорівнюватиме 00000000 

00000000 00000001 00000010. Значення типу byte займають в пам'яті тільки 8 біт. 

Тому двійкове подання числа int усікається до 8 правих розрядів, тобто 00000010, 

що в десятковій системі дає число 2. 

 

Урізання раціональних чисел до цілих 

При перетворенні значень з плаваючою крапкою до цілочислового 

значення, відбувається урізання дробової частини: 

 

double a = 56.9898; 

int b = (int) a; 

Тут значення числа b дорівнюватиме 56, незважаючи на те, що число 57 

було б ближче до 56.9898. Щоб уникнути подібних казусів, потрібно 

застосовувати функцію округлення, яка є в математичній бібліотеці Java: 

 

double a = 56.9898; 

int b = (int) Math.round (a); 

 

 

Перетворення при операціях 

Виникають ситуації, коли доводиться застосовувати різні операції, 

наприклад, додавання і множення, над значеннями різних типів.  

Тут також діють деякі правила: 

якщо один з операндів операції відноситься до типу double, то і другий 

операнд перетвориться до типу double 

якщо попереднє умова не дотримана, а один з операндів операції 

відноситься до типу float, то і другий операнд перетвориться до типу float 

якщо попередні умови не дотримані, один з операндів операції відноситься 

до типу long, то і другий операнд перетвориться до типу long 

інакше всі операнди операції перетворюються до типу int 
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Приклади перетворень: 

int a = 3; 

double b = 4.6; 

double c = a + b; 

Так як в операції бере участь значення типу double, то й інше значення 

приводиться до типу double і сума двох значень a + b буде представляти тип 

double. 

 

Інший приклад: 

byte a = 3; 

short b = 4; 

byte c = (byte) (a + b); 

Дві змінних типу byte і short (НЕ double, float або long), тому при додаванні 

вони перетворюються до типу int, і їх сума a + b представляє значення типу int. 

Тому якщо потім ми присвоюємо цю суму змінної типу byte, то нам знову треба 

зробити перетворення типів до byte. 

 

Якщо в операціях беруть участь дані типу char, то вони перетворюються в 

int: 

int d = 'a' + 5; 

System.out.println (d); // 102 

Висновок. Приведення (перетворення) типів  в програмуванні це зміна 

типу сутності одного типу даних в інший, що може відбуватися різними 

способами, явно чи неявно. 

 

Питання 10. Умовні конструкції  

У мові Java використовуються наступні умовні конструкції: if..else і 

switch..case 

 

Конструкція if / else 

Вираз if / else перевіряє істинність деякої умови і залежно від результатів 

перевірки виконує певний код: 

 

int num1 = 6; 

int num2 = 4; 

if (num1> num2) { 

    System.out.println ( "Перше число більше другого"); 

} 

Після ключового слова if ставиться умова. І якщо ця умова виконується, то 

спрацьовує код, який поміщений далі в блоці if після фігурних дужок. В якості 

умов виступає операція порівняння двох чисел. 

Але якщо потрібно щоб при недотриманні умови також виконувалися якісь 

дії, то можна додати блок else: 

 

int num1 = 6; 
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int num2 = 4; 

if (num1> num2) { 

    System.out.println ( "Перше число більше другого"); 

} 

else { 

    System.out.println ( "Перше число менше другого"); 

Але при порівнянні чисел ми можемо нарахувати три стану: перше число 

більше другого, перше число менше другого і числа рівні. За допомогою виразу 

else if, можна обробляти додаткові умови: 

 

int num1 = 6; 

int num2 = 8; 

if (num1> num2) { 

    System.out.println ( "Перше число більше другого"); 

} 

else if (num1 <num2) { 

    System.out.println ( "Перше число менше другого"); 

} 

else { 

    System.out.println ( "Числа рівні"); 

} 

Також можна поєднати відразу кілька умов, використовуючи логічні 

оператори: 

 

int num1 = 8; 

int num2 = 6; 

if (num1> num2 && num1> 7) { 

    System.out.println ( "Перше число більше другого і більше 7"); 

} 

Тут блок if буде виконуватися, якщо num1> num2 одно true і одночасно 

num1> 7 одно true. 

 

 

Конструкція switch 

Конструкція switch / case аналогічна конструкції if / else, так як дозволяє 

обробити відразу кілька умов: 

 

int num = 8; 

switch (num) { 

              

    case 1: 

        System.out.println ( "число дорівнює 1"); 

        break; 

    case 8: 

        System.out.println ( "число дорівнює 8"); 
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        num ++; 

        break; 

    case 9: 

        System.out.println ( "число дорівнює 9"); 

        break; 

    default: 

        System.out.println ( "число не дорівнює 1, 8, 9"); 

} 

Після ключового слова switch в дужках йде вираз порівняння. Значення 

цього виразу послідовно порівнюється зі значеннями, поміщеними після 

оператора сase. І якщо збіг буде знайдено, то буде виконуватися певний блок 

сase. 

В кінці блоку сase ставиться оператор break, щоб уникнути виконання 

інших блоків. 

Якщо хочемо обробити ситуацію, коли збіги не буде знайдено, то можна 

додати блок default, як в прикладі вище. Хоча блок default необов'язковий. 

Можна визначити одну дію відразу для декількох блоків case підряд: 

 

int num = 3; 

int output = 0; 

switch (num) { 

      

    case 1: 

        output = 3; 

        break; 

    case 2: 

    case 3: 

    case 4: 

        output = 6; 

        break; 

    case 5: 

        output = 12; 

        break; 

    default: 

        output = 24; 

} 

System.out.println (output); 

 

Тернарна операція 

Тернарна операція має наступний синтаксис:  

[перший операнд - умова]? [Другий операнд]: [третій операнд].  

Таким чином, в цій операції беруть участь відразу три операнди. Залежно 

від умови тернарна операція повертає другий або третій операнд: якщо умова 

рівна true, то повертається другий операнд; якщо умова рівна false, то третій. 

наприклад: 
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int x = 3; 

int y = 2; 

int z = x <y? (х + y): (x-y); 

System.out.println (z); 

Висновок. Умовні конструкції в мові Java, вираз if..else, використання 

конструкції switch..case, тернарний оператор. 

 

Питання 11. Цикли  

Ще одним видом керуючих конструкцій є цикли. Цикли дозволяють в 

залежності від певних умов виконувати певну дію безліч разів. У мові Java є такі 

види циклів: for, while, do ... while 

 

Цикл for 

Цикл for має наступне формальне визначення: 

 

for ([ініціалізація лічильника]; [умова]; [зміна лічильника]) 

{ 

    // дії 

} 

Розглянемо стандартний цикл for: 

for (int i = 1; i <9; i ++) { 

    System.out.printf ( "Квадрат числа% d дорівнює% d \ n", i, i * i); 

} 

Перша частина оголошення циклу - int i = 1 створює і ініціалізує лічильник 

i. Лічильник необов'язково повинен представляти тип int. Це може бути і будь-

який інший числовий тип, наприклад, float. Перед виконанням циклу значення 

лічильника буде дорівнює 1. В даному випадку це те ж саме, що і оголошення 

змінної. 

Друга частина - умова, при якому буде виконуватися цикл. В даному 

випадку цикл буде виконуватися, поки i не досягне 9. 

І третя частина - приріст лічильника на одиницю. Знову ж нам 

необов'язково збільшувати на одиницю. Можна зменшувати: i--. 

В результаті блок циклу спрацює 8 разів, поки значення i не стане рівним 

9. І кожен раз це значення буде збільшуватися на 1. 

 

Необов'язково вказувати всі умови при оголошенні циклу. 

 

int i = 1; 

for (;;) { 

    System.out.printf ( "Квадрат числа% d дорівнює% d \ n", i, i * i); 

} 

Визначення циклу залишилося тим же, тільки тепер блоки у визначенні у 

нас порожні: for (;;). Тепер немає ініціалізованої змінної-лічильника, немає 

умови, тому цикл буде працювати вічно - нескінченний цикл. 
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Або можна опустити ряд блоків: 

int i = 1; 

for (; i <9;) { 

    System.out.printf ( "Квадрат числа% d дорівнює% d \ n", i, i * i); 

    i ++; 

} 

Цей приклад еквівалентний першому прикладу: є лічильник, тільки 

створений він поза циклом. Є умова виконання циклу. І є приріст лічильника вже 

в самому блоці for. 

 

Цикл for може визначати відразу кілька змінних і управляти ними: 

int n = 10; 

for (int i = 0, j = n - 1; i <j; i ++, j -) { 

              

    System.out.println (i * j); 

} 

 

Цикл do 

Цикл do спочатку виконує код циклу, а потім перевіряє умову в інструкції 

while. І поки ця умова істинна, цикл повторюється. 

 

int j = 7; 

do { 

    System.out.println (j); 

    j--; 

} 

while (j> 0); 

В даному випадку код циклу спрацює 7 разів, поки j не опиниться рівним 

нулю. Важливо відзначити, що цикл do гарантує хоча б одноразове виконання 

дій, навіть якщо умова в інструкції while НЕ було це слово. 

 

int j = -1; 

do { 

    System.out.println (j); 

    j--; 

} 

while (j> 0); 

Хоча змінна j спочатку менше 0, цикл все одно один раз виконається. 

 

Цикл while 

Цикл while відразу перевіряє істинність деякої умови, і якщо умова 

істинна, то код циклу виконується: 

 

int j = 6; 
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while (j> 0) { 

  

    System.out.println (j); 

    j--; 

} 

 

Оператори continue і break 

Оператор break дозволяє вийти з циклу в будь-який його момент, навіть 

якщо цикл не закінчив свою роботу: 

 

наприклад: 

 

for (int i = 0; i <10; i ++) { 

    if (i == 5) 

        break; 

    System.out.println (i); 

} 

Коли лічильник стане рівним 5, спрацює оператор break, і цикл 

завершиться. 

 

Якщо потрібно щоб цикл не завершувався, а просто переходив до 

наступної ітерації, то використовують оператор continue: 

 

for (int i = 0; i <10; i ++) { 

    if (i == 5) 

        continue; 

    System.out.println (i); 

} 

У цьому випадку, коли виконання циклу дійде до числа 5, програма просто 

пропустить це число і перейде до наступного. 

Висновок. Цикл в програмуванні використовується для багаторазового 

повторення певного фрагмента коду. В Java існує 3 оператора циклу: for, while, 

do-while. 

Питання 12. Масиви  

Масив - набір однотипних значень. Оголошення масиву схоже на 

оголошення звичайної змінної, яка зберігає одиночне значення, причому є два 

способи оголошення масиву: 

 

тип_даних назва_масиву []; 

 

або 

 

тип_даних []назва_масиву; 

 

Наприклад, визначимо масив чисел: 
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int nums []; 

int [] nums2; 

Після оголошення масиву можна ініціалізувати його: 

int nums []; 

nums = new int [4]; // масив з 4 чисел 

Створення масиву проводиться за допомогою наступної конструкції: new 

тип_даних [колькість_елементів], де new - ключове слово, що виділяє пам'ять 

для зазначеної в дужках кількості елементів. Наприклад, nums = new int [4]; - в 

цьому виразі створюється масив з чотирьох елементів int, і кожен елемент буде 

мати значення за замовчуванням - число 0. 

Також можна відразу при оголошенні масиву форматувати його: 

int nums [] = new int [4]; // масив з 4 чисел 

int [] nums2 = new int [5]; // масив з 5 чисел 

При подібній ініціалізації всі елементи масиву мають значення за 

замовчуванням. Для числових типів (в тому числі для типу char) це число 0, для 

типу boolean це значення false, а для інших об'єктів це значення null. Наприклад, 

для типу int значенням за замовчуванням є число 0, тому вище певний масив 

nums буде складатися з чотирьох нулів. 

Однак також можна задати конкретні значення для елементів масиву при 

його створенні: 

// ці два способи рівноцінні 

int [] nums = new int [] {1, 2, 3, 5}; 

int [] nums2 = {1, 2, 3, 5}; 

Варто відзначити, що в цьому випадку в квадратних дужках не вказується 

розмір масиву, так як він обчислюється за кількістю елементів в фігурних 

дужках. 

Після створення масиву можна звернутися до будь-якого його елементу за 

індексом, який передається в квадратних дужках після назви змінної масиву: 

 

int [] nums = new int [4]; 

// встановлюємо значення елементів масиву 

nums [0] = 1; 

nums [1] = 2; 

nums [2] = 4; 

nums [3] = 100; 

// отримуємо значення третього елемента масиву 

System.out.println (nums [2]); // 4 

Індексація елементів масиву починається з 0, тому в даному випадку, щоб 

звернутися до четвертого елементу в масиві, нам потрібно використовувати 

вираз nums [3]. 

І так як масив визначений тільки для 4 елементів, то не можна  звернутися 

до шостого елементу: nums [5] = 5;. Якщо так зробити, то отримаємо помилку. 
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Довжина масиву 

Найважливіша властивість, яким володіють масиви, є властивість length, 

яка повертає довжину масиву, тобто кількість його елементів: 

 

int [] nums = {1, 2, 3, 4, 5}; 

int length = nums.length; // 5 

 

Щоб отримати останній елемент масиву, можна використовувати цю 

властивість: 

int last = nums [nums.length-1]; 

 

Багатовимірні масиви 

Одномірні масиви можна уявити як ланцюжок або рядок однотипних 

значень. Але крім одновимірних масивів також бувають і багатовимірними. 

Багатовимірний масив - таблиця, що представляє двомірний масив: 

int [] nums1 = new int [] {0, 1, 2, 3, 4, 5}; 

 int [] [] nums2 = {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}}; 

 

Візуальне представлення масивів: 

 

Одновимірна масив nums1 

 
 

Двомірний масив nums2 

 
Оскільки масив nums2 двомірний, він являє собою просту таблицю. Його 

також можна було створити в такий спосіб: int [] [] nums2 = new int [2] [3] ;. 

Кількість квадратних дужок вказує на розмірність масиву. А числа в дужках - на 

кількість рядків і стовпців. І також, використовуючи індекси, ми можемо 

використовувати елементи масиву в програмі: 

// встановимо елемент першого стовпця другого рядка 

nums2 [1] [0] = 44; 

System.out.println (nums2 [1] [0]); 

 

Оголошення тривимірного масиву могло б виглядати так: 

int [] [] [] nums3 = new int [2] [3] [4]; 
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Зубчастий масив 

Багатовимірні масиви можуть бути також представлені як "зубчасті 

масиви". У наведеному вище прикладі двомірний масив мав 3 рядки і три 

стовпці, тому у нас виходила рівна таблиця. Але ми можемо кожному елементу 

в двомірному масиві присвоїти окремий масив з різною кількістю елементів: 

 

int [] [] nums = new int [3] []; 

nums [0] = new int [2]; 

nums [1] = new int [3]; 

nums [2] = new int [5]; 

 

foreach 

Спеціальна версія циклу foreach призначена для перебору елементів в 

наборах елементів, наприклад, в масивах і колекціях. Вона аналогічна дії циклу 

for, який є в інших мовах програмування. Формальне її оголошення: 

 

for (тип_даних назва_змінної: контейнер) { 

    // дії 

} 

наприклад: 

 

int [] array = new int [] {1, 2, 3, 4, 5}; 

for (int i: array) { 

              

    System.out.println (i); 

} 

В якості контейнера в даному випадку виступає масив даних типу int.  

 

Те ж саме можна було б зробити і за допомогою звичайної версії for: 

 

int [] array = new int [] {1, 2, 3, 4, 5}; 

for (int i = 0; i <array.length; i ++) { 

    System.out.println (ar  

Перебір багатовимірних масивів в циклі 

int [] [] nums = new int [] [] 

{ 

     {1, 2, 3}, 

     {4, 5, 6}, 

     {7, 8, 9} 

}; 

for (int i = 0; i <nums.length; i ++) { 

     for (int j = 0; j <nums [i] .length; j ++) { 

              

         System.out.printf ("% d", nums [i] [j]); 
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     } 

     System.out.println (); 

} 

Спочатку створюється цикл для перебору по рядках, а потім всередині 

першого циклу створюється внутрішній цикл для перебору по стовпцях 

конкретної рядки. 

Висновок. Масив - це впорядкований набір однотипних елементів, на які 

посилаються по спільному імені. Це доволі зручний засіб групування інформації. 

Масиви можна створювати з елементів будь-якого типу. До конкретного 

елементу в масиві звертаються по індексу (номеру). Вони можуть бути як 

одновимірні так і багатовимірні. 

 

Питання 13. Методи  

Якщо змінні і константи зберігають деякі значення, то методи містять набір 

операторів, які виконують певні дії. 

 

Загальне визначення методів виглядає наступним чином: 

 

 [Модифікатори] тип_ значення, яке повертається назва_методу 

([параметри]) { 

    // тіло методу 

} 

 

Модифікатори і параметри необов'язкові. 

За замовчуванням головний клас будь-якої програми на Java містить метод 

main, який служить точкою входу в програму. 

 

public static void main (String [] args) { 

    System.out.println ( "привіт світ!"); 

} 

Ключові слова public і static є модифікаторами. Далі йде тип значення. 

Ключове слово void вказує на те, що метод нічого не повертає. 

 

Створимо ще кілька методів: 

 

public class Program { 

       

    public static void main (String args []) { 

           

    } 

    void hello () { 

          

        System.out.println ( "Hello"); 

    } 

    void welcome () { 
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        System.out.println ( "Welcome to Java 10"); 

    } 

} 

Тут визначені два додаткові методи: hello і welcome, кожен з яких виводить 

деякий рядок на консоль. Методи визначаються всередині класу - в даному 

випадку всередині класу Program, в якому визначено метод main. 

 

Але якщо скомпілювати і запустити цю програму, то нічого не побачимо 

на консолі, бо немає їх виклику. 

 За замовчуванням у програмі Java виконується тільки метод main і весь 

його вміст. Тому, якщо хочемо, щоб інші методи теж виконувалися, їх треба 

викликати в методі main. 

 

Виклик методу здійснюється у формі: 

 

імя_методу (аргументи); 

 

Після імені методу вказуються дужки, в яких перераховуються аргументи 

- значення для параметрів методу. 

 

Наприклад, визначимо і виконаємо кілька методів: 

 

public class Program { 

       

    public static void main (String args []) { 

           

         hello (); 

         welcome (); 

         welcome (); 

    } 

    static void hello () { 

          

        System.out.println ( "Hello"); 

    } 

    static void welcome () { 

          

        System.out.println ( "Welcome to Java 10"); 

    } 

} 

У методі main викликається один раз метод hello і два рази метод welcome. 

В цьому і полягає одна з переваг методів: можна винести деякі загальні дії в 

окремий метод і потім викликати багаторазово їх в різних місцях програми. 

Оскільки обидва методи не мають ніяких параметрів, то після їх назви при 

виклику ставляться порожні дужки. 
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Параметри методів  

За допомогою параметрів можна передати в методи різні дані, які будуть 

використовуватися для обчислень. наприклад: 

 

static void sum (int x, int y) { 

          

    int z = x + y; 

    System.out.println (z); 

} 

Ця функція приймає два параметри - два числа, додає їх і виводить їх суму 

на консоль. 

 

А при виклику цього методу в програмі нам необхідно передати на місце 

параметрів значення, які відповідають типу параметра: 

public class Program { 

       

    public static void main (String args []) { 

           

        int a = 6; 

        int b = 8; 

        sum (a, b); // 14 

        sum (3, a); // 9 

        sum (5, 23); // 28 

    } 

    static void sum (int x, int y) { 

          

        int z = x + y; 

        System.out.println (z); 

    } 

} 

Оскільки метод sum приймає два значення типу int, то на місце параметрів 

треба передати два значення типу int. Це можуть бути і числові літерали, і змінні 

типів даних, які представляють тип int або можуть бути автоматично перетворені 

в тип int. Значення, які передаються на місце параметрів, ще називаються 

аргументами. Значення передаються параметрам по позиції, тобто перший 

аргумент першому параметру, другий аргумент - другому параметру і так далі. 

 

Розглянемо ще один приклад: 

 

public class Program { 

       

    public static void main (String args []) { 

           

        display ( "Tom", 34); 
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        display ( "Bob", 28); 

        display ( "Sam", 23); 

    } 

    static void display (String name, int age) { 

          

        System.out.println (name); 

        System.out.println (age); 

    } 

} 

Метод display приймає два параметри. Перший параметр представляє тип 

String, а другий - тип int. Тому при виклику методу спочатку в нього треба 

передати рядок, а потім число. 

 

Параметри змінної довжини 

Метод може приймати параметри змінної довжини одного типу. 

Наприклад, нам треба передати в метод набір чисел і обчислити їх суму, але 

точно не знаємо, скільки саме чисел буде передано - 3, 4, 5 або більше. Параметри 

змінної довжини дозволяють вирішити цю задачу: 

 

public class Program { 

       

    public static void main (String args []) { 

           

        sum (1, 2, 3); // 6 

        sum (1, 2, 3, 4, 5); // 15 

        sum (); // 0 

    } 

    static void sum (int ... nums) { 

          

        int result = 0; 

        for (int n: nums) 

            result + = n; 

        System.out.println (result); 

    } 

} 

Три крапки перед назвою параметра int ... nums вказує на те, що він буде 

необов'язковим і представлятиме масив. Можна передати в метод sum одне 

число, кілька чисел, а можна взагалі не передавати ніяких параметрів. Причому, 

якщо хочемо передати кілька параметрів, то необов'язковий параметр повинен 

вказуватися в кінці: 

 

public static void main (String [] args) { 

          

    sum ( "Welcome!", 20,10); 

    sum ( "Hello World!"); 
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} 

static void sum (String message, int ... nums) { 

          

    System.out.println (message); 

    int result = 0; 

    for (int x: nums) 

        result + = x; 

    System.out.println (result); 

} 

Висновок. Методи в Java — це закінчена послідовність дій (інструкцій), 

спрямованих на вирішення окремого завдання. По суті це добре знайомі функції.  

 

Питання 14. Оператор return. Результат методу  

Методи можуть повертати деяке значення. Для цього застосовується 

оператор return. 

 

return значення, яке повертається; 

 

Після оператора return вказується значення, що повертається, яке є 

результатом методу. Це може бути літеральне значення, значення змінної або 

якогось складного виразу. 

 

наприклад: 

 

public class Program { 

       

    public static void main (String args []) { 

           

        int x = sum (1, 2, 3); 

        int y = sum (1, 4, 9); 

        System.out.println (x); // 6 

        System.out.println (y); // 14 

    } 

    static int sum (int a, int b, int c) { 

          

        return a + b + c; 

    } 

} 

У методі в якості типу значення, що повертається замість void 

використовується будь-який інший тип. В даному випадку метод sum повертає 

значення типу int, тому цей тип вказується перед назвою методу.  

Якщо в якості типу значення, яке повертається, для методу визначено будь-

який інший, відмінний від void, то метод обов'язково повинен використовувати 

оператор return для повернення значення. 
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При цьому значення, що повертається завжди повинно мати той самий тип, 

що значиться в визначенні функції. І якщо функція повертає значення типу int, 

то після оператора return варто цілочисельне значення, яке є об'єктом типу int.  

 

Метод може використовувати кілька викликів оператора return для 

повернення різних значень в залежності від деяких умов: 

 

public class Program { 

       

    public static void main (String args []) { 

           

        System.out.println (daytime (7)); // Good morning 

        System.out.println (daytime (13)); // Good after noon 

        System.out.println (daytime (18)); // Good evening 

        System.out.println (daytime (2)); // Good night 

    } 

    static String daytime (int hour) { 

          

        if (hour> 24 || hour <0) 

            return "Invalid data"; 

        else if (hour> 21 || hour <6) 

            return "Good night"; 

        else if (hour> = 15) 

            return "Good evening"; 

        else if (hour> = 11) 

            return "Good after noon"; 

        else 

            return "Good morning"; 

    } 

} 

Тут метод daytime повертає значення типу String, тобто рядок, і в 

залежності від значення параметра hour повертається рядок буде відрізнятися. 

