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План лабораторного заняття № 6-7-8 

 

Тема № 2. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА JAVA (РОБОТА З 

РЯДКАМИ) 

 

Навчальний час: 6 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: набуття практичних навичок по 

написанню програм для опрацювання рядків тексту; 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. Як в Java реалізована робота з рядками символів? 

2. Як описується об’єкт типу “рядок символів”?  

3. Як реалізувати початкову ініціалізацію об’єкту (змінної) типу String при 

його описі?  

4. Як перевірити два рядки на рівність?  

5. Призначення методу equals()? 

6. Як визначити довжину рядка?  

7. Призначення методу length()? 

8. Як визначити символ за заданим індексом?  

9. Призначення методу charAt()? 

10. Призначення методів codePointAt() та codePointBefore()? 

11. Призначення методів compareTo() та compareToIgnoreCase()? 

12. Як об’єднати рядки? 

13. Призначення методу concat() та операція ‘+’? 

14. Як визначити наявність підрядка в рядку? 

15. Призначення методу contains()? 

16. Яке призначення методу endsWith()? 

17. Як розбити рядки на масив цілих чисел? 

18. Призначення методу getBytes()? 

19. Як визначити перше входження символу або рядка? 

20. Яке призначення методу indexOf()? 

21. Як перевірити чи рядок є пустий?  

22. Яке призначення методу isEmpty()? 

23. Як визначити останнє входження символу або рядка? 

24. Яке призначення методу lastIndexOf()? 

25. Як замінити символи в тексті? 

26. Яке призначення методу replace()? 
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27. Яке призначення методу startsWith()? 

28. Яке призначення методу substring()? 

29. Як розбити рядки на символи? 

30. Яке призначення методу toCharArray()? 

31. Як привести до потрібного регістру символи? 

32. Яке призначення методів  toLowerCase() та toUpperCase()? 

33. Як перетворити масив символів char[] в рядок String? 

34. Яке призначення методу copyValueOf()? 

35. Як перевести число в його рядкове представлення?  

36. Яке призначення методу valueOf()? 

37. Яка загальна форма оголошення одновимірного масиву рядків? 

38. Яким чином оголошується одновимірний масив рядків?  

39. Що таке двовимірний масив рядків?  

40. Як оголосити двовимірний масив рядків? 

41. Як визначається довжина масиву рядків?  

42. Призначення властивості length? 

43. Як здійснюється пошук заданого рядка в одновимірному масиві рядків?  

44. Як відсортувати одновимірний масив рядків за алфавітом методом 

вставки?  

45. Як здійснюється ініціалізація двовимірного масиву рядків?  

 

Завдання: 

1. Написати програму мовою Java, що реалізує виконання двох завдань по 

опрацюванню текстових даних, варіант яких кожен студент вибирає відповідно 

до порядкового номеру в журналі академічної групи. 

 

Завдання 1. 

1. Дано дві текстові змінні Х1= ‘Хто рано любить спати’, Х2= ‘,’,  Х3= ‘встає, 

Х4= ‘тому Бог дає’. З них побудувати речення ‘Хто рано встає, тому Бог 

дає’. Визначити кількість символів у реченні. 

2. Дано дві текстові змінні Х1= ‘Як не наївся вареників’, Х2= ‘,’,  Х3= ‘то вже 

й не налижешся’. З них побудувати речення ‘Як не наївся, то вже й не 

налижешся’. 3 якого символу починається слово — наївся? 

3. Дано дві текстові змінні Х1=‘ Будь господарем’ i Х2= ‘своєму дому.’. З них 

побудувати речення ‘Будь господарем своєму слову.’. Визначити кількість 

символів у реченні. Виділити з речення слово — господарем. 

4. Дано дві текстові змінні Х1=‘ Добре слово краще,’ i Х2= ‘ніж готові 

справи’. З них побудувати речення ‘Добре слово краще, ніж готові гроші.’. 

Визначити кількість символів у реченні. Виділити з речення слово − 

виконується. 

