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План лабораторного заняття № 9-10-11 

 

Тема № 5. КОНЦЕПЦІЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУ-

ВАННЯ (РОЗРОБКА КЛАСУ) 

 

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 роботи 

з класами, призначеними для зберігання різнорідної інформації про реальні 

об'єкти; 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 клас? Для чого використовують класи? 

2. Що таке поле? 

3. Що таке об’єкт? 

4. Що таке конструктор? 

5. Що таке оператор new? 

6. Що таке модифікатор static? 

7. Що таке модифікатор protected? 

8. Що таке модифікатор void? 

9. Що таке модифікатор private? 

10. Що таке модифікатор abstract? 

11. Що таке модифікатор final? 

12. Що таке метод? 

13. Що таке заголовок методу? 

14. Що таке тіло методу? 

15. Що таке аргументи (або параметри)? 

16. Що таке тип значень, які повертаються? 

17. Що таке абстрактний метод? 

18. Що таке статистичний метод? 

19. Що таке статичне поле? 

20. Яка різниця між статичним та нестатичним методами? 

21. Як здійснюється доступ до членів класу? 

 

Завдання: 

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

класу, варіант якого кожен студент вибирає відповідно до порядкового номеру в 

журналі академічної групи. 
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Завдання 1. Розробити клас з необхідною кількістю полів, одне з яких має 

бути статичним. Реалізувати конструктор без параметрів, з одним, двома і т.д. 

параметрами, а також конструктор, який ініціалізує всі поля класу. Для 

уникнення спотворення даних або їх зміни неналежним чином застосувати 

принцип інкапсуляції. Написати методи класу. На основі розробленого класу 

створити декілька об’єктів. Продемонструвати роботу розроблених методів. 

Результат вивести в консоль. 

 
1.  Клас Текст 

Поля  для зберігання послідовності символів; 

 для зберігання тематики вказаного тексту; 

Методи   визначення кількості букв у тексті; 

 визначення кількості пробілів (між словами один пробіл); 

 заміни кожного входження однієї букви на іншу; 

 видалення слова з вказаним порядковим номером 

2. Клас Вектор 

Поля  для зберігання координат вектора; 

 для зберігання розмірності вектора; 

Методи   введення елементів вектора; 

 виведення елементів вектора у рядку; 

 визначення довжини вектора; 

 нормування вектора. 

3. Клас Матриця 

Поля  для зберігання елементів матриці; 

 для зберігання розмірності матриці; 

Методи   введення елементів матриці; 

 виведення елементів матриці; 

 знаходження найбільшого елемента; 

 знаходження найменшого елемента. 

4. Клас Число 

Поля  для зберігання натурального числа; 

Методи   введення числа; 

 виведення числа; 

 знаходження кількості цифр; 

 знаходження суми цифр. 

5.  Клас Число – масив цифр 

Поля  для зберігання кількості цифр; 

 для зберігання натурального числа, як масиву цифр; 

Методи   введення числа; 

 виведення числа; 

 знаходження кількості входження деякої цифри; 

 знаходження суми цифр; 

 порівняння з іншим числом-масивом. 

6. Клас Арифметична прогресія 

Поля  для зберігання першого члена; 

 для зберігання різниці; 

Методи   введення та виведення першого члена; 

 виведення та виведення різниці; 

 знаходження n -го члена прогресії; 
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 знаходження суми n перших членів прогресії. 

7. Клас Геометрична прогресія 

Поля  для зберігання першого члена; 

 для зберігання знаменника; 

Методи   введення та виведення першого члена; 

 виведення та виведення знаменника; 

 знаходження n -го члена прогресії; 

 знаходження суми n перших членів прогресії. 

8. Клас Пряма на площині 

Поля  для зберігання коефіцієнтів канонічного рівняння прямої; 

Методи   введення та виведення коефіцієнтів; 

 знаходження точки перетину з іншою прямою; 

 встановлення паралельності з іншою прямою; 

 встановлення належності деякої точки прямій. 

9. Клас Площина 

Поля  для зберігання рівняння площини; 

Методи   введення та виведення коефіцієнтів рівняння площини; 

 перевірка належності точки площині; 

 знаходження проекції точи на площину; 

 знаходження точки перетину прямої з площиною; 

 встановлення паралельності з іншою площиною. 

10. Клас Множина цифр 

Поля  для зберігання множини цифр; 

Методи   додавання нової цифри; 

 виведення цифр, які входять у множину на екран; 

 знаходження найбільшої цифри; 

 знаходження суми цифр. 