 

Вихід з методу 

Оператор return застосовується для повернення значення з методу, але і для 

виходу з методу. У подібній якості оператор return застосовується в методах, які 

нічого не повертають, тобто мають тип void: 

 

public class Program { 

       

    public static void main (String args []) { 

           

        daytime (7); // Good morning 

        daytime (13); // Good after noon 

        daytime (32); // 
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        daytime (56); // 

        daytime (2); // Good night 

    } 

    static void daytime (int hour) { 

          

        if (hour> 24 || hour <0) 

            return; 

        if (hour> 21 || hour <6) 

            System.out.println ( "Good night"); 

        else if (hour> = 15) 

            System.out.println ( "Good evening"); 

        else if (hour> = 11) 

            System.out.println ( "Good after noon"); 

        else 

            System.out.println ( "Good morning"); 

    } 

} 

Якщо передане в метод datetime значення більше 24 або менше 0, то просто 

виходимо з методу. Значення, що повертається після return вказувати в цьому 

випадку не потрібно. 

 

Питання 15. Перезавантаження методів  

У програмі можна використовувати методи з одним і тим самим ім'ям, але 

з різними типами і / або кількістю параметрів. Такий механізм називається 

перевантаженням методів (method overloading). 

 

наприклад: 

 

public class Program { 

       

    public static void main (String [] args) { 

          

        System.out.println (sum (2, 3)); // 5 

        System.out.println (sum (4.5, 3.2)); // 7.7 

        System.out.println (sum (4, 3, 7)); // 14 

    } 

    static int sum (int x, int y) { 

              

        return x + y; 

    } 

    static double sum (double x, double y) { 

              

        return x + y; 

    } 

    static int sum (int x, int y, int z) { 
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        return x + y + z; 

    } 

} 

Тут визначено три варіанти або три перевантаження методу sum (), але при 

його виклику в залежності від типу і кількості переданих параметрів система 

вибере саме ту версію, яка найбільш підходить. 

Варто відзначити, що на перевантаження методів впливають кількість і 

типи параметрів. Однак відмінність в типі значення, що повертається для 

перевантаження не мають ніякого значення. Наприклад, в наступному випадку 

методи розрізняються за типом значення, що повертається: 

 

public class Program { 

       

    public static void main (String [] args) { 

          

        System.out.println (sum (2, 3)); 

        System.out.println (sum (4, 3)); 

    } 

    static int sum (int x, int y) { 

              

        return x + y; 

    } 

    static double sum (int x, int y) { 

              

        return x + y; 

    } 

} 

Однак перевантаженням це не буде вважатися. Більш того така програма є 

некоректною і просто не скомпілюється, так як метод з однією і тою ж  кількістю 

і типом параметрів визначено кілька разів. 

Висновок. Під поняттям “перевантаження” розуміється використання 

одного й того ж імені методу декілька разів при його оголошенні у класі. З точки 

зору синтаксису мови, не може бути двох однакових імен у деякому локальному 

просторі. Однак, допускається оголошення методів (функцій) з однаковими 

іменами але відмінними (різними) параметрами. 

 

Питання 16. Рекурсивні функції  

Головна відмінність рекурсивних функцій від звичайних методів полягає в 

тому, що вони можуть викликати саму себе. 

Наприклад, розглянемо функцію, яка обчислює факторіал числа: 

 

static int factorial (int x) { 

      

    if (x == 1) { 
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        return 1; 

    } 

    return x * factorial (x - 1); 

} 

 

Рекурсивна функція обов'язково повинна мати певний базовий варіант, 

який використовує оператор return і який розміщується на початку функції. У 

випадку з факторіалом це if (x == 0) return 1;. 

Всі рекурсивні виклики повинні звертатися до Підфункцій, які в кінцевому 

рахунку сходяться до базового варіанту. 

 

Хоча в даному випадку потрібно відзначити, що для визначення 

факторіала є більш оптимальні рішення на основі циклів: 

 

static int factorial (int x) { 

    int result = 1; 

    for (int i = 1; i <= x; i ++) 

    { 

        result * = i; 

    } 

    return result; 

} 

Ще одним поширеним прикладом рекурсивної функції є функція, що 

обчислює числа Фібоначчі. В теорії n-й член послідовності Фібоначчі 

визначається за формулою: f (n) = f (n-1) + f (n-2), причому f (0) = 0, а f (1) = 1. 

 

static int fibonachi (int n) { 

  

    if (n == 0) { 

        return 0; 

    } 

    if (n == 1) { 

        return 1; 

    } 

    else { 

        return fibonachi (n - 1) + fibonachi (n - 2); 

    } 

}  

 

 

Питання 17. Обробка виключень  

У процесі виконання програми можуть виникати помилки. Деякі з них 

важко передбачити або передбачити, а іноді і зовсім неможливо. Наприклад, 
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може несподівано обірватися з'єднання з мережею при передачі файлу. Подібні 

ситуації називаються виключеннями. 

 

У мові Java передбачені спеціальні засоби для обробки подібних ситуацій: 

конструкція try ... catch ... finally. 

При виникненні виключення в блоці try управління переходить в блок 

catch, який може обробити цей виняток.  

Якщо такого блоку не знайдено, то користувачеві відображається 

повідомлення про необроблене виключення, а подальше виконання програми 

зупиняється. І щоб такої зупинки не відбулося, і треба використовувати блок 

try..catch. наприклад: 

 

int [] numbers = new int [3]; 

numbers [4] = 45; 

System.out.println (numbers [4]); 

Так як у нас масив numbers може містити тільки 3 елементи, то при 

виконанні інструкції numbers [4] = 45 консоль відобразить виключення, і 

виконання програми буде завершено. Тепер спробуємо обробити це виключення: 

 

try { 

    int [] numbers = new int [3]; 

    numbers [4] = 45; 

    System.out.println (numbers [4]); 

} 

catch (Exception ex) { 

      

    ex.printStackTrace (); 

} 

System.out.println ( "Програма завершена"); 

При використанні блоку try ... catch спочатку виконуються всі інструкції 

між операторами try і catch. Якщо в блоці try раптом виникає виключення, то 

звичайний порядок виконання зупиняється і переходить до інструкції сatch. Тому 

коли виконання програми дійде до рядка numbers [4] = 45 ;, програма зупиниться 

і перейде до блоку catch 

 

Вираз catch має наступний синтаксис:  

catch (тип_виключення ім'я_змінної).  

 

Але так як тип Exception є базовим класом для всіх винятків, то вираз catch 

(Exception ex) буде обробляти практично всі виключення. Обробка ж 

виключення в даному випадку зводиться до виведення на консоль стеку 

трасування помилки за допомогою методу printStackTrace (), визначеного в класі 

Exception. 
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Після завершення виконання блоку catch програма продовжує свою 

роботу, виконуючи всі інші інструкції після блоку catch. 

 

Конструкція try..catch також може мати блок finally. Однак цей блок 

необов'язковий, і його можна при обробці виключень опускати. Блок finally 

виконується в будь-якому випадку - виникло виключення в блоці try чи ні: 

 

try { 

    int [] numbers = new int [3]; 

    numbers [4] = 45; 

    System.out.println (numbers [4]); 

} 

catch (Exception ex) { 

      

    ex.printStackTrace (); 

} 

finally { 

    System.out.println ( "Блок finally"); 

} 

System.out.println ( "Програма завершена"); 

 

Обробка декількох винятків 

У Java є безліч різних типів виключень, обробку яких можна розмежувати, 

включивши додаткові блоки catch: 

 

int [] numbers = new int [3]; 

try { 

    numbers [6] = 45; 

    numbers [6] = Integer.parseInt ( "gfd"); 

} 

catch (ArrayIndexOutOfBoundsException ex) { 

              

    System.out.println ( "Вихід за межі масиву"); 

} 

catch (NumberFormatException ex) { 

              

    System.out.println ( "Помилка перетворення з рядка в число"); 

} 

Якщо виключення певного типу, то воно переходить до відповідного блоку 

catch. 

 

Оператор throw 

За допомогою оператора throw можна самому створити виключення і 

викликати його в процесі виконання. 
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package firstapp; 

  

import java.util.Scanner; 

public class FirstApp { 

  

    public static void main (String [] args) { 

         

        try { 

            Scanner in = new Scanner (System.in); 

            int x = in.nextInt (); 

            if (x> = 30) { 

               throw new Exception ( "Число х повинно бути менше 30"); 

           } 

        } 

        catch (Exception ex) { 

              

            System.out.println (ex.getMessage ()); 

        } 

        System.out.println ( "Програма завершена"); 

    } 

} 

Тут для створення об'єкта виключення використовується конструктор 

класу Exception, в який передається повідомлення про виключення. І якщо число 

х виявиться більше 29, то буде викинуто виключення і управління перейде до 

блоку catch. 

У блоці catch отримуємо повідомлення про виключення з допомогою 

методу getMessage (). 

Висновок. Виняткова ситуація або просто виняток (англ. exception) – це 

аварійний стан, який відбувається в кодовій послідовності під час виконання 

програми. Прикладом є — ділення на нуль, помилки читання з файла та мережі 

тощо. Іншими словами – це помилки які можуть виникнути при виконанні 

програми.  

До механізму обробки виключень в Java мають відношення 5 ключових 

слів:-try, catch, throw, throws і finally. 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Багатовимірні масиви по суті – це масив масивів. Робота з 

багатовимірними масивами подібна до роботи з одновимірними. 

Відмінність лише в тому, що використовуються додаткові квадратні 

дужки. Переважно використовуються двовимірні масиви, які служать для 

роботи з табличними даними та трьохвимірні масиви. 

2. Цикл - це блок команд, який виконується знову і знову, поки дотримується 

певна умова. Повторюваний фрагмент коду називають «тілом циклу». 

Одне виконання тіла циклу називають ітерацією. Для виходу з циклу є 
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ключові слова break - «перервати», continue - «відновити» і return - 

«повернутися». 

3. Оператор if є основним оператором вибору в Java і дозволяє вибірково 

змінювати хід виконання програми. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

1. Коли використовуються рекурсивні функції? 

2. Що таке виключення? 

3. Що таке перевантаження методів? 

4. Як організовані цикли в Java? 

5. Навести приклад розгалуженого оператора if. 

6. Що таке метод в Java? 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції № 6-7 

 

Тема № 3. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА JAVA: РОБОТА З 

РЯДКАМИ  

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика”, „Вступ до 

фаху”, „Технології Інтернет”, „Web-дизайн та Web-програмування”, „Техноло-

гії проектування та адміністрування БД і СД ”. 

 

Мета лекції: отримати базові знання, необхідні для розробки проектів мовою 

Java з обробки текстових даних; формувати вміння аналізувати, узагальнювати, 

порівнювати, абстрагуватися, синтезувати знання, отримані при вивченні даної 

теми.  

 

План лекції: 

1. Об’єкти (змінні) типу String 

2. Перевірка двох рядків на рівність. Метод equals(). 

3. Довжина рядка. Метод length(). 

4. Визначення символу за заданим індексом. Метод charAt(). 

5. Методи codePointAt() та codePointBefore(). 

6. Методи compareTo() та compareToIgnoreCase(). 

7. Об’єднання рядків.  

8. Визначення наявності підрядка в рядку. Метод contains() 

9. Метод endsWith(). 

10. Розбиття рядка на масив цілих чисел. Метод getBytes() 

11. Визначення першого та останнього входження символу або рядка. 

Методи  indexOf() та lastIndexOf(). 

12. Перевірка, чи рядок є пустий. Метод isEmpty() 

13. Заміна символів в тексті. Метод replace() 

14. Метод startsWith() 

15. Метод  substring() 

16. Розбиття рядка на символи. Метод toCharArray() 

17. Приведення до потрібного регістру символів. Методи toLowerCase() та 

toUpperCase() 

18. Перетворення масиву символів char[] в рядок String. Метод copyValueOf() 

19. Перетворення числа в рядок. Метод valueOf() 

20. Поняття масиву рядків. Загальна форма оголошення одновимірного 

масиву рядків 

21. Двовимірний масив рядків.  

22. Довжина масиву рядків. Властивість length. 

23. Пошук заданого рядка в одновимірному масиві рядків. 

24. Сортування одновимірного масиву рядків за алфавітом методом вставки. 

25. Визначення кількості входжень заданого рядка у двовимірному масиві 

рядків. 
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26. Заміна рядка у двовимірному масиві рядків. 

27. Класи StringBuffer і StringBuilder 

 

Опорні поняття: клас String, літерал, рядкова константа, довжина рядка, 

символ, конкатенація, підрядок, пустий рядок, масив символів, масив рядків.  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. - 

Iвано-Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального 

унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016. − 286 с. 

2. Блинов И.Н., Романчик В. С. Java. Методы программирования : уч.-мет. 

пособие / И. Н. Блинов, В. С. Романчик. − Минск : издательство "Четыре 

четверти", 2013. − 896 с. 

3. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: 

Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с. 

4. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. : 

Питер, 2007. − 366 с. 

5. Грязнова В. О., Єфіменко С. В. Основи методології програмування. - К.: 

ВПЦ "Київський університет", 2010. 

6. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. - 

М.: ООО "ИД Вильямс", 2007. 

7. Хорстманн, К. С., Корнелл, Г. Библиотека профессионала. Java 2 : Том 1. 

Основы. − 8-е изд. − М. : Вильямс, 2013. − 816 с. 

8. Шилдт Г. Полный справочник по Java SE 6. М.: Вильямс, 2010. − 1040 с. 

9. Эккель Б. Философия Java. − 4-е изд. − СПб. : Питер, 2011. − 640 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Java - Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: http://proglang.su/java 

2. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info 

3. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим 

доступу: https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursov-

po-java-chastjh-1-- 

4. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих : 

[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-po-

osnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/ 

5. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим 

доступу: http://progopedia.ru/ 

6. Язык программирования Java и среда NetBeans : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: https://www.intuit.ru/studies/courses/569/425/info 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мульти-

медійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Об’єкти (змінні) типу String  

Для представлення даних, в Java існують примітивні типи даних. Серед 

цих типів немає рядкового типу даних. Немає також масиву символів. 

Для роботи з рядками в Java використовується клас String. Об’єкт 

класу String дозволяє виконувати різні операції над рядками символів. 

Об’єкт (змінну) типу String можна присвоювати іншому об’єкту типу 

String. 

Перед використанням, об’єкт (змінна) типу String обов’язково має бути 

ініціалізована. 

Рядки символів представляють собою літерали.  

В мові Java будь-яка рядкова константа (рядковий літерал) є об’єктом 

класу String. 

Приклади рядкових літералів (рядкових констант): 

"Це рядок символів" 

"Два\nрядки" 

"Три\nрядки\nсимволів" 

"Тема: \'Рядки символів\'" 

 

Приклад опису об’єктів (змінних) типу String. 

 
// опис об'єктів (змінних) типу String 

String s; // описується об'єкт (змінна) з іменем s типу String 

String str, myString; 

 

Після опису, об’єкту типу String можна присвоювати рядки символів 

(літерали): 
 

s = "Hello world!"; 

str = s; // str = "Hello world!" 

myString = "Hello " + "world!"; // myString = "Hello world!" 

 

 

Змінна (об’єкт) типу String може бути ініціалізована при її описі.  

Приклад ініціалізації змінної типу String. 

 
// початкова ініціалізація змінних типу String 

String s1="text"; 

String s2=s1; // s2 = "text" 

String s3="This is a " + s2, s4 = s3 + "!"; // s3 = "This is a text", s4 = "This 

is a text!" 
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Висновок. Ініціалізація об'єкта класу String може виконуватися як за 

допомогою оператора присвоювання змінній класу String рядкової змінної або 

рядкового літерала, або при створенні об'єкта за допомогою оператора new з 

використанням одного з конструкторів класу String. 

 

 

Питання 2. Перевірка двох рядків на рівність. Метод equals()  

 

В Java два рядки перевіряються на рівність: 

 з допомогою операцій порівняння ‘= =‘ або ‘!=‘; 

 з допомогою методу equals() класу String. 

 

Загальна форма методу equals(): 

boolean equals(другий_рядок) 

boolean equalsIgnoreCase(другий_рядок) 

 

Якщо рядки рівні, то метод equals() повертає значення true. В іншому 

випадку повертається false. 

Метод equalsIgnoreCase() працює аналогічно методу equals(). 

Відмінність цього методу від методу equals() полягає в тому, що при порівнянні 

рядків ігнорується верхній регістр символів. 

 

Приклад 1. 
// порівняння рядків 

boolean b; 

String s1, s2; 

 

s1 = "Text"; 

s2 = "Text"; 

 

// операція порівняння == 

b = s1 == s2; // b = true 

b = s1 == "TEXT"; // b = false 

 

// метод equals() 

b = s1.equals(s2); // b = true 

b = s1.equals("TEXT"); // b = false 

 

Приклад 2. Використання в операторі умовного переходу if. 
// порівняння рядків 
String s1, s2; 

 

s1 = "Text1"; 

s2 = "Text2"; 

 

// операція != 
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if (s1!=s2) 

    System.out.println("Рядки не рівні"); 

else 

    System.out.println("Рядки рівні"); 

 

// метод equals() 

if (s1.equals(s2)) 

    System.out.println("Рядки рівні"); 

else 

    System.out.println("Рядки не рівні"); 

 

Приклад 3. Використання методу equalsIgnoreCase(). 
// метод equalsIgnoreCase() 
String s1, s2; 

boolean b; 

 

s1 = "Java Eclipse"; 

s2 = "JAVA ECLIPSE"; 
 

b = s1.equalsIgnoreCase("JAVA ECLIPSE"); // b = true 

b = s2.equalsIgnoreCase(s1); // b = true 

Висновок. Оскільки в Java рядки є об'єктами, для порівняння рядків 

можна використовувати оператор "==" і метод equals (Object об'єкт).  

 

 

Питання 3. Довжина рядка. Метод length() 

Щоб визначити довжину рядка (кількість символів), потрібно 

використати метод length() класу String. 

Загальна форма методу length(): 

int length() 

 

Приклад. 
// метод length() 
String s; 

 

s = "Method length()"; 

 

int n; 

n = s.length(); // n = 15 
 
 

 

Питання 4. Визначення символу за заданим індексом. Метод charAt() 

 

Метод charAt() дозволяє отримати символ за заданим індексом. 

char charAt(індекс) 
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Приклад використання методу charAt(). 
// метод charAt() 
String s; 

 

s = "Java Eclipse"; 

 

char c; 

c = s.charAt(0); // c = 'J' 

c = s.charAt(1); // c = 'a' 

c = s.charAt(2); // c = 'v' 

c = s.charAt(3); // c = 'a' 

Висновок. Метод charAt () - повертає символ, розташований за вказаним  

індексом рядка. Індекси рядків в Java починаються з нуля. 
 

 

Питання 5. Методи codePointAt() та codePointBefore() 

 

Метод codePointAt() повертає код символу за його індексом в рядку. 

Метод codePointBefore() повертає код символу, що йде перед вказаним 

індексом. 

 

Загальна форма методів: 

int codePointAt(індекс) 

int codePointBefore(індекс) 

де індекс – позиція символу в рядку, для якого повертається код. 

Приклад. 
// метод codePointAt() 
String s; 

 

s = "Java Eclipse"; 

 

int n; 

n = s.codePointAt(0); // n = 74 - код символу 'J' 

n = s.codePointAt(5); // n = 69 - код символу 'E' 

 

// метод codePointBefore() 

n = s.codePointBefore(3); // n = 118 - код символу 'v' 

n = s.codePointBefore(1); // n = 74 - код символу 'J' 

 

// помилка: "String index out of range: 0" 

// n = s.codePointBefore(0); 

Висновок. Метод codePointAt (int index) повертає Unicode-символ за 

заданим індексом. Метод codePointBefore (int index) повертає Unicode-символ, 

який передує заданому індексу.  
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Питання 6. Методи compareTo() та compareToIgnoreCase() 

Методи compareTo() та compareToIgnoreCase() порівнюють два рядки в 

лексикографічному порядку. Методи доцільно використовувати в алгоритмах 

сортування рядків. 

 

Загальна форма методів: 

int compareTo(другий_рядок) 

int compareToIgnoreCase(другий_рядок) 

 

Методи повертають цілочислове значення: 

 < 0, якщо другий рядок слідує після першого в лексикографічному 

порядку; 

 0, якщо рядки одинакові; 

 >0, якщо другий рядок слідує перед першим рядком в лексикографічному 

порядку. 

Метод compareToIgnoreCase() не враховує регістр символів. 
 

Приклад. 
// метод compareTo() 
String s1, s2; 

int n; 

 

s1 = "Java Eclipse"; 

s2 = ""; 

 

n = s1.compareTo(s2); // n = 12 

n = s1.compareTo("Java"); // n = 8 

n = s2.compareTo("T"); // n = -1 

 

// метод compareToIgnoreCase() 

n = s1.compareToIgnoreCase("java ECLIPSE"); // n = 0, рядки рівні 

Висновок. В Java compareTo () отримує значення 0, якщо аргумент є 

рядком лексично рівним порівнюваному рядку; значення менше 0, якщо 

аргумент є рядком лексично більшим, ніж порівнюваний рядок; і значення 

більше 0, якщо аргумент є рядком лексично меншим цього рядка. 

Метод compareToIgnoreCase () − в Java порівнює лексично два рядки, 

ігноруючи регістр букв.  
 
 

Питання 7. Об’єднання рядків.  

Метод concat() дозволяє з’єднувати два рядки між собою. Також 

з’єднувати рядки можна з допомогою перевантаженої операції ‘+‘. 

 

Загальна форма методу: 

String concat(другий_рядок) 

де другий_рядок – рядок, що додається до поточного рядка. 
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Приклад. 
// метод concat() 
String s; 

 

s = "Hello "; 

s = s.concat("world"); // s = "Hello world" 

s = s.concat("!");     // s = "Hello world!" 

 

// операція '+' 

s = "Hello "; 

s = s + "world"; // s = "Hello world" 

s = s + "!";  // s = "Hello world!" 

 

Крім методу concat() та операції ‘+’ рядки можна об’єднувати з 

допомогою операції ‘+=’. Це є зручним, коли потрібно об’єднувати рядки з 

довгими іменами. Немає потреби двічі вводити довге ім’я рядка. 

 

Приклад. Демонструються різноманітні способи конкатенації 

(об’єднання) рядків з допомогою операції ‘+=’ 
 

// конкатенація рядків, операція += для рядків 

// конкатенація об'єктів 

String s1 = "Hello "; 

String s2 = "world!"; 

s1 += s2; // s1 = s1 + s2 = "Hello world!" 

 

// конкатенація рядкових констант 

s2 = "3"; 

s2 += "."; 

s2 += "14"; 

s2 += "15"; // s2 = "3.1415" 

 

// операція += в поєднанні зі складним виразом 

s1 = "5"; 

s2 = ""; 

s2 += s1 + "*" + s1 + "=2" + s1; // s2 = "5*5=25" 

s2 += s2 + s1; // s2 = "5*5=255*5=255" 

Як видно з прикладу, операція 
s1 += s2; 

неявно замінюється операцією 
s1 = s1 + s2; 

Висновок. Метод concat () в Java об'єднує рядки, шляхом додавання 

одного рядка в кінець до іншого.  
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Питання 8. Визначення наявності підрядка в рядку. Метод contains() 

Метод contains() призначений для визначення наявності підрядка в рядку. 

