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План лабораторного заняття № 14-15 

 

Тема № 5. КОНЦЕПЦІЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО   

                   ПРОГРАМУВАННЯ (ІНТЕРФЕЙСИ, ПЕРЕРАХУВАННЯ ENUM) 

 

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 інтерфейсами; 

набуття практичних навичок створення нових класів, структура яких містить 

інтерфейси та перерахування enum; 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 інтерфейси? 

2. Як оголошують інтерфейси? 

3. Як застосовують інтерфейси у класах? 

4. Який принцип використання статичних та приватних методів в 

інтерфейсах? 

5. Як відбувається спадкування в інтерфейсах? 

6. Чи використовуються інтерфейси як параметри методів? 

7. В яких випадках використовують такий тип як enum? 

8. Які є методи для роботи з enum? 

 

Завдання: 

1. Написати програму мовою Java, в якій є: 
 

Завдання 1. 

1. Завдання з лабораторної роботи № 4 переробити із використанням 

кількох інтерфейсів (для спадкування інтерфейсів, або їх множинної 

реалізації), у структурі яких мають бути константи, приватні та статичні 

методи. 
 
 

Завдання 2. 

1. Написати програму мовою Java, що реалізує виконання завдання по 

розробці класу із використанням типу даних enum та методів роботи з 

ним, варіант якого обрати відповідно до порядкового номеру в журналі 

академічної групи. 
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1. Клас «Студент» 

Поля: прізвище, ім'я, по батькові, вік, інститут і т.д. 

Для поля «інститут» використовувати тип даних enum 

методи: 

 переведення студента з одного інституту до іншого, в метод передається 

новий інститут 

 переведення студента з одного інституту до іншого, в метод передається 

екземпляр класу «Студент» з інституту, в який треба перевести поточного 

студента. 

 

2. Клас «Меблі» 

Поля: назва, місце розташування (в кутку і т.п.), тип (диван, стілець і т.д.), 

вартість і т.д. 

Для полів «тип», «місце розташування» використовувати тип даних enum 

методи: 

 зміна місця розташування, в метод передається нове місце розташування 

 зміна місця розташування, в метод передається розташування, тип, якщо 

поточний тип збігається з переданим типом, то місце розташування 

змінюється на нове 

 

3. Клас «Рослина» 

Поля: тип (дерево, кущ і т.д.), висота і т.д. 

Для поля «тип» використовувати тип даних enum 

методи: 

 порівняння по висоті двох рослин, в метод передається висота рослини, з 

яким потрібно порівняти поточний 

 порівняння по висоті двох рослин, в метод передається екземпляр класу 

«Рослина», з яким потрібно порівняти поточний 

 

4. Клас «Програмне забезпечення» 

Поля: назва, тип (антивірус, запис CD / DVD і т.д.), вартість і т.д. 

Для поля «тип» використовувати тип даних enum 

методи: 

 порівняння двох програмних засобів, в метод передається назва, тип ПЗ, з 

яким порівнюється поточне ПЗ, метод повертає збігаються дані 

характеристики ПЗ чи ні 

 порівняння двох програмних засобів, в метод передається назва, тип і 

ціна ПЗ, з яким порівнюється поточне ПЗ, метод повертає збігаються дані 

характеристики ПЗ чи ні, ціна більше / менше / дорівнює 

 

5. Клас «Будівля» 

Поля: вулиця, номер будинку, тип (житловий будинок, офіс і т.д.), і т.д. 

Для поля «тип» використовувати тип даних enum 

методи: 
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 порівняння на тій самій вулиці знаходитися будівля чи ні, в метод 

передається вулиця, з якою порівнюється 

 порівняння на самій вулиці знаходитися будівля чи ні, в метод 

передається екземпляр класу «Будівля», з яким порівнюється 

 

6. Клас «Товар» 

Поля: назва, тип (косметика, книга і т.д.), вартість і т.д. 

Для поля «тип» використовувати тип даних enum 

методи: 

 зміна вартості товару, в метод передається число, на яке збільшити 

вартість 

 зміна вартості товару, в метод передається екземпляр класу «Товар», 

вартість поточного товару повинна стати така ж 

 

7. Клас «Магазин» 

Поля: назва, тип (комп'ютери, одяг і т.д.), кількість покупців і т.д. 