11. Клас “Стек” (реалізація стеку за допомогою одновимірного масиву цілих 

чисел) 

Поля  для зберігання вершини стеку (номера останнього доданого 

елемента); 

 масив елементів; 

Методи   виведення на екран; 

 додавання нового елементу; 

 видалення елементу; 

 знаходження суми елементів. 

12. Клас “Черга” (реалізація стеку за допомогою одновимірного масиву 

цілих чисел) 

Поля  для зберігання номерів першого та останнього елементів черги; 

 масив елементів; 

Методи   виведення на екран; 

 додавання нового елементу; 

 видалення елементу; 

 знаходження суми елементів 

13. Клас “Впорядкований масив” (елементами масиву є цілі числа, які 

завжди впорядковані за зростанням) 

Поля  для зберігання кількості елементів масиву; 

 масив елементів; 

Методи   виведення на екран; 

 додавання нового елемента; 

 видалення вказаного елемента; 
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 знаходження елемента, з використанням бінарного пошуку. 

14. Клас “Многокутник” (зберігаються координати вершин) 

Поля  для зберігання кількості вершин; 

 масив вершин; 

Методи   введення/виведення координат вершин; 

 знаходження периметру; 

 знаходження площі; 

 належності точки ребру многокутника. 

15. Клас Вектор  

 Поля  для зберігання координат вектора; 

 Методи   введення/виведення елементів вектора; 

 визначення довжини вектора; 

 нормування вектора; 

 порівняння з іншим вектором; 

16. Клас Прямокутник 

 Поля  для зберігання довжин сторін; 

 Методи   введення/виведення даних; 

 визначення площі; 

 визначення периметру; 

 порівняння з іншим прямокутником; 

17. Клас Квадрат  

 Поля  для зберігання довжини сторін; 

 Методи   введення/виведення даних; 

 визначення площі; 

 визначення периметру; 

 порівняння з іншим квадратом; 

18. Клас Трикутник  

 Поля  для зберігання довжин сторін; 

 Методи   введення/виведення даних; 

 визначення площі; 

 визначення периметру; 

 порівняння з іншим трикутником; 

19. Клас Прямокутний трикутник 

 Поля  для зберігання довжин катетів; 

 Методи   введення/виведення даних; 

 визначення площі; 

 визначення периметру; 

 порівняння з іншим трикутником; 

20. Клас Коло  

 Поля  для зберігання радіуса; 

 Методи   введення/виведення даних; 

 визначення площі круга (обмеженого колом); 

 визначення довжини кола; 

 порівняння з іншим колом; 

21. Клас Круг  

 Поля  для зберігання радіуса; 

 для зберігання центра кола 

 Методи   введення/виведення даних; 

 визначення площі круга; 

 перевірка належності точки кругу; 

22. Клас Одновимірний масив 
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 Поля  для зберігання елементів масиву; 

 для зберігання кількості елементів. 

 Методи   введення/виведення даних; 

 знаходження найбільшого/найменшого елемента; 

 сортування масиву; 

 знаходження суми елементів; 

23. Клас Матриця 

 Поля  для зберігання елементів матриці; 

 для зберігання розмірності матриці. 

 Методи   введення/виведення даних; 

 знаходження найбільшого/найменшого елемента; 

 знаходження суми елементів. 

24. Клас Квадратна матриця 

 Поля  для зберігання елементів матриці; 

 для зберігання розмірності матриці. 

 Методи   введення/виведення даних; 

 знаходження найбільшого/найменшого елемента; 

 знаходження суми елементів. 

25. Клас Звичайний дріб 

 Поля  для зберігання чисельника і знаменника; 

 Методи   введення/виведення даних; 

 скорочення дробів (якщо чисельник і знаменник містять спільні 

множники); 

26. Клас Пряма на площині 

 Поля  для зберігання коефіцієнтів канонічного рівняння прямої; 

 Методи   введення/виведення даних; 

 знаходження точки перетину з іншою прямою; 

 визначення належності точки прямій; 

27. Клас Відрізок на площині 

 Поля  для зберігання координат початку і кінця відрізка; 

 Методи   введення/виведення даних; 

 знаходження точки перетину з іншим відрізком; 

 визначення довжини відрізка; 

 визначення середини відрізка; 

28. Клас Точка на площині 

 Поля  для зберігання довжин сторін; 

 Методи   введення/виведення даних; 

 визначення відстані до іншої точки; 

 визначення квадранту, до якого належить точка; 

 порівняння з іншою точкою; 

 

 

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. 

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

 

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. Спадкування. 

2. Абстрактні класи. 

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