 

Загальна форма методу contains(): 

boolean contains(другий_рядок) 

 

Метод повертає значення true, якщо другий_рядок є підрядком даного 

рядка. В іншому випадку повертається false. 

 

Приклад. 
// метод contains() 
String s1, s2; 

boolean b; 

 

s1 = "Java Eclipse"; 

s2 = "Eclipse"; 

b = s1.contains(s2); // b = true 

b = s2.contains("eclipse"); // b = false 

Висновок. Клас String містить метод contains, який повертає true, якщо 

задана послідовність символів міститься в рядку. 
 

 

Питання 9. Метод endsWith() 

Даний метод призначений для визначення того, чи підрядок є 

закінченням вихідного рядка. 

Загальна форма методу: 

boolean endsWith(другий_рядок) 

 

Приклад. 
// метод endsWith() 
String s1, s2; 

boolean b; 

 

s1 = "Java Eclipse"; 

s2 = "Eclipse"; 

 

b = s1.endsWith("Ecl"); // b = false 

b = s2.endsWith(s1); // b = false 

b = s1.endsWith(s2); // b = true 

b = s1.endsWith("Java"); // b = false 

b = s1.endsWith("ipse"); // b = true 

 Висновок. Метод endsWith () − перевіряє, чи закінчується рядок 

зазначеним закінченням.  
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Питання 10. Розбиття рядка на масив цілих чисел. Метод getBytes() 

Метод getBytes() дозволяє отримати значення рядка у вигляді масиву 

значень типу byte, в якому кожне значення є кодом символу в таблиці символів. 

Наприклад. Рядок "Java" складається з послідовності символів з кодами: 

74 – ‘J’, 97 – ‘a’, 118 – ‘v’, 97 – ‘a’. 

 

Приклад. 
// метод getBytes() 
String s; 

byte[] c; 

s = "Java Eclipse"; 

c = s.getBytes(); // c = { 74, 97, 118, 97 } - коди символів слова "Java" 

  Висновок. Метод getBytes () в Java має дві форми: getBytes (String 

charsetName) − кодує даний рядок в послідовність байтів, використовуючи 

charsetName (кодування), зберігає результат в новий масив байтів; getBytes () − 

кодує даний рядок в послідовність байтів, за замовчуванням за допомогою 

платформи charset, зберігає результат в новий масив байтів.  

 
 

Питання 11. Визначення першого та останнього входження символу або 

рядка. Методи indexOf() та lastIndexOf() 

Метод indexOf() має декілька перевантажених реалізацій. 

В одній реалізації метод повертає позицію першого входження символу з 

заданим кодом. В другій реалізації метод повертає позицію першого входження 

заданого підрядка в рядку. Якщо не знайдено співпадінь, то метод повертає -1. 

 

Загальна форма реалізацій методу indexOf(): 

int indexOf(код_символу) 

int indexOf(другий_рядок) 

 

Приклад використання методу indexOf(). 
// метод indexOf() 
String s; 

int d; 

 

s = "Java Eclipse"; 
 

// 1-й варіант методу 

d = s.indexOf(118); // d = 2, позиція символу з кодом 118 - символу 'v' 

d = s.indexOf(130); // d = -1, символа з кодом 130 немає в рядку s 

d = s.indexOf(74); // d = 0 

 

// 2-й варіант методу - позиція першого входження підрядка 

d = s.indexOf("ava"); // d = 1 

d = s.indexOf("abs"); // d = -1, входження немає 
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Метод lastIndexOf() визначає позицію останнього входження символу або 

підрядка в заданому рядку.  

Загальна форма двох перевантажених реалізацій методу: 

int lastIndexOf(код_символу) 

int lastIndexOf(другий_рядок) 

 

Приклад. 
String s; 

int d; 

s = "Java"; 

d = s.lastIndexOf(97); // d = 3, останнє входження символу з кодом 97 - 'a' 

d = s.indexOf(97); // d = 1, перше входження символу з кодом 97 

d = s.lastIndexOf("va"); // d = 2 

d = s.lastIndexOf("a"); // d = 3 
 

Висновок. Метод indexOf () шукає в рядку заданий символ або рядок, та 

повертає їх індекс (тобто порядковий номер). Метод: повертає індекс, під яким 

символ або рядок перший раз з'являється в рядку; повертає (-1) якщо символ 

або рядок не знайдені. 

Метод lastIndexOf (int ch) − повертає індекс останнього входження 

зазначеного символу у заданому рядку або -1, якщо символ не зустрічається. 
 
 

Питання 12. Перевірка, чи рядок є пустий. Метод isEmpty() 

Метод isEmpty() повертає значення true, якщо рядок пустий “”. В іншому 

випадку повертається false.  

Загальна форма методу: 

boolean isEmpty() 

 

Зробити перевірку, чи рядок є пустим, також можна з допомогою операції 

‘==‘. 

Приклад. 
// метод isEmpty() 
String s; 

boolean b; 

 

s = "Java Eclipse"; 

b = s.isEmpty(); // b = false 

s = ""; 

b = s.isEmpty(); // b = true 

// операція '==' 

b = s==""; // b = true 

s = "Java"; 

b = s==""; // b = false 

  Висновок. Метод isEmpty () перевіряє чи є рядок пустим.  
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Питання 13. Заміна символів в тексті. Метод replace() 

Метод replace() здійснює заміну символів у тексті. Метод має декілька 

варіантів реалізацій: 

 

String replace(символ1, символ2) 

String replace(рядок1, рядок2) 

String replaceFirst(рядок1, рядок2) 

 

У вищенаведених описах методів: 

символ1 – символ, який потрібно замінити; 

символ2 – символ, який замінює; 

рядок1 – текст, який потрібно замінити; 

рядок2 – текст, який замінює інший текст. 

 

Метод replaceFirst() замінює тільки перше входження рядок2 у рядок1 

(див. приклад). 

Приклад. 
// метод replace() 
String s,s2; 

 

s = "TextTextText"; 
 

// заміна одного символу 

s2 = s.replace('T', 'X'); // s2 = "XextXextXext" 

 

// заміна одного тексту на інший 

s2 = s.replace("T", "TT"); // s2 = "TTextTTextTText" 

s2 = s.replace("Text", "ABC"); // s2 = "ABCABCABC" 

 

// метод replaceFirst() 

s2 = s.replaceFirst("Te", "ABC"); // s2 = "ABCxtTextText" 

 Висновок. Метод replace () заміняє зазначений символ (або підрядок) в 

рядку на новий. 

 
 

Питання 14. Метод startsWith() 

Метод startsWith() визначає, чи підрядок, що є параметром методу, є 

початком вихідного рядка. 

 

Загальна форма методу: 

boolean startsWith(другий_рядок) 

Приклад. 
// метод startsWith() 
String s; 

boolean b; 
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s = "TextTextText"; 

b = s.startsWith("Te");  // b = true 

b = s.startsWith("ext"); // b = false 

  Висновок. Метод startsWith () в Java має два варіанти і перевіряє чи 

починається рядок із зазначеного префікса, починаючи із зазначеного індексу 

або з початку (за замовчуванням).  
 

 

Питання 15. Метод  substring() 

Метод substring() виділяє підрядок з рядка. Метод має декілька варіантів 

реалізацій. 

Варіант 1. 

String substring(індекс) 

У цьому випадку виділяється підрядок починаючи з позиції індекс і до 

кінця рядка. 

 

Варіант 2. 

String substring(індекс1, індекс2) 

У цьому випадку виділяється підрядок починаючи з позиції індекс1 і 

закінчуючи позицією індекс2. 

Приклад. 
// метод substring() 
String s, s2; 

 

// варіант 1 

s = "This is a text"; 

s2 = s.substring(2); // s2 = "is is a text" 

 

// варіант 2 

s2 = s.substring(2,3);  // s2 = "i" 

s2 = s.substring(2,4);  // s2 = "is" 

s2 = s.substring(6,13); // s2 = "s a tex" 

  Висновок. Метод substring () в Java має два варіанти і повертає новий 

рядок, який є підрядком цього рядка. Підрядок починається з символу, заданого 

індексом, і триває до кінця цього рядка або до endIndex-1, якщо введений 

другий аргумент.  

 
 

Питання 16. Розбиття рядка на символи. Метод toCharArray() 

Метод toCharArray() дозволяє перевести рядок типу String в масив 

символів char[]. 

Приклад. 
// метод toCharArray() 
String s; 

char c[]; 
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s = "Java"; 

c = s.toCharArray(); // c = { 'J', 'a', 'v', 'a' } 

  Висновок. Метод toCharArray () створює з рядка масив символів.  

 

 

Питання 17. Приведення до потрібного регістру символів. Методи 

toLowerCase() та toUpperCase() 

Метод toLowerCase() приводить символи рядка до нижнього регістру. 

Метод toUpperCase() приводить символи рядка до верхнього регістру. 

Загальна форма методів: 

String toLowerCase() 

String toUpperCase() 

 

Приклад. 
// метод toLowerCase() 
String s1; 

String s2; 

 

s1 = "Java Eclipse"; 

s2 = s1.toLowerCase(); // s2 = "java eclipse" 

s2 = s1.toUpperCase(); // s2 = "JAVA ECLIPSE" 

 Висновок. Метод toLowerCase () в Java має два варіанти. Перший варіант 

перетворює всі символи рядка в нижній регістр, використовуючи правила 

мовного стандарту. Це еквівалент виклику toLowerCase (Locale.getDefault ()). 

Другий варіант приймає мовний стандарт в якості аргументу для 

використання під час перетворення в нижній регістр.  

Метод toUpperCase () в Java має два варіанти. Перший варіант перетворює 

всі знаки в рядку у верхній регістр, використовуючи правила даного мовного 

стандарту. Це еквівалент виклику toUpperCase (Locale.getDefault ()). 

Другий варіант приймає мовний стандарт в якості аргументу для 

використання під час перетворення в верхній регістр. 

 
 

Питання 18. Перетворення масиву символів char[] в рядок String. Метод 

copyValueOf() 

Метод copyValueOf() перетворює масив символів типу char[] в рядок 

символів. 

Загальна форма методу: 

String copyValueOf(масив_символів) 

 

Приклад. 
// метод copyValueOf() 
String s; 

char[] c = { 'J', 'a', 'v', 'a' }; 

s = String.copyValueOf(c); // s = "Java" 
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 Висновок. Метод copyValueOf () в Java має дві різні форми: 

public static String copyValueOf (char [] data) - повертає рядок, який 

представляє собою послідовність символів в заданому масиві. 

public static String copyValueOf (char [] data, int offset, int count) - повертає 

рядок, який представляє собою послідовність символів у заданому масиві. 

 
 

Питання 19. Перетворення числа в рядок. Метод valueOf() 

Метод valueOf() дозволяє переводити значення числового або іншого 

типу в його рядкове представлення. 

Метод має декілька варіантів реалізації, які відрізняються параметром 

String valueOf(boolean arg0) 

String valueOf(char arg0) 

String valueOf(char[] arg0) 

String valueOf(double arg0) 

String valueOf(float arg0) 

String valueOf(int arg0) 

String valueOf(long arg0) 

Приклад. 
// метод valueOf() 
String s; 

 

// тип double 

double d; 

d = 3.8567; 

s = String.valueOf(d); // s = "3.8567" 

 

// тип int 

int t; 

t = -3903; 

s = String.valueOf(t); // s = "-3903" 

 

// тип char 

char c = '+'; 

s = String.valueOf(c); // s = "+" 

 

// тип boolean 

boolean b; 

b = true; 

s = String.valueOf(b); // s = true 

Висновок. Метод valueOf () - повертає відповідний числовий об'єкт, що 

містить значення передачі аргументу, тобто перетворює в потрібний тип даних. 

Аргумент можна перетворити в int, double, float і інші типи даних, наприклад, 

можна перетворити рядок в число. Метод valueOf () в Java є статичним 

методом. Метод може сприймати два аргументи, де один є рядком, а інший 

системою числення.  
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Питання 20. Поняття масиву рядків. Загальна форма оголошення 

одновимірного масиву рядків 

Як і будь-яка мова програмування, мова програмування Java може 

реалізовувати масиви рядків. Будь-який рядок в Java має тип String. 

Одновимірний масив рядків має тип String[]. Двовимірний масив рядків має 

тип String[][]. 

Загальна форма оголошення та виділення пам’яті для одновимірного 

масиву рядків 
String[] arrayName = new String[size]; 

де 

String – вбудований в Java клас, що реалізує рядок символів; 

arrayName – ім’я об’єкту (екземпляру) типу String. Фактично, arrayName є 

посиланням на об’єкт типу String; 

size – розмір масиву (кількість рядків, кількість елементів типу String). 

 

Оголошення одновимірного масиву рядків та виділення пам’яті для нього 

можна реалізувати іншим чином 
String[] arrayName; 

arrayName = new String[size]; 

   

Приклад оголошення та використання одновимірного масиву рядків. 

// оголошення одновимірного масиву рядків 

String[] arrayS = new String[5]; 

// заповнення початковими значеннями 

arrayS[0] = "abcd"; 

arrayS[1] = "Hello"; 

arrayS[2] = ""; // пустий рядок 

arrayS[3] = "bestprog"; 

arrayS[4] = ";:\\+="; // комбінація "\\" замінюється на "\" 

// використання у виразах 

arrayS[4] = arrayS[1] + " " + arrayS[3]; // arrayS[4] = "Hello bestprog" 

arrayS[4] += ".net"; // arrayS[4] = "Hello bestprog.net" 

 

Ініціалізація одновимірного масиву рядків така сама як ініціалізація 

одновимірного масиву будь-якого іншого типу. 
// ініціалізація одновимірного масиву рядків 
String[] M = { 

    "Sunday", 

    "Monday", 

    "Tuesday", 

    "Wednesday", 

    "Thursday", 

    "Friday", 

    "Saturday" 
}; 
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String s; 

s = M[2]; // s = "Tuesday" 

s = M[4]; // s = "Thursday" 

  Висновок. Будь-який рядок в Java має тип String. Одновимірний масив 

рядків має тип String []. 
 

 

Питання 21. Двовимірний масив рядків.  

Можливо, в деяких задачах виникне потреба в оголошенні двовимірного 

масиву рядків. 

Загальна форма оголошення двовимірного масиву рядків наступна: 
String[][] matrName = new String[n][m]; 

де 

 matrName – ім’я об’єкту (посилання на об’єкт), що є двовимірним масивом 

типу String; 

 n – кількість рядків у масиві matrName; 

 m – кількість стовпців у масиві matrName. 

 

Можливий також інший спосіб оголошення та виділення пам’яті для 

двовимірного масиву рядків: 
String[][] matrName; // оголошення посилання на двовимірний масив рядків 

matrName = new String[n][m]; 

   
Приклад оголошення та використання двовимірного масиву рядків 

// оголошення двовимірного масиву рядків 

String[][] matrS = new String[2][3]; 

// заповнення масиву значеннями 

for (int i=0; i<matrS.length; i++) 

    for (int j=0; j<matrS[i].length; j++) 

        matrS[i][j] = "matrS[" + i + "][" + j + "]"; 

// перевірка 
String s; 

s = matrS[0][0]; // s = "matrS[0][0]" 

s = matrS[1][1]; // s = "matrS[1][1]" 
 

Ініціалізація двовимірного масиву рядків нічим не відрізняється від 

ініціалізації двовимірного масиву будь-якого примітивного типу. Елементами 

масиву є звичайні рядки. 

Нижче наведено приклад ініціалізації двовимірного масиву рядків з 

іменем M 
// оголошення масиву M з початковою ініціалізацією 

String M[][] = new { 

    { "a1", "a2", "a3" }, 

    { "b1", "b2", "b3" }, 

    { "a1", "c2", "a1" } 

}; 
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// перевірка 
String s; 

s = M[0][1]; // s = "a2" 

s = M[1][0]; // s = "b1" 
 
 
 

Питання 22. Довжина масиву рядків. Властивість length.  

Щоб визначити кількість рядків у масиві використовується властивість 

length. 

Для одновимірних масивів кількість рядків n визначається так: 
String[] arrayS = new String[25]; 

int n; 

n = arrayS.length; 

 

Для двовимірних масивів кількість рядків та стовпців визначається 

наступним чином 
// matrS - двовимірний масив рядків 

String[][] matrS = new String[2][3]; 

 

int n, m; 

n = matrS.length; // n = 2 - кількість рядків 

m = matrS[0].length; // m = 3 - кількість стовпців 

m = matrS[1].length; // m = 3 

  Висновок. Метод length () − повертає довжину рядка в Java.  
 

 

Питання 23. Пошук заданого рядка в одновимірному масиві рядків 
// пошук заданого рядка в масиві рядків 

// оголошення масиву рядків 

String M[] = new String[5]; 

String s = "May"; // рядок, який потрібно знайти 

boolean f_is; 
 

// заповнення масиву значеннями 

M[0] = "January"; 

M[1] = "February"; 

M[2] = "May"; 

M[3] = "October"; 

M[4] = "December"; 
 

// пошук рядка 

f_is = false; 

for (int i=0; i<M.length; i++) 

    if (M[i]==s) { 

        f_is = true; 

        break; 

    } 
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// виведення результату 

if (f_is) 

    System.out.println("Шуканий рядок є в масиві."); 

else 

    System.out.println("Шуканого рядка немає в масиві."); 

 

 

Питання 24. Сортування одновимірного масиву рядків за алфавітом 

методом вставки.  

Для порівняння двох рядків в лексикографічному порядку у класі String 

розроблено метод compareTo(). Загальна форма методу наступна: 

int compareTo(другий_рядок) 

 

Метод повертає 

 <0, якщо другий рядок слідує після першого рядка в лексикографічному 

порядку; 

 =0, якщо рядки однакові; 

 >0, якщо другий рядок слідує перед першим в лексикографічному порядку. 

Фрагмент, що демонструє сортування масиву рядків методом вставки: 
// сортування масиву рядків методом вставки 
String[] M = { 

    "abc", 

    "bde", 

    "fgh", 

    "abcd", 

    "bcdef", 

    "cdef", 

    "fghij", 

    "aaa" 
}; 

 

String s; 

 

// сортування 

for (int i=0; i<M.length-1; i++) 

    for (int j=i; j>=0; j--) 

        if (M[j].compareTo(M[j+1])>0) { 

            // обміняти M[j] та M[j+1] місцями 
            s = M[j]; 

            M[j] = M[j+1]; 

            M[j+1] = s; 

        } 

 

// виведення результату 

for (int i=0; i<M.length; i++) 

    System.out.println(M[i]); 
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У результаті виконання вищенаведеного коду, на екран буде виведено 
aaa 

abc 

abcd 

bcdef 

bde 

cdef 

fgh 

fghij 

  Висновок.  Легше працювати з відсортованим масивом.  
 

  

Питання 24. Визначення кількості входжень заданого рядка у 

двовимірному масиві рядків 
// обчислення кількості входжень заданого рядка у двовимірному масиві 

// оголошення масиву M з початковою ініціалізацією 
String M[][] = { 

    { "abcd", "abc", "bcd" }, 

    { "acd", "bcd", "abcd" }, 

    { "abc", "bc", "cde" } 

}; 

 

String s = "abc"; // рядок, кількість входжень якого потрібно обчислити 

 

int k = 0; // к-сть входжень, результат 

 

for (int i=0; i<M.length; i++) 

    for (int j=0; j<M[i].length; j++) 

        if (M[i][j]==s) 

            k++; 

// k = 2 

 
 

Питання 26. Заміна рядка у двовимірному масиві рядків 

Задано: двовимірний масив рядків з іменем matrS; 

рядок, який шукається для заміни s1; 

рядок s2, який замінює рядок s1. 

Розробити програму, що замінює рядок s1 в матриці matrS новим 

рядком s2. Фрагмент коду, що розв’язує дану задачу: 
// оголошення двовимірного масиву рядків 

String[][] matrS = new String[2][3]; 

 

// заповнення матриці matrS довільними значеннями 

matrS[0][0] = "abc"; 

matrS[0][1] = "cba"; 

matrS[0][2] = "def"; 

matrS[1][0] = "abc"; 
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matrS[1][1] = "fff"; 

matrS[1][2] = "qqq"; 

 

// заповнення значеннями рядків s1 та s2 

String s1 = "abc"; // рядок, який заміняють 

String s2 = "mmm"; // рядок, яким заміняється рядок s1 

 

// цикл обчислення 

for (int i=0; i<matrS.length; i++) 

    for (int j=0; j<matrS[i].length; j++) 

        if (matrS[i][j]==s1) 
            matrS[i][j] = s2; 

 

// виведення результату 

for (int i=0; i<matrS.length; i++) { 

    for (int j=0; j<matrS[i].length; j++) 

        System.out.print(matrS[i][j] + "   "); 

    System.out.println(); 

} 

 

У результаті виконання вищенаведеного коду, на екран буде виведено 

наступний результат: 

 
mmm cba def 

mmm fff qqq 

 

 

 

Питання 27. Класи StringBuffer і StringBuilder 

 

Клас String являє собою незмінні послідовності символів постійної 

довжини і часте використання об'єктів даного класу займає багато місця в 

пам'яті. Клас StringBuffer представляє такі послідовності символів, які можна 

розширювати та змінювати. Тобто дозволяє вставляти символи і підрядки в 

існуючий рядок і в будь-якому місці. Даний клас набагато економічніший у 

плані використання пам'яті. 

Існує чотири конструктора класу: 

StringBuffer () - резервує місце під 16 символів без перерозподілу пам'яті 

StringBuffer (int capacity) - явно встановлює розмір буфера 

StringBuffer (String string) - встановлює початковий вміст і резервує 16 символів 

без повторного резервування 

StringBuffer (CharSequence cs) - створює об'єкт, що містить послідовність 

символів і резервує місце ще під 16 символів 

 

Методи класу StringBuffer 

Метод length () − дозволяє отримати поточну довжину об'єкта. 
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StringBuffer sb = new StringBuffer("Кіт"); 

tvInfo.setText("Довжина: " + sb.length()); 

 

Метод capacity () − дозволяє отримати поточний обсяг виділеної пам'яті. 

 

StringBuffer sb = new StringBuffer("Коте"); 

tvInfo.setText("Обсяг пам'яті: " + sb.capacity()); // поверне 20 

Хоча слово складається з чотирьох символів, в пам'яті виділено запасний 

простір для додаткових 16 символів. Для такої найпростішої операції виграшу 

немає, але в складних прикладах, коли доводиться з'єднувати безліч рядків, 

продуктивність різко зростає. 

 

String str = "Java"; 

StringBuffer strBuffer = new StringBuffer (str); 

System.out.println ( "Обсяг:" + strBuffer.capacity ()); // 20 

strBuffer.ensureCapacity (32); 

System.out.println ( "Обсяг:" + strBuffer.capacity ()); // 42 

System.out.println ( "Довжина:" + strBuffer.length ()); // 4 

 

Так як на самому початку StringBuffer ініціалізується рядком "Java", то його 

обсяг становить 4 + 16 = 20 символів. Потім збільшуємо обсяг буфера за 

допомогою виклику strBuffer.ensureCapacity (32) підвищуємо мінімальний обсяг 

буфера до 32 символів. Однак фінальний обсяг може відрізнятися в більшу 

сторону. Так, в даному випадку отримуємо обсяг не 32 і не 32 + 4 = 36, а 42 

символи. Справа в тому, що з метою підвищення ефективності Java може 

додатково виділяти пам'ять. 