Для поля «тип» використовувати тип даних enum 

методи: 

 зміна кількості покупців, в метод передається нове число покупців 

 зміна кількості покупців, в метод передається екземпляр класу 

«Магазин», число покупців зробити рівне переданому магазину 

 

8. Клас «Іграшка» 

Поля: назва, тип (лялька, паровоз і т.д.), фірма і т.д. 

Для поля «тип», «фірма» використовувати тип даних enum 

методи: 

 зміна фірми, в метод передається нова фірма 

 зміна фірми, в метод передається екземпляр класу «Іграшка», фірму 

зробити таку ж як у переданій іграшки 

 

9. Клас «Транспорт» 

Поля: тип (поїзд, автобус і т.д.), вартість квитка і т.д. 

Для поля «тип» використовувати тип даних enum 

методи: 

 порівняння вартості квитка, в метод передається вартість квитка, з якою 

порівняти 

 порівняння вартості квитка, в метод передається екземпляр класу 

«Транспорт», порівняти вартість проїзду на поточному транспорті і 

переданому 

 

10. Клас «Риба» 

Поля: вид (щука, форель і т.д.), місце проживання і т.д. 

Для полів «вид», «місце проживання» використовувати тип даних enum 

методи: 
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 порівняння місця проживання, в метод передається місце проживання, з 

яким порівняти 

 порівняння місця проживання, в метод передається екземпляр класу 

«Риба», з яким порівняти місце проживання 

 

11. Клас «Одяг» 

Поля: тип (штани, сорочка і т.д.), вартість і т.д. 

Для поля «тип» використовувати тип даних enum 

методи: 

 зміна вартості одягу, в метод передається нова вартість 

 зміна вартості одягу, в метод передається відсоток на який змінити і 

ознака збільшити або зменшити 

 

12. Клас «Люди» 

Поля: ім'я, вік, соціальна група (студент, який працює і т.д.) і т.д. 

Для поля «соціальна група» використовувати тип даних enum 

методи: 

 порівняння віку, в метод передається вік, з яким потрібно порівняти вік 

поточної людини 

 порівняння віку, в метод передається екземпляр класу «Люди», вік якого 

потрібно порівняти віком поточної людини 

 

13. Клас «Рахунок в банку» 

Поля: номер, залишок, банк (Приватбанк, Ощадбанк  і т.д.) і т.д. 

Для поля «банк» використовувати тип даних enum 

методи: 

 зміна залишку, в метод передається новий залишок 

 зміна залишку, в метод передається відсоток на який змінити і ознака 

збільшити або зменшити 

 

14. Клас «Працівник» 

Поля: прізвище, ім'я, зарплата, фірма (САФУ, ромашка і т.д.) і т.д. 

Для поля «фірма» використовувати тип даних enum 

методи: 

 зміна зарплати, в метод передається нова зарплата 

 зміна зарплати, в метод передається відсоток на який змінити і ознака 

збільшити або зменшити 

 

15. Клас «Місця відпочинку» 

Поля: назва, кількість номерів, кількість зайнятих номерів, тип 

(пансіонат, готель і т.д.) і т.д. 

Для поля «тип» використовувати тип даних enum 

методи: 

 обчислення кількості вільних номерів 
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 обчислення кількості вільних номерів, в метод передається, скільки 

номерів ще буде зайнято 

 

16. Клас «Домашні тварини» 

Поля: кличка, вага, вид (собака, кішка і т.д.) і т.д. 

Для поля «вид» використовувати тип даних enum 

методи: 

 порівняння ваги, в метод передається вага, з якою порівняти вагу 

поточної тварини 

 порівняння ваги, в метод передається екземпляр класу «Домашні 

тварини», який потрібно порівняти за вагою поточної тварини 

 

17. Клас «Побутова техніка» 

Поля: марка, споживана потужність, тип (холодильник, пральна машина і 

т.д.), вартість і т.д. 

Для полів «марка», «тип» використовувати тип даних enum 

Методи (наприклад): 

 Порівняння споживаної потужності, в метод передається потужність, з 

якою порівняти потужність поточного екземпляра класу 

 Порівняння споживаної потужності, в метод передається екземпляр класу 

«Побутова техніка», з яким порівняти потужність поточного екземпляра 

класу 

 

18. Клас «квиток Музей» 

Поля: назва, вартість квитка, тип (дорослий, пенсіонер, студент і т.д.) і 

т.д. 