5. Дано дві текстові змінні Х1=‘ Слово старше,’ i Х2= ‘ніж дідо’. З них 

побудувати речення ‘Слово старше, ніж гроші.’. Виділити з речення слово 

старше. 

6. Дано дві текстові змінні Х1=‘ Язик до Львова доведе,’ i Х2= ‘а в Києві 

заблудить.’. З них побудувати речення ‘Язик до Києва доведе, а в Києві 
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заблудить.’. Визначити кількість символів у реченні. 3 якої позиції 

починається слово — Києві? 

7. Дано дві текстові змінні Х1=‘Більше діла доброго роби’ i Х2= ‘− менше 

слів.’. З них побудувати речення ‘Більше діла − менше слів.’. Визначити 

кількість символів у реченні та вивести на екран слово − ‘менше’. 

8. Дано дві текстові змінні Х1=‘гасло Слава Україні!’ i Х2= ‘Героям − слава!’. 

З них побудувати речення ‘Слава Україні! Героям − слава!’. Виділити з 

речення слово героям. 

9. Дано дві текстові змінні Х1=‘Хто високо літає, стрибає’ i Х2= ‘той низько 

падає’. З них побудувати речення ‘Хто високо літає, той низько падає’. 

Визначити кількість символів у реченні. Виділити з речення слово — 

низько. 

10. Дано три текстові змінні Х1= ‘Байка байкою, а вареники’, Х2= ‘борщ’,  

Х3= ‘стигне’. З них побудувати речення ‘Байка байкою, а борщ стигне.’. 

Виділити із речення слово — борщ. 

11. Дано три текстові змінні Х1= ‘Від красних очей’, Х2= ‘слів’,  Х3= ‘язик не 

відсохне’. З них побудувати речення ‘Від красних слів язик не відсохне’. 

Визначити, з якої позиції починається слово язик. 

12. Дано три текстові змінні Х1= ‘Від солодких слів яблука’, Х2= ‘кислиці’,  

Х3= ‘не посолодшають.’. З них побудувати речення ‘Від солодких слів 

кислиці не посолодшають.’. 3 якого символу починається слово — 

кислиці? 

13. Дано три текстові змінні Х1= ‘Від холодного слова’, Х2= ‘теплого,  Х3= ‘і 

лід розмерзається.’. З них побудувати речення ‘Від теплого слова і лід 

розмерзається.’. 3 якого символу починається слово — лід? 

14. Дано три текстові змінні Х1= ‘Де мало слів, праці і добра’, Х2= ‘там’,  Х3= 

‘більше правди.’. З них побудувати речення ‘Де мало слів, там більше 

правди.’. Виділити із речення слово — слів. 

15. Дано три текстові змінні Х1= ‘Не кидай’, Х2= ‘вітер’,  Х3= ‘слова на 

марно’. З них побудувати речення ‘Не кидай слова на вітер’. Визначити 

кількість символів у реченні. 3 якого символу починається слово — вітер? 

16. Дано чотири текстові змінні Х1= ‘З байки слова не викидають’, Х2= ‘і’, 

Х3= ‘пісні’, Х4= ‘свого не вставляють.’. З них побудувати речення ‘З пісні 

слова не викидають і свого не вставляють.’. Визначити кількість символів 

у реченні. 

17. Дано чотири текстові змінні Х1= ‘скоро’, Х2= ‘зимова сесія’,  Х3= 

‘потрібно вчитись’, Х4= ‘-’. З них побудувати речення ‘скоро сесія – 

потрібно вчитись’. Визначити кількість символів у реченні. 

18. Два рядки тексту вводяться з клавіатури. З них утворити одне речення, в 

якому замінити всі символи А та а на символ !. Ви вести результат в 

консоль. 

19. У введеному з клавіатури тексті знищити всі символи "," і підрахувати 

довжину утвореного тексту. 

20. Довільний текст вводиться з клавіатури, що містить ":". Надрукувати ту 

його частину, яка знаходиться до першого символу ":". 
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21. Довільний текст вводиться з клавіатури. У ньому визначити скільки разів 

зустрічається буквосполучення «то». 