 

Але в будь-якому випадку незалежно від обсягу довжина рядка, яку можна 

отримати за допомогою методу length (), в StringBuffer залишається колишньою 

- 4 символи (так як в "Java" 4 символи). 

 

public class StringBuilderDemo1 { 
    public static void main(String[] args) { 
        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("Hello"); 
 
        System.out.println("string = " + stringBuilder); 
        System.out.println("length = " + stringBuilder.length()); 
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        System.out.println("capacity = " + 
stringBuilder.capacity()); 
    } 
} 

 

 

 

Щоб отримати рядок, який зберігається в StringBuffer, можна використовувати 

стандартний метод toString (): 

 

String str = "Java"; 

StringBuffer strBuffer = new StringBuffer (str); 

System.out.println (strBuffer.toString ()); // Java 

 

Метод ensureCapacity () 

Можна попередньо виділити місце для певної кількості символів, якщо 

необхідно додавати велику кількість маленьких рядків. 

 

Метод setLength (int length) − встановлює довжину рядка. Значення має 

бути невід'ємним. 

 

Методи charAt (int index) і setCharAt (int index, char ch) 

Можна витягти значення окремого символу за допомогою методу charAt 

() і встановити нове значення символу за допомогою методу setCharAt (), 

вказавши індекс символу і його значення. 

 

StringBuffer sb = new StringBuffer("Кит"); 

sb.setCharAt(1, 'і'); 

tvInfo.setText(sb.toString()); 

 

StringBuffer strBuffer = new StringBuffer ( "Java"); 

char c = strBuffer.charAt (0); // J 

System.out.println (c); 

strBuffer.setCharAt (0, 'c'); 

System.out.println (strBuffer.toString ()); // cava 
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public class SetCharAtDemo { 
    public static void main(String[] args) { 
        StringBuilder sb = new StringBuilder("Hello"); 
        System.out.println(sb); 
        System.out.println("charAt(1) = " + sb.charAt(1)); 
        sb.setCharAt(1, 'i'); 
        sb.setLength(2); 
        System.out.println(sb); 
    } 
} 

 

 

Метод getChars () 

Дозволяє скопіювати підрядок з об'єкта класу StringBuffer в масив. 

Необхідно подбати, щоб масив був достатнього розміру для прийому потрібної 

кількості символів зазначеного підрядка. 

 

StringBuffer strBuffer = new StringBuffer ( "world"); 

int startIndex = 1; 

int endIndex = 4; 

char [] buffer = new char [endIndex-startIndex]; 

strBuffer.getChars (startIndex, endIndex, buffer, 0); 

System.out.println (buffer); // orl 

 

Метод append () − з'єднує дані будь-яких інших типів.  

Є кілька перевантажених версій: 

StringBuffer append (String string) 

StringBuffer append (int number) 

StringBuffer append (Object object) 

Рядкове представлення кожного параметра отримують через метод 

String.valueOf () і потім отримані рядки склеюються в остаточний рядок. 

String str1 = "У кота "; 

String str2 = " лапи"; 

int paws = 4; 

StringBuffer sb = new StringBuffer(20); 

sb.append(str1).append(paws).append(str2); 

tvInfo.setText(sb.toString()); 
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StringBuffer strBuffer = new StringBuffer ( "hello"); 

strBuffer.append ( "world"); 

System.out.println (strBuffer.toString ()); // hello world 

 

public class AppendDemo { 
    public static void main(String[] args) { 
        int a = 42; 
        StringBuilder sb = new StringBuilder(40); 
 
        String s = sb.append("a = 
").append(a).append("!").toString(); 
        System.out.println(s); 
    } 
} 

 

 

Метод insert () 

Вставляє один рядок в інший. Також можна вставляти значення інших 

типів, які будуть автоматично перетворені в рядки. Потрібно вказати індекс 

позиції, куди буде вставлятися рядок. 

StringBuffer sb = new StringBuffer("Я котів"); 

sb.insert(2, "люблю "); 

tvInfo.setText(sb.toString()); 

 

StringBuffer strBuffer = new StringBuffer ( "word"); 

 strBuffer.insert (3, 'l'); 

System.out.println (strBuffer.toString ()); // world 

 strBuffer.insert (0, "s"); 

System.out.println (strBuffer.toString ()); // sworld 

 

public class InsertDemo { 
    public static void main(String[] args) { 
        StringBuilder sb = new StringBuilder("I Java!"); 
 
        sb.insert(2, "like "); 
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        System.out.println(sb); 
    } 
} 

 

 

Метод reverse () − дозволяє змінити порядок символів на зворотний. 

StringBuffer sb = new StringBuffer("Мокне Оксана з кошеням"); 

sb.reverse(); 

tvInfo.setText(sb.toString()); 

 

StringBuffer strBuffer = new StringBuffer("assembler"); 

strBuffer.reverse(); 

System.out.println(strBuffer.toString()); //relbmessa 

 

public class ReverseDemo { 
    public static void main(String[] args) { 
        StringBuilder s = new StringBuilder("abcdef"); 
 
        System.out.println(s); 
        s.reverse(); 
        System.out.println(s); 
    } 
} 

 

 

Методи delete () і deleteCharAt () 

Метод delete () видаляє послідовність символів між заданими індексами 

символів. Метод deleteCharAt () видаляє один символ із зазначеної позиції. 

StringBuffer strBuffer = new StringBuffer ( "assembler"); 

strBuffer.delete (0,2); 

System.out.println (strBuffer.toString ()); 

 

public class DeleteDemo { 
    public static void main(String[] args) { 
        StringBuilder sb = new StringBuilder("This is a test."); 
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        sb.delete(4, 7); 
        System.out.println("После delete: " + sb); 
 
        sb.deleteCharAt(0); 
        System.out.println("После deleteCharAt: " + sb); 
    } 
} 

 

 

Метод replace () 

Дозволяє замінити один набір символів на інший. Потрібно вказати початковий 

і кінцевий індекс і рядок заміни. 

StringBuffer strBuffer = new StringBuffer("hello world!"); 

strBuffer.replace(6,11,"java"); 

System.out.println(strBuffer.toString()); //hello java! 

 

public class ReplaceDemo { 
    public static void main(String[] args) { 
        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("Це простий  
тест."); 
        stringBuilder.replace(4, 11, "був"); 
        System.out.println("Після заміни: " + stringBuilder); 
    } 
} 

 

Метод substring () 

Дозволяє отримати частину вмісту. Є дві форми методу. У першому випадку 

потрібно вказати індекс початку позиції, з якої потрібно отримати підрядок. У 

другому варіанті вказується початковий індекс і кінцевий індекс, якщо потрібно 

отримати текст із середини рядка. 

 

Клас StringBuilder ідентичний класу StringBuffer і володіє більшою 

продуктивністю. Однак він не синхронізований, тому його не потрібно 

використовувати в тих випадках, коли до рядка, який змінюється, звертаються 

кілька потоків. 

Створення нового об'єкту. 

StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

 Додавання нового фрагменту в існуючий рядок: 
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builder.append(ch); // можна додати один символ 

builder.append(sometext); // можна додати готовий рядок 

String completedString = builder.toString(); // результуючий рядок  

 

З'єднувати рядки можна ланцюжком. 

new StringBuilder().append(s1).append(s2).append(s3).toString(); 

 

Класи StringBuffer і StringBuilder  схожі, практично двійники, вони мають 

однакові конструктори, одні і ті ж методи, які однаково використовуються. 

Єдина їх відмінність полягає в тому, що клас StringBuffer синхронізований і 

потокобезпечний. Тобто клас StringBuffer зручніше використовувати в 

багатопотокових застосуваннях, де об'єкт даного класу може змінюватися в 

різних потоках. Якщо ж мова про багатопотокові додатки не йде, то краще 

використовувати клас StringBuilder, який не потокобезпечний, але при цьому 

працює швидше, ніж StringBuffer в однопоточних додатках. 

 

За всіма своїми операціями StringBuffer і StringBuilder нагадують клас 

String. 

 

 

Відмінність між String, StringBuilder, StringBuffer 

1. Класи StringBuffer і StringBuilder в Java використовуються, коли виникає 

необхідність зробити багато змін в рядку символів. 

2. На відміну від String, об'єкти типу StringBuffer і StringBuilder можуть 

бути змінені знову і знову. 

3. У Java StringBuilder був введений починаючи з Java 5. 

4. Основна відмінність між StringBuffer і StringBuilder в Java є те, що методи 

StringBuilder не є безпечними для потоків (несинхронізовані). 

5. Рекомендується використовувати StringBuilder щоразу, коли це можливо, 

тому що він швидший, ніж StringBuffer в Java. 

6. Однак, якщо необхідна безпека потоків, найкращим варіантом є об'єкти 

StringBuffer. 

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Рядки - представляють собою послідовність символів. Рядки в Java 

широко використовуються і є об'єктами. 

2. Для зберігання і обробки рядків у Java є два класи: String для незмінних 

рядків і StringBuffer - для рядків, які можуть змінюватися. Обидва класи 

розширюють клас Object. Вони знаходяться в пакеті java.lang, тому їх не 

треба підключати за допомогою оператора import. 
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3. Клас рядків є незмінним, так що як тільки він буде створений, рядковий 

об'єкт не може бути змінений. Якщо є необхідність зробити багато змін в 

рядку символів, слід використовувати класи String Buffer і String Builder 

Classes. 

4. Для роботи з рядками в Java є більше 40 методів. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Яке призначення класу String? 

2. Як перевірити два рядки на рівність? 

3. Яке призначення методу equals()? 

4. Як визначити довжину рядка? 

5. Як визначити символ в рядку за заданим індексом? 

6. Яке призначення методу charAt()? 

7. Який метод повертає код заданого символу? 

8. Як порівняти два рядки між собою. 

9. Як об’єднати два рядки? 

10. Яким методом визначається наявність підрядка в рядку? 

11. Як встановити чи підрядок є закінченням вихідного рядка? 

12. Яке призначення методу getBytes()? 

13. Яка різниця між методами Методи indexOf() та lastIndexOf()? 

14. Як перевірити чи рядок пустий? 

15. Як замінити символи в тексті? 

16. Яке призначення методу startsWith()? 

17. Яке призначення методу substring()? 

18. Як розбити рядок на символи? 

19. Як привести до потрібного регістру символи? 

20. Як масив символів перетворити на рядок? 

21. Як перетворити число в рядок? 

22. Як оголошується одновимірний та двовимірний масиви рядків? 

23. Яке призначення властивості length? 

24. Як здійснити пошук заданого рядка в одновимірному масиві рядків? 

25. Як відсортувати масив рядків? 

26. Як визначити кількість входжень заданого рядка у двовимірному 

масиві рядків? 

27. Як здійснити заміну рядка у двовимірному масиві рядків? 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції № 8-9-10 

 

Тема № 4. КОНЦЕПЦІЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО  

                   ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика”, „Вступ до 

фаху”, „Технології Інтернет”, „Web-дизайн та Web-програмування”, „Техноло-

гії проектування та адміністрування БД і СД ”. 

 

Мета лекції: розглянути особливості об'єктно-орієнтованого підходу до 

програмування; отримати базові знання, необхідні для розробки проектів 

мовою Java з використанням класів та об’єктів; формувати вміння аналізувати, 

узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, синтезувати знання, отримані при 

вивченні даної теми.  

 

План лекції: 

1. Принципи ООП 

2. Класи і об’єкти 

3. Пакети 

4. Модифікатори доступу і інкапсуляція 

5. Статичні члени і модифікатор static 

6. Об'єкти як параметри методів 

7. Внутрішні і вкладені класи 

8. Спадкування 

9. Абстрактні класи 

10. Ієрархія наслідування і перетворення типів 

11. Інтерфейси 

12. Інтерфейси в механізмі зворотного виклику 

13. Перерахування enum 

14. Клас Object і його методи 

15. Узагальнення (Generics) 

16. Обмеження узагальнень 

17. Спадкування і узагальнення 

18. Довідкові типи і копіювання об'єктів 

 

Опорні поняття: клас, об’єкт, шаблон, поле, метод, модифікатор, 

конструктори, ініціалізація, екземпляр класу, пакети, імпорт, інкапсуляція, 

спадкування, перевизначення, диспетчеризація, абстрактні класи, похідний 

клас, ієрархія наслідування, суперклас, інтерфейси, статичні методи, множинна 

реалізація, приватні методи, перерахування, узагальнення, обмеження, 

посилальні типи.  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  
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Основы. − 8-е изд. − М. : Вильямс, 2013. − 816 с. 

8. Шилдт Г. Полный справочник по Java SE 6. М.: Вильямс, 2010. − 1040 с. 

9. Эккель Б. Философия Java. − 4-е изд. − СПб. : Питер, 2011. − 640 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Java - Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: http://proglang.su/java 

2. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info 

3. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим 

доступу: https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursov-

po-java-chastjh-1-- 

4. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих : 

[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-po-

osnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/ 

5. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим 

доступу: http://progopedia.ru/ 

6. Язык программирования Java и среда NetBeans : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: https://www.intuit.ru/studies/courses/569/425/info 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мульти-

медійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Принципи ООП  

ООП - це методологія програмування заснована на представленні 

програми у вигляді сукупності об'єктів, кожен з яких є екземпляром певного 

класу, а класи утворюють ієрархію спадкування. 
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Витоки ООП – програмування у великому 

 Прості програми – це програми, що які задумуються, розробляються, 

супроводжуються і використовуються однією людиною – початківцем або 

професіоналом, що працює ізольовано.  

 Складні програми - це промислові програмні продукти.  Їм притаманна 

складність - єдиний розробник практично не в змозі охопити всі аспекти 

такої системи. Складність таких програм перевищує можливості людського 

інтелекту. 

 

Складність викликається чотирма основними причинами: 

 складністю реальної предметної області, з якої виходить замовлення на 

розробку; 

 незадовільними способами опису поведінки великих дискретних систем. 

 трудністю управління процесом розробки; 

 гнучкістю програмних систем; 

 

Боротьба зі складністю - декомпозиція 

 Розділяй і володарюй (divide et impera) – це у сучасній інтерпретації 

принцип декомпозиції. 

 Декомпозиція алгоритмічна – це виокремлення дій та встановлення їх  

порядку 

 Декомпозиція об'єктна – спочатку виділяє абстрактні об’єкти з предметної 

області, а лише потім зосереджується на способі їх взаємодії. 

 Однак ці способи взаємовиключають один одного – ми не можемо 

сконструювати складну систему одночасно двома способами. 

 

Поняття об'єкта 

 Будь-що є об'єктом. Будь предметна область розглядається як набір 

об'єктів 

 Об'єкт - це конкретний упізнаваний предмет, одиниця або сутність 

(реальна чи абстрактна), що має чітко визначене функціональне 

призначення в даній предметній області    

 

Приклади об'єктів 

 Приклади матеріальних об'єктів: більярдна куля, тривимірний графічний 

примітив - куб, сфера і т.п. 

 Приклади  не матеріальних об'єктів, подій чи процесів: траєкторія руху 

кулі, хімічний процес, лінія перетину графічних примітивів 

 

Поняття об'єкта в ООП 

 Об'єкт - це абстракція предметної області, що має інтерфейс у вигляді 

іменованих операцій і власні дані, з обмеженням доступу до них 

 Об'єкт має стан та поведінку 
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 Стан об'єкта характеризується переліком всіх властивостей даного об'єкту 

і поточними значеннями кожної з цих властивостей 

 Властивість - це характеристики, що роблять даний об'єкт самим собою 

 Приклад станів деякого кола: 

 

 

Властивість Значення 

Центр (10, 10) 

Радіус 25 

 

 

Поведінка об'єкта 

 Стан об'єкта може змінитися тільки в результаті виклику методів 

 Поведінка - це те, як об'єкт діє або реагує 

 Поведінка - це набір операцій (методів) об'єкта 

 Операція - це послуга, яку об'єкт може надати своїм клієнтам (іншим 

об'єктам) 

 

Організація програми з точки зору ООП моделі 

 Обчислення здійснюється шляхом взаємодії об'єктів між собою, при 

якому один об'єкт (клієнт) вимагає щоб інший об'єкт (сервер) виконав 

деяку дію 

 Це відбувається шляхом відправки повідомлення клієнтом 

(відправником) серверу (отримувачу) 

 

Поняття повідомлення  

 Об'єкти взаємодіють відправляючи та отримуючи повідомлення 

 Повідомлення – це запит на виконання деякої дії, що доповнюється 

аргументами необхідними для її виконання 

 В якості реакції отримувач запускає деякий метод, щоб виконати наданий 

запит 

 

Відмінність повідомлень від методів 

 У повідомлень є конкретний отримувач 

 Інтерпретація повідомлення залежить від отримувача та може різнитися у 

різних отримувачів 

 Отримувач може по різному інтерпретувати (викликати різні методи) 

одне й те ж повідомлення в залежності від переданих аргументів 

 

Поняття класу  
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 Клас - це деяка множина об'єктів, що мають спільну структуру  та 

поведінку. Будь-який об'єкт є екземпляром класу 

 Усі примірники одного класу будуть вести себе однаковим чином у 

відповідь на однакові запити 

 Клас – шаблон множини об'єктів із спільною структурою і поведінкою 

 

Принципи об'єктно-орієнтованого підходу  

 Клас винен проектуватися і розроблятися з використанням принципів 

інкапсуляції, успадкування і поліморфізму 

 Правильне застосування зазначених принципів підвищує абстрагування 

та покращує класифікацію предметної області, що в кінцевому рахунку 

дозволяти боротися зі складністю предметної області 

 

Поняття абстрагування і класифікації 

 Абстрагування (abstraction) - це уявлення предметної області (програми) у 

вигляді меншої кількості більш великих понять (блоків) і мінімізація 

зв'язків між ними 

 Класифікація - це виділення істотних, стійких відносин (зв'язків) між 

поняттями (блоками) 

 

Поняття інкапсуляції 

 Інкапсуляція - це об'єднання даних з функціями їх обробки у поєднанні з 

приховуванням непотрібної для використання цих даних інформації 

 Інкапсуляція - це приховування реалізації класу і відділення його 

внутрішнього представлення від зовнішнього (інтерфейсу) 

 

Поняття інтерфейсу і реалізації 

 Інтерфейс (interface) - це зовнішній вигляд класу, що виділяє його істотні 

риси і не показує внутрішній устрій 

 Реалізація (implementation) - внутрішнє представлення класу, включаючи 

секрети його поведінки 

 

Переваги використання інкапсуляції 

 Підвищує ступінь абстракції програми – для написання програми не 

вимагається знання даних класу і реалізації його функцій 

 Дозволяє змінити реалізацію класу без модифікації іншої частини 

програми, якщо інтерфейс залишився колишнім 

 

Поняття спадкування 

 Спадкування - це таке відношення між класами, коли один клас повторює 

структуру і поведінку іншого класу. Іншими словами, структура і 

поведінка передається від предка до нащадка 
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 Спадкування реалізує ставлення "is-a" між двома класами, тобто дочірній 

клас повинен бути частковим або спеціалізованим випадком 

батьківського класу 

 

Переваги використання спадкування 

 При спадкуванні загальні властивості і поведінка не описуються, що 

скорочує обсяг програми 

 Виділення загальних рис різних класів в один клас-предок є потужним 

механізмом абстракції та класифікації  

 

Поняття поліморфізму 

 Поліморфізм - це використання одного імені для різних сутностей. При 

цьому різнорідні суті, виступаючи під одним ім'ям, сприймаються як 

однотипні 

 Поліморфізм - це можливість обробки даних змінного типу 

 Поліморфізм - це можливість оперувати об'єктами, не володіючи точним 

знанням їх типів 

 

Переваги використання поліморфізму 

 Дозволяє записувати алгоритми лише один раз і потім повторно їх 

використовувати для різних типів даних 

 Звужує концептуальний простір, тобто зменшує кількість інформації, яку 

необхідно пам'ятати програмісту 

 

Образне порівняння процедурного і об'єктно-орієнтованого підходів 

 В об'єктно-орієнтованому підході в центрі уваги не "порядок виконання 

програми", а функціональні можливості об'єктів.  

 "Порядок", в якому ці можливості будуть реалізовані в процесі виконання 

конкретної системи, є вторинною властивістю 

 

Відмінності між процедурним і об'єктно-орієнтованим підходами 

 У процедурному підході за допомогою покрокового уточнення вихідне 

завдання розбивається на все більш дрібні підзадачі, поки вони не стануть 

настільки простими, що їх можна буде реалізувати безпосередньо 

 В об'єктно-орієнтованому підході спочатку виділяються класи, а лише 

потім визначаються їх методи. При цьому кожен метод пов'язаний з 

класом і клас відповідає за їх виконання 

 У процедурному підході програма являє собою однорідну множину 

процедур, що обмінюються даними 

 В об'єктно-орієнтованому підході класи надають зручний механізм 

кластеризації методів. Крім того приховують деталі представлення даних 

від будь-якого коду, крім своїх методів. Це означає, що якщо помилка 

програмування спотворює дані, то її легше знайти 
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 У процедурному підході неможливо отримати декілька копій одного 

модуля. Модуль - це набір пов'язаних даних і процедур, зібраних в 

окремому файлі. Модуль може мати інтерфейсну частину і реалізацію 

 В об'єктно-орієнтованому підході на основі класу можна створити кілька 

об'єктів з однаковою поведінкою 

 

Переваги об’єктно-орієнтованого підходу 

 Об'єктна модель орієнтована на людське сприйняття світу: багато людей, 

які не мають поняття про те, як працює комп'ютер, знаходять цілком 

природним об'єктно-орієнтований підхід до систем  

 Більш ефективна боротьба зі складністю програмного забезпечення 

 Більш високий відсоток повторного використання коду 

 Підвищення надійності програмного забезпечення 

 Забезпечення можливості модифікації окремих компонентів програмного 

забезпечення без зміни інших його компонентів  

 Підвищується рівень уніфікації розробки → придатність до повторного 

використання  проектів  

  Об'єктно-орієнтовані системи часто є більш компактними → економія 

часу і ресурсів → зменшення вартості 

 Використання об'єктної моделі призводить до побудови систем на основі 

стабільних проміжних описів, що спрощує процес внесення змін 

 Це дає можливість розвиватися поступово і не призводить до повної її 

переробки навіть у разі істотних змін вихідних вимог 

 Об'єктна модель зменшує ризик розробки складних систем, насамперед 

тому, що процес інтеграції розтягується на весь час розробки, а не 

перетворюється в одноразову подію 

 Об'єктний підхід складається з ряду добре продуманих етапів 

проектування, що також зменшує ризики і підвищує впевненість у 

правильності прийнятих рішень 

Висновок. Java є об'єктно-орієнтованою мовою. Це означає, що писати 

програми на Java потрібно із застосуванням об'єктно-орієнтованого стилю. І 

стиль цей заснований на використанні в програмі об'єктів і класів. 

Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП; іноді об'єктозорієнтоване 

програмування, об'єктно-орієнтоване програмування) — одна з парадигм 

програмування, яка розглядає програму як множину «об'єктів», що взаємодіють 

між собою. Основу ООП складають чотири основні концепції: інкапсуляція, 

успадкування, поліморфізм та абстракція. Одною з переваг ООП є краща 

модульність програмного забезпечення (тисячу функцій процедурної мови, в 

ООП можна замінити кількома десятками класів із своїми методами). Попри те, 

що ця парадигма з'явилась в 1960-тих роках, вона не мала широкого 

застосування до 1990-тих, коли розвиток комп'ютерів та комп'ютерних мереж 

дозволив писати надзвичайно об'ємне і складне програмне забезпечення, що 

змусило переглянути підходи до написання програм. Сьогодні багато мов 

програмування або підтримують ООП (PHP, Lua) або ж є цілком об'єктно-
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орієнтованими (зокрема, Java, C#, C++, Python, Ruby і Objective-C, ActionScript 

3, Swift, Vala). 