Для поля «тип» використовувати тип даних enum 

методи: 

 обчислення ціни квитка, в метод передається знижка у відсотках для 

пенсіонерів та студентів 

 обчислення ціни квитка, в метод передається розмір знижки у відсотках 

 

19. Клас «Літаки» 

Поля: швидкість, модель (ТУ-134, АН-2 і т.д.) і т.д. 

Для поля «модель» використовувати тип даних enum 

методи: 

 порівняння швидкості, в метод передається швидкість, з якою порівняти 

швидкість поточного літака 

 порівняння швидкості, в метод передається екземпляр класу «Літаки», з 

яким порівняти поточний 

 

20. Клас «Їжа» 

Поля: назва, вид (овочі, фрукти і т.д.), калорії і т.д. 

Для поля «вид» використовувати тип даних enum 
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методи: 

 порівняння калорій, в метод передається число калорій, з яким порівняти 

число калорій у поточного екземпляра 

 порівняння калорій, в метод передається екземпляр класу «Їжа», з яким 

порівняти число калорій у поточного екземпляра 

 

21. Клас «Працівник» 

Поля: прізвище, ім'я, по батькові, вік, посада, філія, заробітна плата і т.д. 

Для поля «посада» використовувати тип даних enum 

методи: 

 переведення працівника з однієї філії в іншу, в метод передається нова 

філія 

 переведення працівника з однієї філії в іншу, в метод передається 

екземпляр класу «Працівник» з філії, в яку потрібно перевести поточного 

працівника. 

 

22. Клас «Приміщення» 

Поля: вулиця, номер квартири, тип приміщення (санвузол, підвал, 

горище, кухня і т.д.), і т.д. 

Для поля «тип» використовувати тип даних enum 

методи: 

 порівняння чи в квартирі є горище, в метод передається тип приміщення, 

з яким порівнюється 

 порівняння на самій вулиці знаходитися будівля чи ні, в метод 

передається екземпляр класу «Приміщення», з яким порівнюється 

 

23. Клас «Бібліотека» 

Поля: назва, тип (дитяча, наукова, історична, юнацька і т.д.), кількість 

абонементів і т.д. 

Для поля «тип» використовувати тип даних enum 

методи: 

 зміна кількості читачів, в метод передається нове число читачів 

 зміна кількості читачів, в метод передається екземпляр класу 

«Бібліотека», число читачів зробити рівне переданій бібліотеці 

 

24. Клас «Косметика» 

Поля: назва, тип (декоративна, натуральна і т.д.), фірма і т.д. 

Для поля «тип», «фірма» використовувати тип даних enum 

методи: 

 зміна фірми, в метод передається нова фірма 

 зміна фірми, в метод передається екземпляр класу «Косметика», фірму 

зробити таку ж як у переданій косметиці 

 

25. Клас «Гриби» 
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Поля: вид (отруйні, їстівні, лікувальні і т.д.), місце локалізації і т.д. 

Для полів «вид», «місце локалізації» використовувати тип даних enum 

методи: 

 порівняння місця локалізації, в метод передається місце локалізації, з 

яким порівняти 

 порівняння місця локалізації, в метод передається екземпляр класу 

«Гриби», з яким порівняти місце локалізації 

 

26. Клас «Медична страхівка» 

Поля: номер, сума, страхова компанія (Оранта  і т.д.), вид страхового 

полісу і т.д. 

Для поля «страхова компанія», «вид страхового полісу» використовувати 

тип даних enum 

методи: 

 зміна страхової суми, в метод передається нова страхова сума 

 зміна страхової суми, в метод передається відсоток на який змінити і 

ознака збільшити або зменшити 

 

27. Клас «Місця для релаксації» 

Поля: Метод релаксації (релаксація м’язів, релаксація розуму і т.д.), 

вартість, заклад (масажний кабінет, СПА, турецька лазня і т.д.), кількість 

вільних місць і т.д. 

Для поля «заклад», «метод релаксації» використовувати тип даних enum 

методи: 

 обчислення кількості вільних місць 

 обчислення кількості вільних місць, в метод передається, скільки місць 

ще є зайнято 

 

 

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. 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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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/ 

 

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. Клас Object і його методи. 

2. Копіювання об’єктів. 

 

 

 

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


