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План лабораторного заняття № 12-13 

 

Тема № 5. КОНЦЕПЦІЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО   

                   ПРОГРАМУВАННЯ (УСПАДКУВАННЯ) 

 

Навчальний час: 4 год. 

 

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 і завдання лабораторного заняття: ознайомлення з ієрархією класів; 

набуття практичних навичок створення нових класів, структура і поведінка яких 

розширюють структуру і поведінку вже наявного класу; сформувати професійні 

уміння написання програм мовою Java у середовищі IntelliJ IDEA; залучити до 

самостійної діяльності та прийняття рішень при формуванні програмного коду. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке ієрархія? 

2. Яка суть принципу ООП – успадкування? 

3. Що таке абстрактний клас? 

4. Що таке абстрактний метод? 

5. Як заборонити успадкування? 

6. Який клас називається батьківським? 

7. Який клас називається нащадком? 

8. Які є види успадкування? 

9. Як відбувається багаторівневе успадкування? 

10. Як відбувається множинне успадкування? 

11. Як відбувається ієрархічне успадкування? 

12. Як відбувається одиночне успадкування? 

13. Що таке динамічна диспетчеризація методів? 

 

Завдання: 

1. Написати програму мовою Java, в якій є: 
 

Завдання 1. 

1. три класи: fclass1, fclass2, fclass3. У класі fclass1 міститься метод main (). 

Клас fclass3 успадковується від fclass1, а fclass2 − від fclass3. 
 

Завдання 2. 

1. два класи: fclass1, fclass2. У класі fclass1 міститься метод main (). Створити 

методи в fclass2 для доступу до закритих змінних класу fclass1. 
 

Завдання 3. 

1. абстрактний клас та абстрактні методи. 
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Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Продовжити перегляд  

 

 
 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми, 

написаної у середовищі IntelliJ IDEA, обговорення виконаних завдань. 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. 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. 

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

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

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

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. : 

Питер, 2007. − 366 с. 

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

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

5. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табун-

щик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 180 с. 

6. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. – 

М.: ООО «ИД Вильямс», 2007. 

7. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник 

для студ. сред. проф. образования / А. В. Рудаков. − 7-е изд., стер. − М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с. 

 

Інтернет ресурси:  

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

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

2. Популярные технологии программирования в 2017 году : [Електрон. 

ресурс]. - Режим доступу: https://vc.ru/dev/21483-what-language-2017 

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

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

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

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

chastjh-1-- 

5. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих : 

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

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

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

доступу: http://progopedia.ru/ 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабора-

торного заняття. 

 

1. Інтерфейси. 

2. Узагальнення. 

 

 

 

Укладач:____________  Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 