 

 

Питання 2. Класи і об’єкти  

Java є об'єктно-орієнтованою мовою, тому такі поняття як "клас" і 

"об'єкт" відіграють в ній ключову роль. Будь-яку програму на Java можна 

уявити як набір взаємодіючих між собою об'єктів. 

Шаблоном або описом об'єкта є клас, а об'єкт являє екземпляр цього 

класу.  

Можна ще провести наступну аналогію. У нас у всіх є деяке уявлення про 

людину - наявність двох рук, двох ніг, голови, тулуба і т.д. Є деякий шаблон - 

цей шаблон можна назвати класом. Реально ж існуюча людина (фактично 

екземпляр даного класу) є об'єктом цього класу. 

Клас визначається за допомогою ключового слова сlass: 

  
В даному випадку клас називається Person. Після назви класу йдуть 

фігурні дужки, між якими міститься тіло класу - тобто його поля і методи. 

 

Будь-який об'єкт може володіти двома основними характеристиками: 

 стан - деякі дані, які зберігає об'єкт,  

 і поведінка - дії, які може здійснювати об'єкт. 

Для зберігання стану об'єкта в класі застосовуються поля або змінні 

класу. Для визначення поведінки об'єкта в класі застосовуються методи. 

Наприклад, клас Person, який представляє людини, міг би мати таке 

визначення: 

 

 
У класі Person визначені два поля: name представляє ім'я людини, а age - 

її вік. І також визначено метод displayInfo, який нічого не повертає і просто 

виводить ці дані на консоль. 

Тепер використовуємо даний клас. Для цього визначимо наступну 

програму: 



9 
 

 
Як правило, класи визначаються в різних файлах. В даному випадку для 

простоти визначено два класи в одному файлі. Варто відзначити, що в цьому 

випадку тільки один клас може мати модифікатор public (в даному випадку 

це клас Program), а сам файл коду повинен називатися по імені цього класу, 

тобто в даному випадку файл повинен називатися Program.java. 

Клас представляє новий тип, тому можна визначати змінні, які 

представляють даний тип. Так, тут в методі main визначена змінна tom, яка 

представляє клас Person. Але поки ця змінна не вказує ні на який об'єкт і за 

замовчуванням вона має значення null. За великим рахунком її поки не можна  

використовувати, тому спочатку необхідно створити об'єкт класу Person. 

 

Конструктори 

Крім звичайних методів класи можуть визначати спеціальні методи, які 

називаються конструкторами. Конструктори викликаються при створенні 

нового об'єкта даного класу. Конструктори виконують ініціалізацію об'єкта. 

Якщо в класі не визначено жодного конструктора, то для цього класу 

автоматично створюється конструктор без параметрів. 

Наведений вище клас Person не має ніяких конструкторів. Тому для нього 

автоматично створюється конструктор за замовчуванням, який можна 

використовувати для створення об'єкта Person. Зокрема, створимо один об'єкт: 
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Для створення об'єкта Person використовується вираз new Person (). 

Оператор new виділяє пам'ять для об'єкта Person. І потім викликається 

конструктор за замовчуванням, який не приймає ніяких параметрів. У підсумку 

після виконання цього виразу в пам'яті буде виділено ділянку, де будуть 

зберігатися всі дані об'єкта Person. А змінна tom отримає посилання на 

створений об'єкт. 

Якщо конструктор НЕ ініціалізує значення змінних об'єкта, то вони 

отримують значення за замовчуванням. Для змінних числових типів це число 0, 

а для типу string і класів - це значення null (тобто фактично відсутність 

значення). 

 

Після створення об'єкта можна звернутися до змінних об'єкта Person 

через змінну tom і встановити або отримати їх значення, наприклад, tom.name = 

"Tom". 

У підсумку побачимо на консолі: 

 

 
Якщо необхідно, що при створенні об'єкта проводилася якась логіка, 

наприклад, щоб поля класу отримували якісь певні значення, то можна 

визначити в класі свої конструктори. наприклад: 
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Тепер в класі визначено три конструктори, кожен з яких приймає різну 

кількість параметрів і встановлює значення полів класу. 

 

Консольне виведення програми: 

 
Ключове слово this 

Ключове слово this є посиланням на поточний екземпляр класу. Через 

нього можна звертатися до змінних, методів об'єкта, а також викликати його 

конструктори. Наприклад: 
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У третьому конструкторі параметри називаються так само, як і поля 

класу. І щоб розмежувати поля і параметри, застосовується ключове слово this: 

 

 
 

Так, в даному випадку вказуємо, що значення параметра name 

присвоюється полю name. 

Крім того, у нас три конструктори, які виконують ідентичні дії: 

встановлюють поля name і age. Щоб уникнути повторів, за допомогою this 

можна викликати один з конструкторів класу і передати для його параметрів 

необхідні значення: 

 

 
У підсумку результат програми буде той же, що і в попередньому 

прикладі. 

 

 

Ініціалізатори 

Крім конструктора початкову ініціалізацію об'єкта цілком можна було 

проводити за допомогою ініціалізатора об'єкта. Ініціалізатор виконується до 

будь-якого конструктора. Тобто в ініціалізатор можна помістити код, загальний 

для всіх конструкторів: 
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Консольне виведення: 

 
Висновок. Поняття класу є фундаментальним в ООП і служить основою 

для створення об'єктів. В описі класу визначаються дані (тобто змінні) і код 

(тобто методи), який маніпулює цими даними. Об'єкти є екземплярами класу.  

 

 

Питання 3. Пакети 

Як правило, в Java класи об'єднуються в пакети. Пакети дозволяють 

організувати класи логічно в набори. За замовчуванням java вже має ряд 

вбудованих пакетів, наприклад, java.lang, java.util, java.io і т.д. Крім того, пакети 

можуть мати вкладені пакети. 



14 
 

Організація класів у вигляді пакетів дозволяє уникнути конфлікту імен 

між класами. Адже непоодинокі випадки, коли розробники називають свої 

класи однаковими іменами. Належність до пакету дозволяє гарантувати 

однозначність імен. 

Щоб вказати, що клас належить певному пакету, треба використовувати 

директиву package, після якої вказується ім'я пакета: 

 

package назва_пакета; 

 

Як правило, назви пакетів відповідають фізичній структурі проекту, тобто 

організації каталогів, в яких знаходяться файли з вихідним кодом. А шлях до 

файлів всередині проекту відповідає назві пакету цих файлів. Наприклад, якщо 

класи належать пакету mypack, то ці класи поміщаються в проекті в 

папку mypack. 

Класи необов'язково поміщати в пакети. Якщо для класу пакет не 

визначений, то вважається, що даний клас знаходиться в пакеті за 

замовчуванням, який не має імені. 

Наприклад, створимо в папці для вихідних файлів каталог study. У ньому 

створимо файл Program.java з наступним кодом:  

 

 
 

Директива package study на початку файлу вказує, що класи Program і 

Person, які тут визначені, належать пакету study. 

Коли працюємо в середовищі розробки, наприклад, в Netbeans, то IDE 

бере на себе всі питання компіляції пакетів і входять до них файлів. Відповідно 

нам досить натиснути на кнопку, і все буде готово. Однак якщо ми компілюємо 
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програму в командному рядку, то ми можемо зіткнутися з деякими 

труднощами. Тому розглянемо цей аспект. 

 

Для компіляції програми спочатку в командному рядку / терміналі за 

допомогою команди cd перейдемо до папки, де знаходиться каталог study. 

 
 

У даному випадку це каталог C: \ java (тобто файл з вихідним кодом 

розташований по шляху C: \ java \ study \ Program.java). 

Для компіляції виконаємо команду 

 
Після цього в папці study з'являться скомпільовані файли Program.class і 

Person.class. Для запуску програми виконаємо команду: 

 
Імпорт пакетів і класів 

Якщо потрібно використовувати класи з інших пакетів, то для цього  

підключають ці пакети і класи. Виняток становлять класи з пакета java.lang 

(наприклад, String), які підключаються до програми автоматично. 

Наприклад, клас Scanner знаходиться в пакеті java.util, тому можемо 

отримати до нього доступ в такий спосіб: 

 

 
 

Тобто вказуємо повний шлях до файлу в пакеті при створенні його 

об'єкта. Однак таке нагромадження назв пакетів не завжди зручно, і в якості 

альтернативи можна імпортувати пакети і класи в проект за допомогою 

директиви import, яка вказується після директиви package: 
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Директива import вказується на самому початку коду, після чого йде ім'я 

класу, який підключається (в даному випадку класу Scanner). 

В наведеному вище прикладі підключили тільки один клас, проте пакет 

java.util містить ще безліч класів. І щоб не підключати окремо кожен клас, 

можна відразу підключити весь пакет: 

 

 
Тепер можна використовувати будь-який клас з пакета java.util. 

Можлива ситуація, коли використовується два класи з однією і тою ж 

назвою з двох різних пакетів, наприклад, клас Date є і в пакеті java.util, і в 

пакеті java.sql. І якщо потрібно одночасно використовувати два цих класи, то 

необхідно вказувати повний шлях до цих класів в пакеті: 

 
 

Статичний імпорт 

У java є також особлива форма імпорту - статичний імпорт. Для цього 

разом з директивою import використовується модифікатор static: 

 
 

Тут відбувається статичний імпорт класів System і Math. Ці класи мають 

статичні методи. Завдяки операції статичного імпорту можна використовувати 

ці методи без назви класу. Наприклад, писати не Math.sqrt (20), а sqrt (20), так 

як функція sqrt (), яка повертає квадратний корінь числа, є статичною. (Пізніше 

розглянемо статичні члени класу). 
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Те ж саме щодо класу System: в ньому визначено статичний об'єкт out, 

тому ми можемо його використовувати без вказівки класу. 

Висновок. Пакети - каталоги, у яких розміщуються класи.  
 

 

Питання 4. Модифікатори доступу і інкапсуляція 

Всі члени класу в мові Java - поля і методи - мають модифікатори 

доступу. Раніше ми стикалися з модифікатором public. Модифікатори доступу 

дозволяють задати допустиму область видимості для членів класу, тобто 

контекст, в якому можна використовувати цю змінну або метод. 

В Java використовуються наступні модифікатори доступу: 

 public: публічний, загальнодоступний клас або член класу. Поля і методи, 

оголошені з модифікатором public, видно інших класів з поточного пакета 

і з зовнішніх пакетів. 

 private: закритий клас або член класу, протилежність модифікатору 

public. Закритий клас або член класу доступний тільки з коду в тому ж 

класі. 

 protected: такий клас або член класу доступний з будь-якого місця в 

поточному класі або пакеті або в похідних класах, навіть якщо вони 

знаходяться в інших пакетах; 

 Модифікатор за замовчуванням. Відсутність модифікатора у поля або 

методу класу передбачає застосування до нього модифікатора за 

замовчуванням. Такі поля або методи видно всіх класах в поточному 

пакеті. 

 

Розглянемо модифікатори доступу на прикладі наступної програми: 
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У даному випадку обидва класи розташовані в одному пакеті - пакеті за 

замовчуванням, тому в класі Program можна використовувати всі методи і 

змінні класу Person, які мають модифікатор за замовчуванням, public і protected. 

А поля і методи з модифікатором private в класі Program стануть недоступними. 

Якби клас Program розташовувався б в іншому пакеті, то йому були б 

доступні тільки поля і методи з модифікатором public. 

Модифікатор доступу повинен передувати іншій частині визначення 

змінної або методу. 

Інкапсуляція 

Здавалося б, чому б не оголосити всі змінні і методи з модифікатором 

public, щоб вони були доступні в будь-якій точці програми незалежно від 

пакета або класу? Візьмемо, наприклад, поле age, яке представляє вік. Якщо 

інший клас має прямий доступ до цього поля, то є ймовірність, що в процесі 

роботи програми йому буде передано некоректне значення, наприклад, від’ємне 

число. Така зміна даних не є бажаною. Або ж ми хочемо, щоб деякі дані були 

доступні безпосередньо, щоб їх можна було вивести на консоль або просто 

дізнатися їх значення. У зв'язку з цим рекомендується якомога більше 

обмежувати доступ до даних, щоб захистити їх від несанкціонованого доступу 

ззовні (як для отримання значення, так і для його зміни). Використання різних 

модифікаторів гарантує, що дані не будуть спотворені або змінені не належним 

чином. Подібне приховування даних усередині деякої області видимості 

називається інкапсуляцією. 

Так замість безпосереднього використання полів, як правило, 

використовують методи доступу. Наприклад: 
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І потім замість безпосередньої роботи з полями name і age в класі Person 

будемо працювати з методами, які встановлюють і повертають значення цих 

полів. Методи setName, setAge і подібні до них ще називають мьютейтерами 

(mutator), так як вони змінюють значення поля. А методи getName, getAge і 

подібні до них ще називають аксессерами (accessor), так як з їх допомогою 

отримують значення поля. 

Причому в ці методи можемо вкласти додаткову логіку. Наприклад, в 

даному випадку при зміні віку проводиться перевірка, наскільки відповідає 

нове значення допустимому діапазону. 

Висновок. Модифікатори доступу - це спеціальні слова, які показують, 

кому не можна, а кому можна користуватися даними. public - "публічний, 

доступний всім"; default - "за замовчуванням"; protected - "захищений"; private - 

"приватний, особистий". Такі дані видно тільки самому класу. 

Інкапсуляція означає, що поля об'єкта недоступні його клієнтам 

безпосередньо - вони ховаються від прямого доступу ззовні. Інкапсуляція 

оберігає дані об'єкта від несанкціонованого доступу, дозволяючи об'єкту 

самому керувати доступом до своїх даних. 
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Питання 5. Статичні члени і модифікатор static 

Крім звичайних методів і полів клас може мати статичні поля, методи, 

константи та ініціалізатор. Наприклад, головний клас програми має метод main, 

який є статичним: 

  
Для оголошення статичних змінних, констант, методів та ініціалізаторів 

перед їх оголошенням вказується ключове слово static. 

 

Статичні поля 

При створенні об'єктів класу для кожного об'єкта створюється своя копія 

нестатичних звичайних полів. А статичні поля є загальними для всього класу. 

Тому вони можуть використовуватися без створення об'єктів класу. 

Наприклад, створимо статичну змінну: 

 

 

 
 

Клас Person містить статичну змінну counter, яка збільшується в 

конструкторі і її значення присвоюється змінній id. Тобто при створенні 

кожного нового об'єкта Person ця змінна буде збільшуватися, тому у кожного 

нового об'єкта Person значення поля id буде на 1 більше, ніж у попереднього. 

Так як змінна counter статична, то можна звернутися до неї в програмі по 

імені класу: 
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Консольне виведення програми: 

 
 

Статичні константи 

Також статичними бувають константи, які є загальними для всього класу. 

 

 
 

Варто зазначити, що протягом усіх попередніх тем активно 

використовувалися статичні константи. Зокрема, в виразі: 

System.out.println ("hello"); 

 

out якраз представляє статичну константу класу System. Тому звернення 

до неї йде без створення об'єкта класу System. 

 

Статичні ініціалізатори 

Статичні ініціалізатори призначені для ініціалізації статичних змінних, 

або для виконання таких дій, які виконуються при створенні самого першого 

об'єкта. Наприклад, визначимо статичний ініціалізатор: 
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Статичний ініціалізатор визначається як звичайний, тільки перед ним 

ставиться ключове слово static. В даному випадку в статичному ініціалізаторі 

встановлюємо початкове значення статичного поля counter і виводимо на 

консоль повідомлення. 

У самій програмі створюються два об'єкти класу Person. Тому консольне 

виведення буде виглядати наступним чином: 

 
 

Варто враховувати, що виклик статичного ініціалізатор проводиться 

тільки перед створенням самого першого об'єкта класу. 

 

Статичні методи 

Статичні методи також відносяться до всього класу в цілому. Наприклад, 

в прикладі вище статична змінна counter була доступна ззовні, і ми могли 

змінити її значення поза класом Person. Зробимо її недоступною для зміни 

ззовні, але доступною для читання. Для цього використовуємо статичний 

метод: 
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Тепер статична змінна недоступна ззовні, вона приватна. А її значення 

виводиться за допомогою статичного методу displayCounter. Для звернення до 

статичного методу використовується ім'я класу: Person.displayCounter (). 

При використанні статичних методів треба враховувати обмеження: в 

статичних методах можна викликати тільки інші статичні методи і 

використовувати тільки статичні змінні. 

Взагалі методи визначаються як статичні, коли методи не зачіпають стан 

об'єкта, тобто його нестатичні поля і константи, і для виклику методу немає 

сенсу створювати екземпляр класу. Наприклад: 
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В даному випадку для методів sum, subtract, multiply не має значення, 

який саме екземпляр класу Operation використовується. Ці методи працюють 

тільки з параметрами, не зачіпаючи стан класу. Тому їх можна визначити як 

статичні. 

Висновок. Модифікатор static створює змінну або метод, який належить 

до класу в цілому, а не до його об'єктів. Це означає, що можна мати доступ до 

змінної або методів безпосередньо через клас без створення об'єкта.  

 

Питання 6. Об'єкти як параметри методів 

Об'єкти класів, як і дані примітивних типів можуть передаватися в 

методи. Однак в даному випадку є одна особливість − при передачі об'єктів в 

якості значення передається копія посилання на область в пам'яті, де 

розміщений цей об'єкт.  

Розглянемо невеликий приклад. Нехай у нас є наступний клас Person: 

 

 
 

 
Тут в метод changeName передається об'єкт Person, у якого змінюється 

ім'я. Так як в метод буде передаватися копія посилання на область пам'яті, в 

якій знаходиться об'єкт Person, то змінна kate і параметр p методу changeName 

вказуватимуть на один і той самий об'єкт в пам'яті. Тому після виконання 

методу в об'єкта kate, який передається в метод, буде змінено ім'я з "Kate" на 

"Alice". 

Від цього випадку слід відрізняти інший випадок: 
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У метод changePerson також передається копія посилання на об'єкт 

Person. Однак в самому методі ми змінюємо не окремі значення об'єкта, а 

перетворюємо об'єкт за допомогою конструктора і оператора new. В результаті 

в пам'яті буде виділено нове місце для нового об'єкта Person, і посилання на цей 

об'єкт буде присвоєно параметру p: 

 
Тобто після створення нового об'єкта Person параметр p і змінна kate в 

методі main зберігатимуть посилання на різні об'єкти. Змінна kate, яка 

передавалася в метод, продовжить зберігати посилання на старий об'єкт в 

пам'яті. Тому її значення не змінюється. 

Висновок. Об'єкти можуть бути параметрами методів. 
 
 

Питання 7. Внутрішні і вкладені класи  

Класи можуть бути вкладеними (nested), тобто можуть бути визначені 

всередині інших класів. Окремим випадком вкладених класів є внутрішні класи 

(inner class). Наприклад, є клас Person, всередині якого визначено клас Account: 
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Внутрішній клас поводиться як звичайний клас за тим винятком, що його 

об'єкти можуть бути створені тільки всередині зовнішнього класу. 

Внутрішній клас має доступ до всіх полів зовнішнього класу, в тому числі 

закритим за допомогою модифікатора private. Аналогічно зовнішній клас має 

доступ до всіх членів внутрішнього класу, в тому числі до полів і методів з 

модифікатором private. 

Посилання на об'єкт зовнішнього класу з внутрішнього класу можна 

отримати за допомогою виразу Зовнішній_клас.this, наприклад, Person.this. 

Об'єкти внутрішніх класів можуть бути створені тільки в тому класі, в 

якому внутрішні класи визначені. В інших зовнішніх класах об'єкти 

внутрішнього класу створити не можна. 

Ще однією особливостей внутрішніх класів є те, що їх можна оголосити 

всередині будь-якого контексту, в тому числі всередині методу і навіть в циклі: 
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Статичні вкладені класи 

Крім внутрішніх класів також можуть статичні вкладені класи. Статичні 

вкладені класи дозволяють приховати деяку комплексну інформацію всередині 

зовнішнього класу: 

 

 
Тут визначено вкладений клас для зберігання даних про обчислення 

факторіала. Основні дії виконує метод getFactorial, який повертає об'єкт 

вкладеного класу. І тепер використовуємо класи в методі main: 

 
Висновок. Внутрішнім класом називають клас, який є членом іншого 

класу.  Екземпляр звичайного класу може існувати сам по собі. На відміну від 

нього, екземпляр внутрішнього класу не може існувати без прив'язки до класу 

верхнього рівня. 
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Питання 8. Спадкування 

Одним з ключових аспектів об'єктно-орієнтованого програмування є 

спадкування. За допомогою спадкування можна розширити функціонал вже 

наявних класів за рахунок додавання нового функціоналу або зміни старого. 

Наприклад, є такий клас Person, що описує окрему людину: 

 

 
 

І, можливо, згодом ми захочемо додати ще один клас, який описує 

співробітника підприємства - клас Employee. Так як цей клас реалізує той самий 

функціонал, що і клас Person, так як співробітник - це також і людина, то було б 

раціонально зробити клас Employee похідним (спадкоємцем, підкласом) від 

класу Person, який, в свою чергу, називається базовим класом, батьком або 

суперкласом: 

 
Щоб оголосити один клас спадкоємцем від іншого, треба 

використовувати після імені класу-спадкоємця ключове слово extends, після 

якого йде ім'я базового класу. Для класу Employee базовим є Person, і тому клас 

Employee успадковує всі ті ж поля і методи, які є в класі Person. 

Використання класів: 

 



29 
 

 
 

Похідний клас має доступ до всіх методів і полів базового класу (навіть 

якщо базовий клас знаходиться в іншому пакеті) крім тих, які визначені з 

модифікатором private. При цьому похідний клас також може додавати свої 

поля і методи: 

 

 
 

В даному випадку клас Employee додає поле company, яке зберігає місце 

роботи співробітника, а також метод work. 

Якщо в базовому класі визначено конструктори, то в конструкторі 

похідного класу необхідно викликати один з конструкторів базового класу за 

допомогою ключового слова super. Наприклад, клас Person має конструктор, 

який приймає один параметр. Тому в класі Employee в конструкторі потрібно 

викликати конструктор класу Person. Після слова super в дужках йде 

перерахування переданих аргументів. Таким чином, установка імені 

співробітника делегується конструктору базового класу. 

При цьому виклик конструктора базового класу повинен йти на самому 

початку в конструкторі похідного класу. 
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Перевизначення методів 

Похідний клас може визначати свої методи, а може перевизначати 

методи, які успадковані від базового класу. Наприклад, перевизначити в класі 

Employee метод display: 

 

 
 

Перед методом, що перевизначається, вказується анотація @Override. 

Дана інструкція в принципі необов'язкова. 

При перевизначенні методу він повинен мати рівень доступу не менш, 

ніж рівень доступу в базового класу. Наприклад, якщо в базовому класі метод 

має модифікатор public, то і в похідному класі метод повинен мати модифікатор 

public. 

Однак в даному випадку бачимо, що частина методу display в Employee 

повторює дії з методу display базового класу. Тому можна скоротити клас 

Employee: 
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За допомогою ключового слова super також можна звернутися до 

реалізації методів базового класу. 