22. Довільний текст вводиться з клавіатури. У ньому підрахувати кількість 

букв а і б. Якщо букв а більше, ніж букв б, то в тексті знищити всі букви б, 

інакше − а. 

23. У введеному з клавіатури слові замінити його другу половину символом *. 

Результат вивести на екран. 

24. У введеному з клавіатури реченні з трьох знищити два останніх. Результат 

вивести на екран. 

25. У введеному з клавіатури реченні замінити всі символи, що знаходяться на 

парних позиціях, символом _. Результат вивести на екран. 

26. У введеному з клавіатури реченні перших два слова перемістити в його 

кінець. Результат вивести на екран. 

27. У введеному з клавіатури реченні обчислити кількість великих букв і ком. 

28. У введеному з клавіатури слові перших два символи перемістити в його 

кінець. Результат вивести на екран. 

29. У введеному з клавіатури тексті всі символи ":" замінити на "-" і 

підрахувати кількість виконаних замін. 

 

 

Завдання 2. 

1. Для введеного з клавіатури слова додати на початку і в кінці стільки 

зірочок, скільки букв у ньому. 

2. Ввести з клавіатури два слова. У більшому з них замінити відповідну 

кількість символів з меншого. 

3. Для введеного з клавіатури тексту вивести на екран всі букви «і». 

4. Для введеного з клавіатури речення надрукувати у стовпчик кількість  

входження в нього всіх його символів. 

5. Для введеного з клавіатури речення обчислити кількість буквосполучення 

«нн». 

6. Для введеного з клавіатури речення визначити частку (у %) букв «а». 

7. Для введеного з клавіатури речення визначити кількість входжень в нього 

буквосполучення «Ро». 

8. Для введеного з клавіатури речення визначити кількість входжень в нього 

деякого буквосполучення з двох букв. 

9. Для введеного з клавіатури речення надрукувати всі його символи, що 

передують першій комі. 

10. Для введеного з клавіатури речення знайти порядковий номер першої 

букви «е».  

11. Для введеного з клавіатури речення визначити кількість букв «н», що 

передують першій комі. 

12. Для введеного з клавіатури речення визначити чи є в ньому 

буквосполучення «чу» або «Щу». У разі позитивної відповіді знайти 

порядковий номер першої літери першого з них. 
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13. Для введеного з клавіатури речення надрукувати всі символи, розташовані 

між першою та дугою комами. Якщо другої коми немає, то надрукувати 

всі символи, розташовані після першої. 

14. Для введеного з клавіатури речення всі букви «е» замінити на букви «і». 

15. Для введеного з клавіатури речення всі пропуски в ньому замінити на 

символ «_». 

16. Для введеного з клавіатури речення замінити всі входження 

буквосполучення «ах» на «Ух». 

17. У введеному з клавіатури слові видалити третю букву. 

18. У введеному з клавіатури реченні видалити k-ту букву. 

19. У введеному з клавіатури слові видалити першу з літер «о», якщо така є. 

20. З клавіатури введено слово. Якщо його довжина непарна, то видалити 

середню букву, в інакше − дві середні літери. 

21. У введеному з клавіатури реченні видалити всі символи з n1-го по n2-ий 

(n1 ≤n2). 

22. У введене з клавіатури слово вставити «т» після k-ої літери. 

23. У введене з клавіатури слово. вставити задану букву після першої літери 

«і». 

24. У введене з клавіатури слово вставити деяку задану букву після букви з 

заданим номером. 

25. У введеному з клавіатури слові переставити його першу букву на місце k-

ої. 

26. У введеному з клавіатури слові переставити його останню букву на місце 

першої. 

27. У введеному з клавіатури слові переставити його s-у букву на місце k-ої (s 

<k). 

28. З клавіатури з помилками введено слово «інформація». Шляхом 

переміщення його букв отримати коректну форму його написання. 

 

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-

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

лабораторного заняття. 

 

1. Основи ООП на мові Java. 

2. Структура класів. 

 

 

 

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


