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План лабораторного заняття № 17-18 

 

Тема № 9. ОБРОБКА ВИКЛЮЧЕНЬ 

 

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: розгляд виняткових ситуацій та 

механізму їх обробки; набуття практичних навичок розробки програм мовою 

Java у середовищі IntelliJ IDEA, в яких передбачено обробку виключних 

ситуацій; залучити до самостійної діяльності та прийняття рішень при 

формуванні програмного коду. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

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? 
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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? 

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? 

 

 

Завдання: 
 

Завдання 1. 

1. Написати програму мовою Java, в якій відповідно до заданого варіанту 

(табл. 7.1): 

- визначити експериментально, помилки яких класів будуть згенеровані; 

- створити обробники виняткових ситуацій з використанням виявлених 

класів і всіх секцій конструкції обробника з відповідними повідомленнями, що 

дозволяють коректно виконати програму. 

 Завдання виконати у вигляді двох проектів: без використання власних 

методів і з використанням методів для кожної підзадачі, які можуть генерувати 

виключну ситуацію. 

 

Таблиця 7.1 

 

Варіант 1 

У програмі, що обчислює середнє значення серед додатних елементів 

одновимірного масиву (тип елементів int), який вводиться з клавіатури, можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- невідповідність числового типу даних; 

- додатні елементи відсутні; 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 2 

У програмі, де потрібно з матриці вивести стовпець з номером, заданим з 

клавіатури, можуть виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- немає стовпчика з таким номером. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 
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Варіант 3 

У програмі, що обчислює суму елементів типу byte одновимірного масиву, 

який вводиться з клавіатури, можуть виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- введення або обчислення значення за межами діапазону типу. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 4 

У програмі, де потрібно для квадратної матриці з елементами, введеними з 

клавіатури, вивести максимальний парний елемент на бічній діагоналі, можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- немає парних чисел. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 5 

У програмі, що обчислює мінімум серед від’ємних елементів 

одновимірного масиву (тип елементів float) і номер цього мінімуму, можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- від’ємні елементи відсутні. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

  

Варіант 6 

У програмі, де потрібно з матриці вивести рядок з номером, заданим з 

клавіатури, можуть виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- немає такого номера рядка. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 7 

У програмі пошуку максимального значення серед додатніх елементів в 

одновимірному масиві (тип елементів byte) і номери цього максимуму можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- введення або обчислення значення за межами діапазону типу; 

- відсутні додатні елементи. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 8 

У програмі, що обчислює середнє значення серед від’ємних елементів 

одновимірного масиву, який вводиться з клавіатури (тип елементів int), можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- невідповідність числового типу даних; 
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- від’ємні елементи відсутні. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 9 

У програмі, де потрібно з матриці з елементами, введеними з клавіатури, 

вивести рядок з мінімальним від’ємним числом, можуть виникати помилки в 

наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- немає від’ємних чисел. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 10 

У програмі, де в одновимірному масиві, який вводиться з клавіатури, 

обчислюється максимум серед чисел, що діляться на 3, і номер максимуму, 

можуть виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- відсутні елементи, які діляться на 3. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 11 

У програмі, де для квадратної матриці з елементами, введеними з 

клавіатури, потрібно вивести максимум серед парних чисел на головній 

діагоналі, можуть виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- немає парних чисел. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

  

Варіант 12 

У програмі, де потрібно з матриці з елементами, введеними з клавіатури, 

вивести стовпець з максимальним парним числом, можуть виникати помилки в 

наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- невідповідність числового типу даних; 

- немає парних чисел. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 13 

У програмі, де потрібно перемножити дві довільні матриці, можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- невідповідність розмірності матриць; 

- невідповідність числового типу даних; 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 
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Варіант 14 

У програмі, що обчислює середнє значення серед додатних елементів 

одновимірного масиву (тип елементів int), який вводиться з клавіатури, можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- невідповідність числового типу даних; 

- додатні елементи відсутні; 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 15 

У програмі, де потрібно з матриці вивести стовпець з номером, заданим з 

клавіатури, можуть виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- немає стовпчика з таким номером. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 16 

У програмі, що обчислює суму елементів типу byte одновимірного масиву, 

який вводиться з клавіатури, можуть виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- введення або обчислення значення за межами діапазону типу. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 17 

У програмі, де потрібно для квадратної матриці з елементами, введеними з 

клавіатури, вивести максимальний парний елемент на бічній діагоналі, можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- немає парних чисел. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 18 

У програмі, що обчислює мінімум серед від’ємних елементів 

одновимірного масиву (тип елементів float) і номер цього мінімуму, можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- від’ємні елементи відсутні. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

  

Варіант 19 

У програмі, де потрібно з матриці вивести рядок з номером, заданим з 

клавіатури, можуть виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- немає такого номера рядка. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 
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Варіант 20 

У програмі пошуку максимального значення серед додатніх елементів в 

одновимірному масиві (тип елементів byte) і номери цього максимуму можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- введення або обчислення значення за межами діапазону типу; 

- відсутні додатні елементи. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 21 

У програмі, що обчислює середнє значення серед від’ємних елементів 

одновимірного масиву, який вводиться з клавіатури (тип елементів int), можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- невідповідність числового типу даних; 

- від’ємні елементи відсутні. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 22 

У програмі, де потрібно з матриці з елементами, введеними з клавіатури, 

вивести рядок з мінімальним від’ємним числом, можуть виникати помилки в 

наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- немає від’ємних чисел. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 23 

У програмі, де в одновимірному масиві, який вводиться з клавіатури, 

обчислюється максимум серед чисел, що діляться на 3, і номер максимуму, 

можуть виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- відсутні елементи, які діляться на 3. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 24 

У програмі, де для квадратної матриці з елементами, введеними з 

клавіатури, потрібно вивести максимум серед парних чисел на головній 

діагоналі, можуть виникати помилки в наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- немає парних чисел. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 
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Варіант 25 

У програмі, де потрібно з матриці з елементами, введеними з клавіатури, 

вивести стовпець з максимальним парним числом, можуть виникати помилки в 

наступних випадках: 

- введення рядка замість числа; 

- невідповідність числового типу даних; 

- немає парних чисел. 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 26 

У програмі, де потрібно перемножити дві довільні матриці, можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- невідповідність розмірності матриць; 

- невідповідність числового типу даних; 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

Варіант 27 

У програмі, де потрібно перемножити два вектори між собою, можуть 

виникати помилки в наступних випадках: 

- невідповідність розмірності векторів; 

- невідповідність числового типу даних; 

- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою. 

 

 

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. 

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

2. Створення власних класів виключень. 

 

 

 

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