 

Заборона спадкування 

Хоча спадкування дуже цікавий і ефективний механізм, але в деяких 

ситуаціях його застосування може бути небажаним. І в цьому випадку можна 

заборонити спадкування за допомогою ключового слова final. Наприклад: 

 
 

Якби клас Person був би визначений таким чином, то наступний код був 

би помилковим і не спрацював, так як ми тим самим заборонили спадкування: 

 
 

Крім заборони спадкування можна також заборонити перевизначення 

окремих методів. Наприклад, в прикладі вище перевизначений метод 

displayInfo (), заборонимо його перевизначення: 

 
В цьому випадку клас Employee не зможе перевизначити метод display. 

 

Динамічна диспетчеризація методів 

Спадкування і можливість перевизначення методів відкривають великі 

можливості. Перш за все можна передати змінній суперкласу посилання на 

об'єкт підкласу: 
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Так як Employee успадковується від Person, то об'єкт Employee є в той же 

час і об'єктом Person. Грубо кажучи, будь-який працівник підприємства 

одночасно є людиною. 

Однак незважаючи на те, що змінна представляє об'єкт Person, віртуальна 

машина бачить, що в реальності вона вказує на об'єкт Employee. Тому при 

виклику методів у цього об'єктів викликатиме та версія методів, яка визначена в 

класі Employee, а не в Person. Наприклад: 

 

 
Консольне виведення даної програми: 
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При виклику перевизначеного методу віртуальна машина динамічно 

знаходить і викликає саме ту версію методу, яка визначена в підкласі. Даний 

процес ще називається dynamic method lookup або динамічний пошук методу 

або динамічна диспетчеризація методів. 

Висновок. Спадкування (inheritance) - це механізм створення нового 

класу на основі вже існуючого, використовуючи структуру і поведінку 

(одиночне спадкоємство), або інших (множинне успадкування) класів. 

Спадкування вводить ієрархію "загальне-приватне", в якій підклас успадковує 

від одного або декількох більш загальних суперкласів. Підкласи зазвичай 

доповнюють або скасовують успадковану структуру і поведінку. 
 

 

Питання 9. Абстрактні класи 

Крім звичайних класів в Java є абстрактні класи. Абстрактний клас 

схожий на звичайний клас. В абстрактному класі також можна визначити поля і 

методи, в той же час не можна створити об'єкт або екземпляр абстрактного 

класу. Абстрактні класи покликані надавати базовий функціонал для класів-

спадкоємців. А похідні класи вже реалізують цей функціонал. 

При визначенні абстрактних класів використовується ключове слово 

abstract: 

 
Але головна відмінність полягає в тому, що не можна використовувати 

конструктор абстрактного класу для створення його об'єкта. Наприклад, у 

такий спосіб: 

Крім звичайних методів абстрактний клас може містити абстрактні методи. 

Такі методи визначаються за допомогою ключового слова abstract і не мають 

ніякого функціоналу: 

методи, які є в базовому абстрактному класі. Також слід враховувати, що якщо 

клас має хоча б один абстрактний метод, то даний клас повинен бути 

визначений як абстрактний. 

Похідний клас зобов'язаний перевизначити і реалізувати всі 

абстрактні методи, які є в базовому абстрактному класі. Також слід 

враховувати, що якщо клас має хоча б один абстрактний метод, то даний клас 

повинен бути визначений як абстрактний. 

Навіщо потрібні абстрактні класи? Припустимо, ми робимо програму для 

обслуговування банківських операцій і визначаємо в ній три класи: Person, який 

описує людину, Employee, який описує банківського службовця, і клас Client, 

який представляє клієнта банку. Очевидно, що класи Employee і Client будуть 
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похідними від класу Person, так як обидва класи мають деякі загальні поля і 

методи. І так як всі об'єкти будуть представляти або співробітника, або клієнта 

банку, то безпосередньо від класу Person створювати об'єкти не будемо. Тому 

має сенс зробити його абстрактним. 

 

 

 
 

Іншим прикладом є системи фігур. В реальності не існує геометричної 

фігури як такої. Є коло, прямокутник, квадрат, але просто фігури немає. Однак 

ж і коло, і прямокутник мають щось спільне і є фігурами: 
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Висновок. Абстрактний клас в об'єктно-орієнтованому програмуванні - 

базовий клас, що не передбачає створення екземплярів.  

В абстрактному класі можна описати (або не визначити) абстрактні 

методи та властивості. Абстрактний метод не реалізовується в класі в якому 

описується, але має бути реалізований в неабстрактному нащадку. 

При описі абстрактного класу використовується модифікатор abstract. 

Нереалізовані методи також позначаються як абстрактні методи з 

використанням модифікатора abstract. 

 
 

Питання 10. Ієрархія наслідування і перетворення типів 

У попередніх питаннях говорилося про перетвореннях об'єктів простих 

типів. Однак з об'єктами класів все відбувається трохи по-іншому. Припустимо, 

у нас є наступна ієрархія класів: 
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У цій ієрархії класів можна простежити наступний ланцюг успадкування: 

Object (всі класи неявно успадковуються від типу Object) -> Person -> Employee 

| Client. 

 
 

Суперкласи зазвичай розміщуються вище підкласів, тому на вершині 

спадкування знаходиться клас Object, а в самому низу Employee і Client. 

Об'єкт підкласу також представляє об'єкт суперкласу. Тому в програмі 

можна написати наступним чином: 

 

 
 

Це так зване висхідне перетворення (від підкласу внизу до суперкласу 

вгорі ієрархії) або upcasting. Таке перетворення здійснюється автоматично. 

Зворотне не завжди вірно. Наприклад, об'єкт Person не завжди є об'єктом 

Employee або Client. Тому спадне перетворення або downcasting від суперкласу 

до підкласу автоматично не виконується. У цьому випадку нам треба 

використовувати операцію перетворення типів. 

 
 

В даному випадку змінна sam приводиться до типу Employee. І потім 

через об'єкт emp можна звернутися до функціоналу об'єкта Employee. 
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Можна перетворити об'єкт Employee по всій прямій лінії успадкування 

від Object до Employee. 

Приклади нисхідних перетворень: 

 
 

Але розглянемо ще одну ситуацію: 

 
 

В даному випадку змінна типу Object зберігає посилання на об'єкт Client. 

Можна без помилок привести цей об'єкт до типів Person або Client. Але при 

спробі перетворення до типу Employee отримаємо помилку під час виконання. 

Так як kate не представляє об'єкт типу Employee. 

Тут явно бачимо, що змінна kate - це посилання на об'єкт Client, а не 

Employee. Однак нерідко дані приходять ззовні, і можна точно не знати, який 

саме об'єкт ці дані представляють. Відповідно виникає велика ймовірна 

зіткнутися з помилкою. І перед тим, як провести перетворення типів, можна  

перевірити чи можна його взагалі виконати за допомогою оператора instanceof: 

 
Вираз kate instanceof Employee перевіряє, чи є змінна kate об'єктом типу 

Employee. Але так як в даному випадку явно не є, то така перевірка поверне 

значення false, і перетворення не спрацює. 

Висновок. Класи організовані в єдину деревовидну структуру із 

загальним коренем, так звану ієрархією спадкоємства; пам'ять і поведінка, 

пов'язана з екземплярами певного класу, автоматично доступні будь-якому 

класу, розташованому нижче в ієрархічному дереві.  

 

 

Питання 11. Інтерфейси 

Механізм спадкування дуже зручний, але він має свої обмеження. 

Зокрема можна наслідувати тільки від одного класу, на відміну, наприклад, від 

мови С ++, де є множинне спадкування. 
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У мові Java подібну проблему частково дозволяють вирішити інтерфейси. 

Інтерфейси визначають деякий функціонал, який не має конкретної реалізації, 

який потім реалізують класи, які застосовують ці інтерфейси. І один клас може 

застосувати безліч інтерфейсів. 

Щоб визначити інтерфейс, використовується ключове слово interface. 

Наприклад: 

 
 

Даний інтерфейс називається Printable. Інтерфейс може визначати 

константи і методи, які можуть мати, а можуть і не мати реалізації. Методи без 

реалізації схожі на абстрактні методи абстрактних класів. Так, в даному 

випадку оголошений один метод, який не має реалізації. 

Всі методи інтерфейсу не мають модифікаторів доступу, але фактично за 

замовчуванням доступ public, так як мета інтерфейсу - визначення функціоналу 

для реалізації його класом. Тому весь функціонал повинен бути відкритий для 

реалізації. 

Щоб клас застосував інтерфейс, треба використовувати ключове слово 

implements: 

 
 

 
 

В даному випадку клас Book реалізує інтерфейс Printable. При цьому 

треба враховувати, що якщо клас застосовує інтерфейс, то він повинен 

реалізувати всі методи інтерфейсу, як у випадку вище реалізований метод print. 
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Потім в методі main ми можемо для об'єкту класу Book викликати його метод 

print. Якщо клас не реалізує якісь методи інтерфейсу, то такий клас повинен 

бути визначений як абстрактний, а його неабстрактне класи-спадкоємці потім 

повинні будуть ці методи. 

У той же час не можна безпосередньо створювати об'єкти інтерфейсів, 

тому наступний код не буде працювати: 

 
 

Однією з переваг використання інтерфейсів є те, що вони дозволяють 

додати в додаток гнучкості. Наприклад, в доповнення до класу Book визначимо 

ще один клас, який буде реалізовувати інтерфейс Printable: 

 

 
 

Клас Book і клас Journal пов'язані тим, що вони реалізують інтерфейс 

Printable. Тому динамічно в програмі можна створювати об'єкти Printable як 

екземпляри обох класів: 

 
 



41 
 

 
 

 
 

Інтерфейси в перетвореннях типів 

Все сказане щодо перетворення типів характерно і для інтерфейсів. 

Наприклад, так як клас Journal реалізує інтерфейс Printable, то змінна типу 

Printable може зберігати посилання на об'єкт типу Journal: 

 
 

І якщо хочемо звернутися до методів класу Journal, які визначені не в 

інтерфейсі Printable, а в самому класі Journal, то потрібно явним чином 

виконати перетворення типів: ((Journal) p).getName (); 

 

Методи за замовчуванням 

Раніше до JDK 8 при реалізації інтерфейсу потрібно було обов'язково 

реалізувати всі його методи в класі. А сам інтерфейс міг містити тільки 

визначення методів без конкретної реалізації. В JDK 8 була додана така 

функціональність як методи за замовчуванням. І тепер інтерфейси крім 

визначення методів можуть мати їх реалізацію за замовчуванням, яка 

використовується, якщо клас, який реалізує даний інтерфейс, не реалізує метод. 

Наприклад, створимо метод за замовчуванням в інтерфейсі Printable: 
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Метод за замовчуванням - це звичайний метод без модифікаторів, який 

позначається ключовим словом default. Потім в класі Journal необов'язково цей 

метод реалізувати, хоча можна його і перевизначити: 

 
 

Статичні методи 

Починаючи з JDK 8 в інтерфейсах доступні статичні методи - вони 

аналогічні методам класу: 

 
 

Щоб звернутися до статичного методу інтерфейсу також, як і в випадку з 

класами, пишуть назву інтерфейсу і метод: 

 
 

Приватні методи 

За замовчуванням всі методи в інтерфейсі фактично мають модифікатор 

public. Однак починаючи з Java 9 ми також можемо визначати в інтерфейсі 

методи з модифікатором private. Вони можуть бути статичними і нестатичних, 

але вони не можуть мати реалізації за замовчуванням. 

Подібні методи можуть використовуватися тільки усередині самого 

інтерфейсу, в якому вони визначені. Тобто наприклад нам треба виконувати в 
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інтерфейсі деякі повторювані дії, і в цьому випадку такі дії можна виділити в 

приватні методи: 

 

 
 

 
 

 

Константи в інтерфейсах 

Крім методів в інтерфейсах можуть бути визначені статичні константи: 

 
 

Хоча такі константи також не мають модифікаторів, але за 

замовчуванням вони мають модифікатор доступу public static final, і тому їх 

значення є з будь-якого місця програми. 

 

Застосування констант: 
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Множинна реалізація інтерфейсів 

Якщо потрібно застосувати в класі кілька інтерфейсів, то вони всі 

перераховуються через кому після слова implements: 

 
 

Спадкування інтерфейсів 

Інтерфейси, як і класи, можуть успадковуватися: 

 
 

При застосуванні цього інтерфейсу клас Book повинен буде реалізувати 

як методи інтерфейсу BookPrintable, так і методи базового інтерфейсу Printable. 
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Вкладені інтерфейси 

Як і класи, інтерфейси можуть бути вкладеними, тобто можуть бути 

визначені в класи або інші інтерфейси. Наприклад: 

 
 

При застосуванні такого інтерфейсу потрібно вказувати його повне ім'я 

разом з ім'ям класу: 

 
 

Використання інтерфейсу буде аналогічним попереднім випадкам: 

 

 
 

Інтерфейси як параметри і результати методів 

І також як і у випадку з класами, інтерфейси можуть використовуватися в 

якості типу параметрів методу або типу, який повертається: 
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Метод read () в якості параметра приймає об'єкт інтерфейсу Printable, 

тому в цей метод можна передати як об'єкт Book, так і об'єкт Journal. 

Метод createPrintable () повертає об'єкт Printable, тому також можна  

повернути як об'єкт Book, так і Journal. 

Консольне виведення: 

 
Висновок. Інтерфейс (англ. Interface) - програмна / синтаксична 

структура, що визначає відношення між об'єктами, які поділяють певну 

поведінкову множину і не пов'язані ніяк інакше. При проектуванні класів, 

розробка інтерфейсу тотожна розробці специфікації (безлічі методів, які кожен 

клас, що використовує інтерфейс, повинен реалізовувати). 
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Питання 12. Інтерфейси в механізмі зворотного виклику 

Одним з поширених способів використання інтерфейсів в Java є 

створення зворотного виклику. Суть зворотного виклику полягає в тому, що 

створюються дії, які викликаються при інших діях. Тобто одні дії викликаються 

іншими діями. Стандартний приклад - натискання на кнопку. Коли натискаємо 

на кнопку, то здійснюємо дію, але у відповідь на це натискання запускаються 

інші дії. Наприклад, натискання на значок принтера запускає друк документа на 

принтері. 

Розглянемо наступний приклад: 

 
 

 
 

У нас визначений клас Button, який в конструкторі приймає об'єкт 

інтерфейсу EventHandler і в методі click (імітація натискання) викликає метод 

execute цього об'єкта. 

Далі визначається реалізація EventHandler у вигляді класу 

ButtonClickHandler. І в основній програмі об'єкт цього класу передається в 

конструктор Button. Таким чином, через конструктор встановлюється 

оброблювач натискання кнопки. І при кожному виклику методу button.click () 

буде викликатися цей обробник. 

В результаті програма виведе на консоль наступний результат: 
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Але здавалося б, навіщо нам виносити всі дії в інтерфейс, його 

реалізувати, чому б не написати простіше відразу в класі Button: 

 
Справа в тому, що на момент визначення класу нам не завжди бувають 

точно відомі ті дії, які повинні проводитися. Особливо якщо клас Button і клас 

основної програми знаходяться в різних пакетах, бібліотеках і можуть 

проектуватися різними розробниками. До того ж у нас може бути кілька кнопок 

- об'єктів Button і для кожного об'єкта треба визначити свою дію. Наприклад, 

змінимо головний клас програми: 
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Тут у нас дві кнопки - одна для включення-виключення телевізора, а інша 

для друку на принтері. Замість того, щоб створювати окремі класи, що 

реалізують інтерфейс EventHandler, тут обробники задаються у вигляді 

анонімних об'єктів, які реалізують інтерфейс EventHandler. Причому обробник 

кнопки телевізора зберігає додатковий стан у вигляді логічної змінної on. 

В результаті консоль виведе нам наступний результат: 

 
Інтерфейси в даній якості особливо широко використовуються в різних 

графічних API - AWT, Swing, JavaFX, де обробка подій об'єктів - елементів 

графічного інтерфейсу особливо актуальна. 

Висновок. Зворотний виклик (callback) широко поширений в 

програмуванні. При зворотному виклику програміст задає дії, які повинні 

виконуватися щоразу, коли відбувається певна подія.  

 

Питання 13. Перерахування enum 

Крім окремих примітивних типів даних і класів в Java є такий тип як 

enum або перерахування. Перерахування представляють набір логічно 

пов'язаних констант. Оголошення перерахування відбувається за допомогою 

оператора enum, після якого йде назва перерахування. Потім йде список 

елементів перерахування через кому: 

 

 
 

Перерахування фактично представляє новий тип, тому ми можемо 

визначити змінну даного типу і використовувати її: 
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Перерахування можуть використовуватися в класах для зберігання даних: 

 

 
 

 
 

 
 

Саме перерахування оголошено поза класом, воно містить чотири жанри 

книг. Клас Book крім звичайних змінних містить також змінну типу нашого 

перерахування. У конструкторі її також можна привласнити, як і звичайні поля 

класу. 

За допомогою конструкції switch..case можна перевірити приналежність 

значення bookType певної константи перерахування. 

 

Методи перерахувань 
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Кожне перерахування має статичний метод values (). Він повертає масив 

всіх констант перерахування: 

 

 
Метод ordinal () повертає порядковий номер певної константи (нумерація 

починається з 0): 

 
Конструктори, поля і методи перерахування 

Перерахування, як і звичайні класи, можуть визначати конструктори, 

поля і методи. наприклад: 

 

 
 

Перерахування Color визначає приватне поле code для зберігання коду 

кольору, а за допомогою методу getCode воно повертається. Через конструктор 

передається для нього значення. Слід зазначити, що конструктор за 

замовчуванням приватний, тобто має модифікатор private. Будь-який інший 

модифікатор буде вважатися помилкою. Тому створити константи 

перерахування за допомогою конструктора можна тільки всередині 

перерахування. 

Також можна визначати методи для окремих констант: 
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 Висновок. Програмуючи часто стикаємося з необхідністю обмежити 

безліч допустимих значень для деякого типу даних. Так, наприклад, день тижня 

може мати 7 різних значень, місяць в році - 12, а час року - 4. Для вирішення 

подібних завдань зі статичної типізацією передбачений спеціальний тип даних - 

перерахування (enum). 

 
 

Питання 14. Клас Object і його методи 

Хоча можна створити звичайний клас, який не є спадкоємцем, але 

фактично всі класи успадковують від класу Object. Всі інші класи, навіть ті, які 

додаються в проект, є неявно похідними від класу Object. Тому всі типи і класи 

можуть реалізувати ті методи, які визначені в класі Object. Розглянемо ці 

методи. 

 

toString 

Метод toString служить для подання об'єкта у вигляді рядка. При спробі 

вивести рядкове подання якогось об'єкта, як правило, буде виводитися повне 

ім'я класу. Наприклад: 
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Отримане значення (в даному випадку Person @ 7960847b) навряд чи 

може служити хорошим рядковим описом об'єкта. Тому метод toString () 

нерідко скасовують. Наприклад: 

 

 

 
 

Метод hashCode 

Метод hashCode дозволяє задати деяке числове значення, яке буде 

відповідати даному об'єкту або його хеш-код. За даним числом, наприклад, 

можна порівнювати об'єкти. 

Наприклад, виведемо подання визначеного вище об'єкта: 
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Але ми можемо поставити свій алгоритм визначення хеш-коду об'єкта: 

 
 

Отримання типу об'єкта і метод getClass 

Метод getClass дозволяє отримати тип даного об'єкта: 

 

 
 

Метод equals 

Метод equals порівнює два об'єкти на рівність: 
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Метод equals приймає в якості параметру об'єкт будь-якого типу, який 

потім наводиться до поточного, якщо вони є об'єктами одного класу. 

Оператор instanceof дозволяє з'ясувати, чи є переданий в якості 

параметра об'єкт об'єктом певного класу, в даному випадку класу Person. Бо 

якщо об'єкти належать до різних класів, то їх порівняння не має сенсу, і 

повертається значення false. 

Потім порівнюємо по іменах. Якщо вони збігаються, повертаємо true – 

тобто об'єкти рівні. 

  Висновок. У Java є спеціальний суперклас Object і всі класи є його 

підкласами.  

 

Питання 15. Узагальнення (Generics) 

Узагальнення або generics (узагальнені типи і методи) дозволяють відійти 

від жорсткого визначення використовуваних типів. Розглянемо проблему, в 

якій вони нам можуть знадобитися. 

Припустимо, що визначаємо клас для подання банківського рахунку. 

Наприклад, він міг би виглядати наступним чином: 

 
 

Клас Account має два поля: id - унікальний ідентифікатор рахунку і sum - 

сума на рахунку. 

В даному випадку ідентифікатор заданий як цілочислове значення, 

наприклад, 1, 2, 3, 4 і так далі. Однак також нерідко для ідентифікатора 

використовуються і рядкові значення. І числові, і рядкові значення мають свої 

плюси і мінуси. І на момент написання класу можна точно не знати, що краще 

вибрати для зберігання ідентифікатора - рядки або числа. Або, можливо, цей 

клас буде використовуватися іншими розробниками, які можуть мати свою 
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думку з даної проблеми. Наприклад, в якості типу id вони захочуть 

використовувати якийсь свій клас. 

І на перший погляд можна вирішити цю проблему наступним чином: 

поставити id як поле типу Object, який є універсальним і базовим суперкласом 

для всіх інших типів: 

 

 
 

 
 

В даному випадку все чудово працює. Однак в даному випадку 

стикаємося з проблемою безпеки типів. Наприклад, в наступному випадку 

отримаємо помилку: 

 
 

Проблема може здатися штучною, так як в даному випадку бачимо, що в 

конструктор передається рядок, тому навряд чи буде намагатися перетворити 

до типу int. Однак в процесі розробки можна не знати, який саме тип 

представляє значення в id, і при спробі отримати число в даному випадку 

зіткнемося з виключенням java.lang.ClassCastException. 

Писати для кожного окремого типу свою версію класу Account теж не є 

хорошим рішенням, так як в цьому випадку змушені повторюватися. 



57 
 

Ці проблеми були покликані усунути узагальнення або generics. 

Узагальнення дозволяють не вказувати конкретний тип, який буде 

використовуватися. Тому визначимо клас Account як узагальнений: 

 
За допомогою букви T у визначенні класу class Account <T> вказуємо, що 

даний тип T буде використовуватися цим класом. Параметр T в кутових дужках 

називається універсальним параметром, так як замість нього можна підставити 

будь-який тип. При цьому поки не знаємо, який саме це буде тип: String, int або 

якийсь інший. Причому буква T обрана умовна, це може і будь-яка інша буква 

або набір символів. 

Після оголошення класу можна застосувати універсальний параметр T: 

так далі в класі оголошується змінна цього типу, якій потім присвоюється 

значення в конструкторі. 

Метод getId () повертає значення змінної id, але так як дана змінна 

представляє тип T, то даний метод також повертає об'єкт типу T: public T getId 

(). 

Використовуємо даний клас: 
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При визначенні змінної даного класу і створенні об'єкта після імені класу 

в кутових дужках потрібно вказати, який саме тип буде використовуватися 

замість універсального параметра. При цьому треба враховувати, що вони 

працюють тільки з об'єктами, але не працюють з примітивними типами. Тобто 

можна написати Account <Integer>, але не можна використовувати тип int або 

double, наприклад, Account <int>. Замість примітивних типів треба 

використовувати класи-обгортки: Integer замість int, Double замість double і т.д. 

Наприклад, перший об'єкт буде використовувати тип String, тобто замість 

T буде підставлятися String: 

 
 

У цьому випадку в якості першого параметра в конструктор передається 

рядок. 

А другий об'єкт використовує тип int (Integer): 

 
 

Узагальнені інтерфейси 

Інтерфейси, як і класи, також можуть бути узагальненими. Створимо 

узагальнений інтерфейс Accountable і використовуємо його в програмі: 
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При реалізації подібного інтерфейсу є дві стратегії. В даному випадку 

реалізована перша стратегія, коли при реалізації для універсального параметра 

інтерфейсу задається конкретний тип, як наприклад, в даному випадку це тип 

String. Тоді клас, який реалізує інтерфейс, жорстко прив'язаний до цього типу. 

Друга стратегія представляє визначення узагальненого класу, який також 

використовує той же універсальний параметр: 

 

 
 

 
 

Узагальнені методи 

Крім узагальнених типів можна також створювати узагальнені методи, які 

точно також будуть використовувати універсальні параметри. наприклад: 
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Особливістю узагальненого методу є використання універсального 

параметра в оголошенні методу після всіх модифікаторів і перед типом 

значення, що повертається. 

 
 

Потім всередині методу всі значення типу T представлятимуть даний 

універсальний параметр. 

При виклику подібного методу перед його ім'ям в кутових дужках 

вказується, який тип буде передаватися на місце універсального параметра: 

 
 

Використання декількох універсальних параметрів 

Ми можемо також поставити відразу декілька універсальних параметрів: 
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В даному випадку тип String буде передаватися на місце параметра T, а 

тип Double - на місце параметра S. 

 

Узагальнені конструктори 

Конструктори як і методи також можуть бути узагальненими. У цьому 

випадку перед конструктором також вказуються в кутових дужках універсальні 

параметри: 

 

 
 

В даному випадку конструктор приймає параметр id, який представляє 

тип T. У конструкторі його значення перетворюється в рядок і зберігається в 

локальну змінну. 

  Висновок. Generic - це параметризовані типи, за допомогою яких можна 

оголошувати класи, методи та інтерфейси, де тип даних заданий у вигляді 

параметру. Узагальнене програмування - це такий підхід до опису даних і 

алгоритмів, який дозволяє їх використовувати з різними типами даних без 

зміни їх опису. 

Три переваги Generic: 1. Безпека (можна провести тільки один тип 

об'єктів, це не дозволяє зберігати інші об'єкти). 2. Не потрібно робити 

приведення типів. 3. Перевірка часу компіляції: помилка компіляції «краще» 

помилки часу виконання. 

 

 

Питання 16. Обмеження узагальнень 

Коли вказуємо універсальний параметр у узагальнень, то за 

замовчуванням він може представляти будь-який тип. Однак іноді необхідно, 

щоб параметр відповідав тільки деякому обмеженому набору типів. У цьому 
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випадку застосовуються обмеження, які дозволяють вказати базовий клас, 

якому до оцінювання параметра. 

Для установки обмеження після універсального параметра ставиться 

слово extends, після якого вказується базовий клас обмеження: 

 

 
 

Наприклад, в даному випадку для параметра T в Transaction обмеженням 

є клас Account. Тобто на місце параметра T можна передати або клас Account, 

або один з його класів-спадкоємців. 

Наприклад, розглянемо наступну програму: 
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В даному випадку клас Transaction, який представляє операцію переказу 

коштів між двома рахунками, типізований параметром T, у котрого в якості 

обмеження встановлено клас Account. При створенні об'єкта Transaction в його 

конструктор передаються два об'єкти Account - дві секунди, між якими треба 

здійснити переклад, і сума переказу. 

При цьому важливо розуміти, що оскільки ми встановили подібне 

обмеження, то компілятор буде розпізнавати об'єкти типу T як об'єкти типу 

Account. І в цьому випадку ми можемо викликати у об'єктів типу T методи 

класу Account. І ми б не змогли б це зробити, якби ми не задали подібного 

обмеження: 

 

 
 

В цьому випадку була б помилка. 

 

Узагальнені типи в якості обмежень 

В якості обмежень можуть виступати й інші узагальнення, які самі 

можуть мати обмеження: 
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В даному випадку обмеженням для Transaction є тип Account, який 

типізований типом String. 

 

Інтерфейси як обмеження 

В якості обмежень можуть виступати також інтерфейси. В цьому випадку 

передається на місце універсального параметра тип повинен реалізувати даний 

інтерфейс: 
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Множинні обмеження 

Також можна встановити відразу кілька обмежень. Наприклад, нехай клас 

Transaction може працювати тільки з об'єктами, одночасно реалізують 

інтерфейс Accountable і є спадкоємцями класу Person: 

 
 
 

Питання 17. Спадкування і узагальнення 

Узагальнені класи можуть брати участь в ієрархії успадкування: можуть 

успадковуватися від інших, або виконувати роль базових класів. Розглянемо 

різні ситуації. 

 

Базовий узагальнений клас 

При спадкуванні від узагальненого класу клас-спадкоємець повинен 

передавати дані про тип в конструкції базового класу:  
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У конструкторі DepositAccount йде звернення до конструктору базового 

класу, в який передаються дані про тип. 

 

Варіанти використання класів: 

 

 
При цьому клас-спадкоємець може додавати і використовувати якісь свої 

параметри типів: 

 

 
 

Варіанти використання: 
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І ще одна ситуація - клас-спадкоємець взагалі може не бути 

узагальненим: 

 

 
 

Тут при спадкуванні явно вказується тип, який буде використовуватися 

конструкціями базового класу, тобто тип Integer. Потім в конструктор базового 

класу передається значення саме цього типу - в даному випадку число 5. 

 

Варіант використання: 

 

 
 

 

Узагальнений клас-спадкоємець 

Також може бути ситуація, коли клас є звичайним неузагальнених 

класом. наприклад: 
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У цьому випадку використання конструкцій базового класу в спадкоємця 

відбувається як завжди. 

 

Перетворення узагальнених типів 

Об'єкт одного узагальненого типу можна навести до іншого типу, якщо 

вони використовують один і той же тип. Розглянемо перетворення типів на 

прикладі наступних двох узагальнених класів: 

 

 
 

Ми можемо привести об'єкт DepositAccount <Integer> до Account 

<Integer> або DepositAccount <String> до Account <String>: 

 
Але зробити те ж саме з різнотипними об'єктами не можна. Наприклад, 

наступний код не буде працювати: 

 
 
 

Питання 18. Посилальні типи і копіювання об'єктів 

При роботі з об'єктами класів треба враховувати, що вони всі 

представляють посилальні типи, тобто вказують на якийсь об'єкт, 

розташований в пам'яті. Щоб зрозуміти можливі труднощі, з якими ми можемо 

зіткнутися, розглянемо приклад: 
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Тут створюємо два об'єкти Person і один присвоюємо іншому. Але, не 

дивлячись на те, що змінюємо тільки об'єкт bob, разом з ним змінюється і об'єкт 

tom. Тому що після присвоєння вони вказують на одну і ту ж область в пам'яті, 

де власне дані про об'єкт Person і його полях і зберігаються. 

 

 
Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно створити окремий об'єкт для 

змінної bob, наприклад, за допомогою методу clone: 
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Для реалізації клонування клас Person повинен застосувати інтерфейс 

Cloneable, який визначає метод clone. Реалізація цього методу просто повертає 

виклик методу clone для батьківського класу - тобто класу Object з 

перетворенням до типу Person. 

Крім того, на випадок якщо клас не підтримує клонування, метод повинен 

викидати виняток CloneNotSupportedException, що визначається за допомогою 

оператора throws. 

Потім за допомогою виклику цього методу ми можемо здійснити 

копіювання: 
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Якщо ми спробуємо змінити автора книги, нас піде невдача: 

 
 

В цьому випадку, хоча змінні book і book2 вказуватимуть на різні об'єкти 

в пам'яті, але ці об'єкти при цьому будуть вказувати на один об'єкт Author. 

 
І в цьому випадку нам необхідно виконати повне копіювання. Для цього, 

по-перше, треба визначити метод клонування у класу Author: 

 
І потім виправимо метод clone в класі Book наступним чином: 

 

 
 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Ідея класів – це основа об’єктно-орієнтованого програмування (ООП). 

Мета ООП – намагання зв’язати дані й функції для їх обробки в єдине 
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ціле – клас. В класах об’єднуються структури даних і функції їх обробки. 

Ідея класів відображає будову об’єктів реального світу – оскільки кожний 

предмет або процес має свої властивості, будову, поведінку. 

2. Клас – це визначений користувачем тип даних. В класі задаються 

властивості і поведінка якого-небудь, об’єкта у вигляді полів-даних і 

функцій для роботи з ними. 

3. Парадигма програмування – це набір теорій, методів, стандартів, які 

використовуються при розробці та реалізації програм на комп’ютері. 

ООП часто називають новою парадигмою програмування, хоча її 

революційний поступ розпочався давно у минулому. 

4. Інкапсуляція – об’єднання в єдине ціле даних і алгоритмів обробки цих 

даних. В ООП дані називаються полями, а алгоритми – методами або 

функціями-членами (methods, member functions). 

5. Успадкування − властивість створення ієрархії класів, коли нащадки 

отримують від попередника поля і методи. 

6. Поліморфізм (від гр. poly – багато і morphos форма, означає багато форм) 

– це властивість класів однієї ієрархії вирішувати схожі за змістом 

завдання за допомогою різних алгоритмів. 

7. Абстрагування − один із головних засобів, що використовуються для 

розв’язання складних задач. 

8. Абстракція − це досить суттєві характеристики деякого об’єкта, які 

відрізняють його від усіх інших видів об’єктів і, таким чином, чітко 

визначають особливості даного об’єкта з точки зору подальшого розгляду 

та аналізу. 

9. Обмеження доступу - це процес захисту окремих елементів об’єкта, що не 

порушує суттєвих характеристик об’єкта як цілого. 

10. Ієрархія – це аранжована та упорядкована система абстракцій. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Що таке парадигма програмування? 

2. Які парадигми програмування Ви знаєте? 

3. Що таке об’єктно-орієнтоване програмування? 

4. Які основні елементи об’єктної моделі Ви знаєте? 

5. Що таке абстрагування? 

6. Що таке інкапсуляція? 

7. Що спільного та чим відрізняються абстракція і інкапсуляція? 

8. Що таке модульність? 

9. Що таке ієрархічність? 

10. Які види ієрархічності Ви знаєте? 

11. Що таке типізація? 

12. Що таке паралелізм? 

13. Що таке збережуваність? 

14. Що таке інкапсуляція? 

15. Наведіть визначення та опишіть зв’язок між поняттями класу, об’єкту 

та екземпляру класу. 
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16. Що таке спадкування (наслідування)? 

17. Що таке поліморфізм?  

18. У чому різниця вкладених і внутрішніх класів? 

19. Як пов'язаний будь-який користувацький клас з класом Object? 

20. Чим відрізняється абстрактний клас від інтерфейсу, в яких випадках 

його можна використовувати? 

21. Чи можна отримати доступ до private змінних класу і якщо так, то 

яким чином? 

22. Чи має сенс оголошувати метод private final? 

23. Які особливості ініціалізації final змінних? 

24. Що буде, якщо єдиний конструктор класу оголошений як final? 

25. Які модифікатори за замовчуванням мають поля і методи інтерфейсів? 

26. Чому не можна оголосити метод інтерфейсу з модифікатором final або 

static? 

27. Які типи класів бувають в java (вкладені ... і.т.д.)? 

28. Навіщо потрібні і які бувають блоки ініціалізації? 

29. Який порядок виклику конструкторів і блоків ініціалізації двох класів: 

нащадка і його предка? 

30. Де і для чого використовується модифікатор abstract? 

31. Чи можна оголосити метод абстрактним і статичним одночасно? 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції № 11-12 

 

Тема № 5. ОБРОБКА ВИКЛЮЧЕНЬ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика”, „Вступ до 

фаху”, „Технології Інтернет”, „Web-дизайн та Web-програмування”, „Технології 

проектування та адміністрування БД і СД ”. 

 

Мета лекції: розглянути особливості об'єктно-орієнтованого підходу до 

програмування; отримати базові знання щодо обробки виключень мовою Java; 

формувати вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, 

синтезувати знання, отримані при вивченні даної теми.  

 

План лекції: 

1. Виключення (exceptions). Виключна ситуація. 

2. Ієрархія виключень.  

3. Ключові слова try, catch, finally.  

4. Оператори throw, throws.  

5. Класи Java для обробки виключних ситуацій з пакету java.lang. Основні 

типи виключень в Java. 

6. Методи класу Throwable.  

7. Клас Exception.  

8. Створення власних класів виключень. 

 

Опорні поняття: виключення, ієрархія виключень, помилка, перехоплення, 

обробник виключення, генерування виключення, власний клас виключення.  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. - Iвано-

Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету 

iменi Василя Стефаника, 2016. − 286 с. 

2. Блинов И.Н., Романчик В. С. Java. Методы программирования : уч.-мет. 

пособие / И. Н. Блинов, В. С. Романчик. − Минск : издательство "Четыре 

четверти", 2013. − 896 с. 

3. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: 

Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с. 

4. Грязнова В. О., Єфіменко С. В. Основи методології програмування. - К.: 

ВПЦ "Київський університет", 2010. 

5. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. - 

М.: ООО "ИД Вильямс", 2007. 

6. Хорстманн, К. С., Корнелл, Г. Библиотека профессионала. Java 2 : Том 1. 

Основы. − 8-е изд. − М. : Вильямс, 2013. − 816 с. 

7. Шилдт Г. Полный справочник по Java SE 6. М.: Вильямс, 2010. − 1040 с. 
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8. Эккель Б. Философия Java. − 4-е изд. − СПб. : Питер, 2011. − 640 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Java - Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: http://proglang.su/java 

2. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info 

3. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursov-po-java-

chastjh-1-- 

4. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих : 

[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-po-

osnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/ 

5. Язык программирования Java и среда NetBeans : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: https://www.intuit.ru/studies/courses/569/425/info 

6. Классы исключений : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.examclouds.com/ru/java/java-core-russian/exception-hierarchy 

7. Java : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.bestprog.net/uk/sitemap_ua/4547-2/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мульти-

медійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Виключення (exceptions). Виключна ситуація.  

Виключна ситуація – це програмна помилка, яка виникає під час 

виконання послідовності програмного коду. Програмна помилка може бути 

логічною помилкою програміста під час розробки програми.  

Наприклад, виключна ситуація може виникати у випадку: 

 спроби ділення на нуль 

 спроби звернення до елементу масиву, номер індексу якого виходить за 

межі оголошеного; 

 спроби взяти корінь з від’ємного числа; 

 спроби відкрити файл за іменем, якого немає на диску; 

 інші випадки. 

Виділяють три типи виключень.  

Контрольовані виключення - представляють собою вид виключення, яке 

відбувається на стадії компіляції, їх також називають виключеннями періоду 

компіляції. Окреслені виключення не слід ігнорувати в ході компіляції, вони 

вимагають належного управління (дозволу) з боку програміста. 

Неконтрольовані виключення - є виключеннями, які відбуваються під час 

виконання. Вони також носять назву виключення на етапі виконання. Дана 

категорія може включати помилки програмування, такі як логічні помилки або 
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невірний спосіб використання API. Виключення на етапі виконання ігноруються 

в ході компіляції. 

Помилки - не є виключеннями, проте представляють проблеми, які 

виникають незалежно від користувача або програміста. Помилки в коді зазвичай 

ігноруються тому, що в рідкісних випадках їх обробка виявиться 

результативною. Наприклад, помилка виникне при переповненні стеку. На етапі 

компіляції вони також ігноруються. 

Правильна обробка виключень є важливим елементом написання 

професійних програм на Java. 

Як правило, кожна виключна ситуація має мати свій код помилки та 

обробку цього коду (виведення відповідних повідомлень, тощо). У мові 

програмування Java розроблено механізм обробки виключних ситуацій. 

 

У мові програмування Java, виключення – це спеціальний об’єкт, який 

описує виключну ситуацію, що виникла в деякій частині програмного коду. 

Об’єкт, що представляє виключення, генерується в момент виникнення 

виключної ситуації. Після виникнення критичної (виключної) ситуації 

виключення перехоплюється та обробляється. Таким чином, виникає поняття 

генерування виключення. Генерування виключення – процес створення об’єкту, 

що описує дане виключення. 

У мові Java виключення можуть генеруватись одним з двох способів: 

 автоматично. У цьому випадку виключення генеруються виконавчою 

системою Java. До таких виключень входять помилки, що порушують 

правила мови Java чи обмеження, що накладаються системою; 

 вручну. У цьому випадку виключення генеруються в програмному коді, 

який розробляється. Ручні виключення програмуються для повідомлення 

викликаючому коду про можливі помилки в методах розроблюваної 

програми. 

Стандартний обробник виключень Java викликається, коли програма: 

 не використовує блок try…catch для обробки та перехоплення виключної 

ситуації взагалі; 

 містить блок try…catch, однак у цьому блоці даний тип виключення не 

перехоплюється. 

Якщо програма містить власний код try…catch для обробки даної 

виключної ситуації, тоді стандартний обробник виключень не викликається. 

Для обробки виключень в Java використовуються наступні ключові слова: 

 try; 

 catch; 

 throw; 

 throws; 

 finally. 

Висновок. Виключення - якась виняткова, незапланована ситуація, яка 

сталася під час роботи програми. 
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Питання 2. Ієрархія виключень  

Всі класи виключень в Java представляють підтипи класу 

java.lang.Exception. Клас виключень є підкласом класу Throwable. Крім класу 

виключень існує також підклас помилок, що утворилися з класу Throwable. 

 

 
  

Помилки представляють аварійний стан внаслідок значних збоїв, які не 

обробляються програмами Java. Генерування помилок призначене для 

відображення помилок, виявлених середовищем виконання. Приклади: JVM 

вичерпав наявний обсяг пам'яті. Зазвичай, програми не можуть відновити 

неполадки, викликані помилками. 

Клас виключень ділиться на два основних підкласи: клас IOException і клас 

RuntimeException. 

Всі виключення діляться на три групи: 

Виключення (Exceptions) є результатом проблем в програмі, які в 

принципі можна вирішити і передбачити. Наприклад, відбулося ділення на нуль 

в цілих числах. 

Помилки (Errors) представляють собою більш серйозні проблеми, які, 

відповідно до специфікації Java, не слід намагатися обробляти у власній 

програмі, оскільки вони пов'язані з проблемами рівня JVM. Наприклад, 

виключення такого роду виникають, якщо закінчилася пам'ять, доступна 

віртуальній машині. Програма додаткову пам'ять все одно не зможе забезпечити 

для JVM. 

У класу Exception є важливий підклас - RuntimeException. Виключення 

цього типу автоматично визначаються для створюваних прикладних програм і 

охоплюють такі помилки, як ділення нуль і помилкова індексація масивів. 

Також виключення діляться за типом на неконтрольовані і 

контрольовані виключення. Неконтрольовані (unchecked) - RuntimeException, 

Error і їх спадкоємці. 

Контрольовані виключення (checked) - всі інші спадкоємці класу 

Exception. 

Висновок. Як і всі об'єкти в Java, виключення також успадковуються і 

мають ієрархічну структуру. Кореневим елементом всіх помилок, що 

викидаються в цій мові програмування є клас java.lang.Throwable. Від нього 

успадковуються два види — Error і Exception.  
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Питання 3. Ключові слова try, catch, finally 

У мові Java можна вручну перехоплювати виключення (виключні ситуації) 

та відповідним чином обробляти їх. Важливо, щоб при виникненні виключної 

ситуації програма не припинила своє виконання. 

Для відслідковування, генерування та обробки виключень у мові 

програмування Java використовується конструкція try…catch…finally, яка має 

таку загальну форму 

 
 

У блоці try розміщуються оператори програми, які потрібно 

проконтролювати та у випадку виникнення виключної ситуації згенерувати 

виключення. Всередині блоку try можуть викликатись різні методи, здатні 

згенерувати те чи інше виключення. Однак, обробник виключення буде тільки 

один. 

У блоці catch розміщується програмний код, який обробляє перехоплене 

виключення (обробник виключення). Код у блоці catch реалізує виконання 

відповідних дій, якщо відбулась виключна ситуація у блоці try.   Блоків catch 

може бути декілька. Якщо генерується виключення, механізм обробки 

виключень шукає перший з обробників виключень, аргумент якого відповідає 

поточному типу виключення. Після цього він входить у блок catch, і, в результаті 

виключення вважається обробленим. Тільки один відповідний блок catch 

обробляється. 

У блоці finally вказується код, який повинен бути обов’язково виконаний 

після завершення блоку try. Блок операторів finally виконується незалежно від 

того, чи буде згенероване виключення чи ні. Якщо виключення згенероване, 
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блок операторів finally виконується навіть при умові, що жоден з операторів 

catch не співпадає з цим виключенням. 

Оператори try і catch складають єдине ціле. Оператор finally може бути 

відсутній. 

 
 

Приклад генерування виключення та його перехоплення стандартним 

обробником виключень Java 

Якщо у програмі відсутній власний блок try…catch перехоплення 

виключення, викликається стандартний обробник виключення. У прикладі 

демонструється виклик стандартного обробника. 

Оголошується клас DemoExceptions. З метою демонстрації у класі 

оголошується метод DivNumbers(). Метод повертає число типу double, що є 

результатом ділення двох цілих значень змінних a та b. Ці змінні є вхідними 

параметрами методу. 

Якщо b = 0 то при діленні a на b може виникнути виключна ситуація 

“ділення на нуль” типу ArithmeticException. У програмі немає коду, який явно 

перехоплює та обробляє цю ситуацію. Тому, викликається стандартний 

обробник Java. 

Текст класу DemoExceptions наступний: 

 
Якщо в іншому класі використати метод DivNumbers() наступним чином 
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то буде викликаний стандартний обробник Java, який виведе наступне 

повідомлення 

 

 
У повідомленні вказується тип класу ArithmeticException. Це є підклас, що 

є похідним від класу RunTimeException. Цей підклас описує арифметичні 

помилки типу “ділення на 0”, “взяття кореня з від’ємного числа” тощо. 

 

Приклад перехоплення та обробки виключення з допомогою оператора 

try…catch 

У прикладі реалізовано клас DemoExceptions, в якому оголошується метод 

з іменем DivNumbers2(). Метод DivNumbers2() ділить вхідний параметр a на 

вхідний параметр b. У методі DivNumbers2() продемонстровано перехоплення 

виключення ділення на нуль з допомогою блоку try…catch. 

Текст класу DemoExceptions наступний 

 
Тепер, при використанні методу DivNumbers2() в іншому класі 
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система видасть наступний результат після запуску програми на виконання 

 
Як видно з вищенаведеного коду, в методі DivNumbers2() викликається 

власний обробник, який реалізований в операторі try…catch. У блок try 

поміщається програмний код, який потрібно перевірити 

 
Якщо виникає виключення (b=0), то управління одразу передається з блоку 

try в блок catch. У блоці catch відбувається обробка виключення з виведенням  

відповідного повідомлення 

 
Отже, якщо b=0: 

 генерується виключення типу ArithmeticException; 

 відбувається перехід до обробки виключення (блок catch); 

 у блоці catch виводиться відповідне повідомлення; 

 після блоку catch виконання програми не зупиняється. У результаті змінна 

res отримує значення 0. 

Можна змінити вивід власного повідомлення про виключення на 

стандартне повідомлення. У цьому випадку потрібно змінити текст в блоці catch 

на наступний 

 
Після змін, результат виконання програми буде такий 
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Приклад перехоплення та обробки виключення блоком 

try…catch…finally. Демонстрація роботи блоку операторів finally 

Оголошується клас DemoExceptions. У класі продемонстровано 

перехоплення виключної ситуації ділення на 0. Це перехоплення реалізоване в 

методі DivNumbers3() класу. Для перехоплення та обробки виключної ситуації, 

метод DivNumbers3() використовує оператор try…catch…finally. 

Текст класу DemoExceptions наступний 

 

 
 

У методі DivNumbers3() оголошується змінна res, що є результатом ділення 

a на b. Оскільки оператор try…catch містить блок finally, то рядок 

 
 

буде викликатись завжди. І перед оператором 
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змінна res буде завжди ініціалізована. Тому компілятор Java не вимагає 

ініціалізації змінної на початку коду. Як відомо, що повернути значення змінної 

оператором return, ця змінна має бути обов’язково ініціалізована. Отже, блок 

finally викликається завжди. 

 

Використання методу DivNumbers3() в іншому класі може бути таким 

 
Результат виконання програми 

 
Якщо потрібно вивести опис виключення e, то можна змінити вивід в 

обробнику catch наступним чином  

 
У результаті програма буде виводити наступний результат 

 
 

Приклад перехоплення декількох виключних ситуацій (декілька 

операторів catch) 

Бувають випадки, що в одному фрагменті коду може виникнути декілька 

виключень. Для обробки декількох виключних ситуацій у блоці try…cathch 

можна використовувати декілька операторів catch. Кожен з операторів catch 

використовується для перехоплення окремого типу виключення. 

Реалізація класу DivArrays наступна 
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Використання класу в іншому програмному коді 
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Результат виконання програми 

 
 

Висновок. Використання виключень в Java дозволяє підвищити 

відмовостійкість програми за рахунок використання «запасних» шляхів, 

відокремити логіку основного коду від коду обробки виняткових ситуацій за 

рахунок використання блоків catch, а також дає можливість перекласти обробку 

виключень на користувача нашого коду за допомогою throws. 

Код, в якому програміст очікує виникнення виключень, поміщається в 

блок try. Це не означає, що виключення в цьому місці обов'язково станеться. Тип 

помилки, який очікується отримати, поміщається в блок catch ("перехоплення"). 

Сюди поміщається весь код, який потрібно виконати, якщо виключення 

станеться. 
 

 

Питання 4. Оператори throw, throws 

 

Виключення може генерувати: 

 виконавче середовище Java; 

 прикладна програма. У цьому випадку програма повинна використати 

оператор throw. 

Загальна форма оператора throw має такий вигляд 

 
тут instance – об’єкт класу Throwable або похідного від нього підкласу.  

 

Якщо оператор throw використовується у блоці try…catch, то в загальному 

вигляд блоку наступний 
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тут 

 ThrowableClass – клас, породжений від класу Throwable або 

RunTimeException; 

 e – екземпляр класу, що відповідає виключенню яке перехоплюється; 

 parameters – параметри конструктора класу ThrowableClass. Як правило, 

конструктори класів породжених від Throwable або RunTimeException 

мають два варіанти реалізації: без параметрів або з одним рядковим 

параметром, що описує виключну ситуацію. 

У рядку 

 
створюється виключення з допомогою оператора new, який виділяє 

пам’ять та викликає конструктор. Для усіх стандартних виключень існує два 

конструктори: 

 конструктор за замовчуванням. Цей конструктор не містить параметрів; 

 конструктор з одним параметром, який представляє собою рядок. У рядку 

вказується інформація про виключення. Наприклад, рядок “ділення на 

нуль”. 

 

Приклад генерування виключення з допомогою оператора throw у блоці 

try. Створення класу, що розв’язує квадратне рівняння 

Генерування виключення здійснюється з допомогою ключового слова 

throw, яке може зустрічатись у блоці try (генерування виключення вручну). 

Наприклад, наведений нижче код демонструє зразок генерування виключення 

вручну з допомогою засобу throw 

У прикладі показано як генерується виключення з допомогою оператора 

throw. Оголошується клас QuadraticEquation який розв’язує квадратне рівняння. 

 

У класі оголошуються такі елементи: 

 внутрішні змінні a, b, c що є коефіцієнтами рівняння; 

 внутрішні змінні x1, x2 що є розв’язками рівняння (у випадку, якщо 

рівняння має розв’язок); 
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 конструктор класу; 

 метод Solution(). У цьому методі використовується обробка можливих 

виключних ситуацій: ділення на 0 та корінь з від’ємного числа. 

Текст класу наступний: 

 

 

 
 

У методі Solution() перехоплюються дві виключні ситуації: 

 ділення на 0; 

 корінь з від’ємного числа. 

Для цього з допомогою оператора throw створюється відповідний 

екземпляр класу ArithmeticException. Клас ArithmeticException є підкласом класу 

RuntimeException. Клас ArithmeticException використовується коли виникла 

арифметична помилка. У нашому випадку маємо арифметичні помилки двох 
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видів: ділення на 0 та корінь з від’ємного числа. Тому, у блоці try створюється 

відповідний екземпляр виключення з рядком опису помилки 

 
Обробка кожної з помилок в операторі catch є стандартною. Тому, просто 

виводиться текст опису виключення 

 
 

Нижче наводиться демонстрація використання класу в коді 

 
Результат виконання програми наступний: 

 
Для генерування виключень оператором throw заборонено 

використовувати: 

 примітивні типи (наприклад int, char); 
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 класи за винятком класів, успадкованих з класу Throwable. Наприклад, 

заборонено використовувати клас String чи інші класи. 

 

Оператор throws використовується в оголошенні методу для того, щоб 

повідомити викликаючий код про те, що даний метод може згенерувати 

виключення яке він не обробляє. Це стосується усіх виключень крім: 

 класів Error та RuntimeException; 

 будь-яких підкласів, що успадковані з класів Error та RuntimeException. 

Загальна форма використання оператора throws в методі має вигляд 

 

 
type – тип, що повертає метод MethodName(); 

MethodName – ім’я методу; 

parameters – параметри методу; 

exception_list – перелік типів (класів) виключень розділених комою. Це є 

перелік виключень, які можуть бути згенеровані в методі MethodName. 

 

Приклад використання оператора throws для методу, що генерує 

виключення 

У прикладі оголошується клас NegativeNumberException похідний від 

класу Exception. Цей клас є класом виключення. 

 

Також оголошується клас DemoThrows, який містить метод SumItems(), 

здатний викликати виключення типу NegativeNumberException. 

 

Програмний код класів наступний 
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В методі SumItems() може виникнути виключна ситуація, яка викличе 

виключення типу NegativeNumberException. Тому, в оголошенні методу 

присутнє ключове слово throws з іменем виключення 

 
Результат роботи програми 

 
Висновок. Якщо метод може порушувати виключення, які сам не обробляє, 

то він повинен оголосити про це, щоб інші методи, які його викликають, могли 

захистити себе від цих виключень. Для задання списку виключень, які можуть 

порушуватися методом, використовується ключове слово throws. 
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Питання 5. Класи Java для обробки виключних ситуацій з пакету java.lang. 

Основні типи виключень в Java 

  

У мові програмування Java розроблено ефективний механізм обробки 

виключень. В основі цього механізму лежать класи, що утворюють ієрархію. Для 

всіх класів виключень Java базовим класом є клас Throwable. 

З класу Throwable успадковані два основні класи: 

 Exception – призначений для задавання виключних умов, що 

перехоплюються програмою. Якщо потрібно оголосити власний клас (тип) 

виключень, то цей клас має бути успадкований від класу Exception; 

 Error – клас, що призначений для опису виключень (помилок) які 

виникають в самому середовищі Java. Такі виключення не обумовлюються 

під час нормального виконання прикладної програми. Приклади 

системних помилок: недостатньо пам’яті, переповнення стеку. 

Схема верхнього рівня ієрархії класів Java наведена на рисунку 

 

 
Рис. 1. Вершина ієрархії класів виключень Java 

 

Якщо тип згенерованого виключення є підкласом стандартного класу 

RuntimeException, то не обов’язково вказувати цей тип в переліку оператора 

throws методу. Таке виключення називається виключенням, що не 

перевіряється. У цьому випадку компілятор не перевіряє обробляються чи 

генеруються такі виключення в деякому місці програми. 

Якщо тип згенерованого виключення не є підкласом стандартного класу 

RuntimeException, то це виключення називається виключення, що 

перевіряється. У випадку генерування такого типу виключення, його потрібно 

обов’язково включати в оператор throws. 

 

  Перелік підкласів виключень, що неперевіряються з пакету java.lang 

Серед усього різномаїття класів та інтерфейсів пакет java.lang містить 

потужний арсенал класів для обробки виключень. Ці класи та інтерфейси 

складають основу всіх програм на Java. Пакет java.lang автоматично 

імпортується у всі програми. 



19 
 

Нижче наведено перелік підкласів виключень, що не перевіряються і є 

похідними від класу RuntimeException і які визначені в пакеті java.lang: 

 ArithmeticException – арифметична помилка (наприклад, ділення на нуль); 

 ArrayIndexOutOfBoundsException – індекс за межами масиву; 

 ArrayStoreException – присвоювання елементу масиву об’єкту несумісного 

типу; 

 ClassCastException – неправильне приведення типів; 

 EnumConstantNotPresent – спроба скористатись невизначеним значенням 

зчислення; 

 IllegalArgumentException – недопустимий аргумент при виклику методу; 

 IllegalMonitorStateException – недопустима контрольна операція; 

 IllegalStateException – невірний стан середовища чи додатку; 

 IllegalThreadStateException – несумісність запитуваної операції з поточним 

станом потоку виконання; 

 IndexOutOfBoundsException – вихід індексу деякого типу за допустимі 

межі; 

 NegativeArraySizeException – створення масиву від’ємного (негативного) 

розміру; 

 NullPointerException – неправильне використання пустого посилання; 

 NumberFormatException – неправильне перетворення символьного рядка в 

числовий формат; 

 SecurityException – спроба порушення безпеки; 

 StringIndexOutOfBounds – спроба доступу за індексом за межами 

символьного рядка; 

 TypeNotPresentException – не знайдено тип; 

 UnsupportedOperationException – знайдена непідтримувана операція. 

 

Розглянемо приклади: 

 

Приклад 1. Контрольоване виключення ParseException 

 
 

Приклад 2. Контрольоване виключення ParseException 
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Приклад 3. Неконтрольоване виключення ArithmeticException 

 
Приклад 4. Неконтрольоване виключення 

ArrayIndexOutOfBoundsException 

 
 

Приклад 5. Неконтрольоване виключення StackOverflowError 

 
 

Приклад 6. Неконтрольоване виключення ClassCastException 
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Приклад 7. Неконтрольоване виключення NullPointerException 

 
 

Виключення що перевіряються з пакету java.lang 

Якщо тип згенерованого виключення не є підкласом стандартного класу 

RuntimeException, то це виключення називається виключення, що перевіряється. 

У випадку генерування такого типу виключення, його обов’язково включати в 

оператор throws. 

У мові Java в пакеті java.lang реалізовано ряд виключень, що 

перевіряються. Нижче наведено їх перелік: 

 ClassNotFoundException – клас не знайдено; 

 CloneNotSupportedException – спроба клонувати об’єкт з класу, що не 

реалізує інтерфейс Cloneable; 

 IllegalAccessException – заборонено доступ до класу; 

 InstantiationException – спроба створити об’єкт абстрактного класу чи 

інтерфейсу; 

 InterruptedException – один потік виконання перерваний іншим потоком; 

 NoSuchFieldException – запитуване поле не існує; 

 NoSuchMethodException – запитуваний метод не існує; 

 ReflectiveOperationException – суперклас виключень, зв’язаних з 

рефлексією. 

Також, в перелік виключень оператора throws обов’язково потрібно 

включати власноруч розроблені класи виключень для їх перевірки. 

Висновок. Пакет java.lang є найбільш важливим з усіх пакетів, що входять 

в Java API, оскільки включає класи, що становлять основу для всіх інших класів. 

Кожен клас в Java неявним чином імпортує всі класи даного пакета, тому даний 

пакет можна не імпортувати.  



22 
 

Throwable - базовий клас для об'єктів, що містять виключення. Будь-яке 

виключення, яке може бути перехоплене блоком catch, має бути успадковано від 

Throwable. 

Throwable, Error, Exception, RuntimeException - базові класи для всіх 

виключень. 
 
 

Питання 6. Методи класу Throwable  

Клас Throwable є базовим для усіх стандартних класів виключень Java. Цей 

клас надає ряд методів, які можна використовувати або перевизначати у власних 

класах обробки виключень. Ці класи повинні бути успадковані від класу 

Exception, який успадкований від класу Throwable. Клас Exception не містить 

методів. 

Перелік методів класу Throwable. 

 

1. Метод 

final void addSuppressed(Throwable виключення) 

 

додає задане виключення в список виключень що подавляються. Цей 

список зв’язується з викликаючим (даним) виключенням. Метод 

використовується для застосування в операторі try з ресурсами. 

 

2. Метод 

Throwable fillInStackTrace() 

 

повертає об’єкт класу Throwable, що містить повне трасування стеку. Цей 

об’єкт може бути згенерований повторно. 

 

3. Метод 

Throwable getCause() 

 

повертає виключення, що лежить в основі поточного виключення. Метод 

повертає null у випадку, якщо таке виключення відсутнє. Цей метод 

використовується при створенні ланцюжків виключень – він викликає 

виключення, яке викликає поточне виключення. 

 

4. Метод 

String getLocalizedMessage() 

 

повертає локалізований опис виключення. 

 

5. Метод 

String getMessage() 

 

повертає опис виключення. 
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6. Метод 

StackTraceElement[] getStackTrace() 

 

повертає масив, що містить поелементне трасування стеку у вигляді 

об’єктів класу StackTraceElement. 

 

7. Метод 

final Throwable[] getSuppressed() 

 

отримує подавлені виключення, пов’язані з викликаючим виключенням, і 

повертає масив, що містить результат. Подавлені виключення генеруються в 

операторі try з ресурсами. 

 

8. Метод 

Throwable initCause(Throwable причина_виключення) 

 

зв’язує вхідний параметр причина_виключення з викликаючим 

виключенням, вказуючи його як причину цього викликаючого виключення. 

Повертає посилання на виключення. Метод використовується для створення 

ланцюжків виключень. 

 

9. Метод 

printStackTrace(); 

виводить трасування стеку. 

 

10. Метод printStackTrace() має ще дві перевантажені реалізації 

void printStackTrace(PrintStream потік_виведення) 

void printStackTrace(PrintWriter потік_виведення) 

 

Метод направляє трасування стеку в заданий потік_виведення. 

 

11. Метод 

void setStackTrace(StackTraceElement елементи[]) 

 

встановлює трасування стеку для заданих елементів. 

 

12. Метод 

String toString() 

 

повертає об’єкт типу String, що містить опис виключення. Цей метод 

можна викликати з методу println() при виведенні об’єкту типу Throwable. 

 

Приклад використання деяких методів класу Throwable. Розробка 

власного класу виключення 
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У прикладі демонструється використання деяких методів класу Throwable: 

 getLocalizedMessage(); 

 getMessage(); 

 toString(); 

 getStackTrace(); 

 fillInStackTrace(). 

Оголошується клас MyException, що успадкований від класу Exception. В 

ієрархії класів виключень Java клас Exception є успадкований від класу 

Throwable. Тому, клас MyException може використовувати та перевизначати 

методи класу Throwable. 

 

Текст програми наступний: 
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З метою демонстрації в класі MyException перевизначається метод 

getLocalizedMessage(). При виклику цього методу, виводиться повідомлення з 

перевизначеного методу класу MyException. За даним прикладом можна 

перевизначати інші методи класу Throwable. 

У функції main() продемонстровано застосування методів класу Throwable. 

Вводиться змінна x, яка перевіряється на допустимі значення в межах від 0 до 

100. Якщо значення x менше 0 або більше 100, то генерується виключення типу 

MyException. 

 

Результат роботи програми 
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Висновок. Основні можливості видачі інформації про виключення 

закладені в методах класу Throwable, який є базовим класом всій ієрархії 

виключень. Зокрема це такі методи як: Throwable filllnStackTrace(); Throwable 

getCause(); String getLocalizedMessage(); String getMessage(); StackTraceElement[] 

getStackTrace(); Throwable initCause (Throwable виключення); void 

printStackTrace(); void printStackTrace (PrintStream потік); void printStackTrace 

(PrintWriter потік); void setStackTrace(StackTraceElement елементи[]); String 

toString(). 

 

 

Питання 7. Клас Exception 

Клас Exception є базовим для усіх користувацьких класів у програмі. Для 

того, щоб створити клас власного виключення, достатньо визначити його як 

похідний від класу Exception. Оскільки клас Exception є похідний від класу 

Throwable, то в класі Exception є доступні усі методи з класу Throwable. 

 

Тобто, при оголошенні класу MyExceptionClass на зразок 

 

 
екземпляр цього класу зможе використовувати усі методи класу Throwable. 

У нижченаведеному коді продемонстровано використання методу getMessage() з 

класу Throwable. 
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Результат виконання функції main() 

 

str = null 

Отже, у власних реалізованих підкласах що успадковані від класу 

Exception, не обов’язково реалізовувати власні методи. Часто буває достатньо 

методів базового класу Throwable. 

Висновок.  Exception - це базовий клас, від якого успадковуються 

виключення. Наприклад, ієрархія класу InvalidCastException має наступний 

вигляд: Object −   Exception −  SystemException − InvalidCastException 

Клас Exception має такі властивості, які полегшують аналіз виключення: 

Data − властивість IDictionary, яка містить довільні дані в парах "ключ-значення"; 

HelpLink − може містити URL-адресу (або URN) файлу довідки, який надає 

відомості про причини виникнення виключення; InnerException − може 

використовуватися для створення і збереження послідовностей виключень під 

час обробки виключень; Message − надає відомості про причини виникнення 

виключення.; Source − повертає або задає ім'я програми або об'єкта, що викликав 

помилку.; StackTrace − містить трасування стеку, яку можна використовувати 

для визначення місця виникнення помилки. 
 

 

Питання 8. Створення власних класів виключень 

Приклад створення класу Triangle. Обчислення площі трикутника з 

використанням власного класу виключення TriangleException 

У прикладі демонструється створення власного класу TriangleException 

для обробки виключення “неправильно задані сторони трикутника”. 

Оголошується два класи: 

 Triangle – реалізує трикутник за його сторонами a, b, c; 

 TriangleException – реалізує перехоплення виключної ситуації 

“неправильно задані сторони трикутника”. 

Текст програми наступний: 
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Клас TriangleException є успадкований від класу Exception, який, в свою 

чергу, успадкований від класу Throwable. Таким чином, у класі TriangleException 

є доступні методи класу Throwable, у тому числі метод toString(), який описує 

виключення. Клас TriangleException перевизначає метод toString() класу 

Throwable. Це робиться з метою більшої конкретизації опису самого 

виключення. 

У функції main() для того, щоб ввести дані, використовується клас Scanner 

з пакету java.util. Тому на початку програми вводиться команда 

 

 
Результат роботи програми у випадку, якщо ввести неправильні дані 
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Результат роботи програми у випадку, якщо ввести коректні дані 

 
Висновок. Хоча вбудовані виключення Java обробляють більшість 

помилок, однак виникають ситуації, коли потрібно створити власні типи 

виключень для обробки ситуацій, специфічних для розроблюваних додатків. Це 

досить просто зробити: визначають підклас Exception (який є підкласом 

Throwable). Цей підклас не зобов'язаний реалізовувати щось - важливо саме їх 

присутність в системі типів, що дозволить використовувати їх як виключення.  

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Виключення - це проблема (помилка), яка виникає під час виконання 

програми. Виключення можуть виникати у багатьох випадках, наприклад: 

Користувач ввів некоректні дані; Файл, до якого звертається програма, не 

знайдений; Мережеве з'єднання з сервером було втрачено під час передачі 

даних. Всі виключення в Java є об'єктами. Тому вони можуть 

породжуватися не тільки автоматично при виникненні виняткової ситуації, 

але і створюватися самим розробником. 

2. Виключення діляться на кілька класів, але всі вони мають спільного предка 

- клас Throwable. Його нащадками є підкласи Exception і Error. 

Виключення (Exceptions) є результатом проблем в програмі, які в принципі 

можуть бути вирішені і передбачувані. Наприклад, відбулося ділення на 

нуль в цілих числах. Помилки (Errors) представляють собою більш 

серйозні проблеми, які, відповідно до специфікації Java, не слід намагатися 

обробляти у власній програмі, оскільки вони пов'язані з проблемами рівня 

JVM. Наприклад, виключення такого роду виникають, якщо закінчилася 

пам'ять, доступна віртуальній машині. Програма додаткову пам'ять все 

одно не зможе забезпечити для JVM. 

3. У Java всі виключення діляться на два типи: контрольовані виключення 

(checked) і неконтрольовані виключення (unchecked), до яких відносяться 

помилки (Errors) і виключення часу виконання (RuntimeExceptions, 

нащадок класу Exception). Контрольовані виключення є помилки, які 

можна і потрібно обробляти в програмі, до цього типу належать усі 

нащадки класу Exception (але не RuntimeException). 
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4. У Java є п'ять ключових слів для роботи з виключеннями:  try - це ключове 

слово використовується для позначення початку блоку коду, який 

потенційно може привести до помилки; catch - ключове слово для 

позначення початку блоку коду, призначеного для перехоплення і обробки 

виключень; finally - ключове слово для позначення початку блоку коду, 

який є додатковим і в який поміщається після останнього блоку 'catch' 

(управління зазвичай передається в блок 'finally' в будь-якому випадку); 

throw - служить для створення виключень; throws - ключове слово, яке 

прописується в сигнатурі методу, і що означає що метод потенційно може 

викинути виключення із зазначеним типом. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Що таке парадигма "виключення"? 

2. Яка ієрархія виключень? 

3. Можна / чи потрібно обробляти помилки jvm? 

4. Які існують способи обробки виключень? 

5. Про що говорить ключове слово throws? 

6. У чому особливість блоку finally? Чи завжди він виконується? 

7. Чи може не бути жодного блоку catch при відлові виключень? 

8. При якій ситуації блок finally не буде виконано? 

9. Чи може один блок catch відловлювати кілька виключень (з одного і 

різних гілок наслідувань)? 

10. Що таке оброблювані і необроблювані  (checked / unchecked) 

виключення? 

11. У чому особливість RuntimeException? 

12. Як написати власне ("призначене для користувача") виключення?  

13. Який оператор дозволяє примусово викинути виключення? 

14. Чи є додаткові умови до методу, який потенційно може викинути 

виключення? 

15. Якщо оператор return міститься і в блоці catch, і в finally, який з них 

"головніший"? 

16. Яке призначення OutOfMemoryError? 

17. Яке призначення SQLException? До якого типу checked або unchecked 

воно відноситься, чому? 

18. Що таке Error? В якому випадку використовується Error?  

19. Яка конструкція використовується в Java для обробки виключень? 

20. Припустимо, є блок try-finally. У блоці try виникло виключення і 

виконання перемістилося в блок finally. У блоці finally теж виникло 

виключення. Яке з двох виключень "випаде" з блоку try-finally? Що 

трапиться з другим виключенням? 

21. Припустимо, є метод, який може викинути IOException і 

FileNotFoundException в якій послідовності повинні йти блоки catch? 

Скільки блоків catch буде виконано? 

22. Якими способами можуть генеруватись виключення? 

23. В яких випадках викликається стандартний обробник виключень Java? 
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24. Які ключові слова використовуються для обробки виключень в Java? 

25. Яке призначення конструкції try… catch…finally?  

26. Яке призначення ключового слова throw?  

27. Які типи заборонено використовувати для генерування виключень 

оператором throw? 

28. Яким чином створити власний клас виключення?  

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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