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Конспект лекції № 13-14 

 

Тема № 7. Колекції  

 

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 лекції: отримати базові знання, необхідні для розробки проектів мовою 

Java із використанням колекцій; формувати вміння аналізувати, узагальнювати, 

порівнювати, абстрагуватися, синтезувати знання, отримані при вивченні даної 

теми.  

 

План лекції: 

1. Типи колекцій.  

2. Інтерфейс Collection.  

3. Клас ArrayList і інтерфейс List.  

4. Черги і клас ArrayDeque.  

5. Клас LinkedList.  

6. Інтерфейс Set і клас HashSet.  

7. SortedSet, NavigableSet, TreeSet. 

8. Інтерфейси Comparable і Comparator. Сортування.  

9. Інтерфейс Map і клас HashMap.  

10. Інтерфейси SortedMap і NavigableMap.  Клас TreeMap.  

11. Ітератори. 

 

Опорні поняття: ітератор, інтерфейс, типи колекцій, сортування, стек, дерево, 

список, клас.  
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2. 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. 
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Питер, 2007. − 366 с. 
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ВПЦ "Київський університет", 2010. 
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6. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. - 

М.: ООО "ИД Вильямс", 2007. 

7. Хорстманн, К. С., Корнелл, Г. Библиотека профессионала. Java 2 : Том 1. 

Основы. − 8-е изд. − М. : Вильямс, 2013. − 816 с. 

8. Шилдт Г. Полный справочник по Java SE 6. М.: Вильямс, 2010. − 1040 с. 

9. Эккель Б. Философия Java. − 4-е изд. − СПб. : Питер, 2011. − 640 с. 

 

Інтернет ресурси:  

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

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

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

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

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

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

chastjh-1-- 

4. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих : 

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

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

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

доступу: http://progopedia.ru/ 

6. Язык программирования Java и среда NetBeans : [Електрон. ресурс]. - 

Режим доступу: https://www.intuit.ru/studies/courses/569/425/info 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мульти-

медійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Типи колекцій  

Для зберігання наборів даних в Java призначені масиви. Однак їх не завжди 

зручно використовувати, перш за все тому, що вони мають фіксовану довжину. 

Цю проблему в Java вирішують колекції. Однак суть не тільки в гнучких за 

розміром наборах об'єктів, але в тому, що класи колекцій реалізують різні 

алгоритми і структури даних, наприклад, такі як стек, черги, дерево і ряд інших. 

Класи колекцій розташовуються в пакеті java.util, тому перед 

застосуванням колекцій слід підключити даний пакет. 

Хоча в Java існує безліч колекцій, але всі вони утворюють струнку і логічну 

систему. По-перше, в основі всіх колекцій лежить застосування того чи іншого 

інтерфейсу, який визначає базовий функціонал. Серед цих інтерфейсів можна 

виділити наступні: 

Collection: базовий інтерфейс для всіх колекцій та інших інтерфейсів 

колекцій 

Queue: успадковує інтерфейс Collection і представляє функціонал для 

структур даних у вигляді черги 
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Deque: успадковує інтерфейс Queue і представляє функціонал для 

двонапрямлених черг 

List: успадковує інтерфейс Collection і являє функціональність простих 

списків 

Set: також розширює інтерфейс Collection і використовується для 

зберігання множин унікальних об'єктів 

SortedSet: розширює інтерфейс Set для створення відсортованих колекцій 

NavigableSet: розширює інтерфейс SortedSet для створення колекцій, в 

яких можна здійснювати пошук по відповідності 

Map: призначений для структур даних у вигляді словника, де кожен 

елемент має певний ключ і значення. На відміну від інших інтерфейсів колекцій 

не успадковується від інтерфейсу Collection 

 

Ці інтерфейси частково реалізуються абстрактними класами: 

AbstractCollection: базовий абстрактний клас для інших колекцій, який 

застосовує інтерфейс Collection 

AbstractList: розширює клас AbstractCollection і застосовує інтерфейс List, 

призначений для створення колекцій у вигляді списків 

AbstractSet: розширює клас AbstractCollection і застосовує інтерфейс Set 

для створення колекцій у вигляді множин 

AbstractQueue: розширює клас AbstractCollection і застосовує інтерфейс 

Queue, призначений для створення колекцій у вигляді черг і стеків 

AbstractSequentialList: також розширює клас AbstractList і реалізує 

інтерфейс List. Використовується для створення пов'язаних списків 

AbstractMap: застосовує інтерфейс Map, призначений для створення 

наборів типу словника з об'єктами у вигляді пари "ключ-значення" 

 

Продовжити перегляд  

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. При об’єктно орієнтованому програмуванні доводиться працювати з 

великою кількістю об’єктів. Зручно мати засоби групування об’єктів. Для 

цих цілей в Java розроблено набір інтерфейсів і класів на їх основі під 

назвою колекції. В основі ієрархії колекцій знаходиться інтерфейс 

Collection. 

2. Collection – базовий інтерфейс, крім нього на його основі в структурі 

колекцій є ще декілька інтерфейсів, які розширюють базовий інтерфейс 

Collection. Зокрема, List, Set та SortedSet. Окремо виділяють ще інтерфейс 

Map. Він не походить на пряму від інтерфейсу Collection, проте його також 

відносять до колекцій. На їх основі створено набір класів, які згодяться 

програмістам для більшості випадків роботи з набором об’єктів.  

3. У бібліотеці колекцій Java існує два базових інтерфейси, реалізації яких і 

представляють сукупність всіх класів колекцій: 1. Collection - колекція 

містить набір об'єктів (елементів). Тут визначено основні методи для 

маніпуляції з даними, такі як вставка (add, addAll), видалення (remove, 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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removeAll, clear), пошук (contains); 2. Map - описує колекцію, що 

складається з пар "ключ - значення". У кожного ключа тільки одне 

значення, що відповідає математичному поняттю однозначної функції або 

відображення (тар). Таку колекцію часто називають ще словником 

(dictionary) або асоціативним масивом (associative array). Ніяк НЕ 

відноситься до інтерфейсу Collection і є самостійним. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Що таке структура колекція? 

2. Який клас призначений для роботи зі стеками? 

3. Який клас призначений для роботи зі списками? 

4. Який клас призначений для роботи з чергами? 

5. Який клас призначений для роботи зі зв’язаними списками? 

6. Який клас призначений для роботи з хеш-таблицями? 

7. Який клас призначений для роботи з деревами? 

8. Яке призначення ітератора? 

9. Дайте визначення поняттю "колекція". 

10. Назвіть переваги використання колекцій. 

11. Які дані можуть зберігати колекції? 

12. Яка ієрархія колекцій? 

13. Що ви знаєте про колекцію типу List? 

14. Що ви знаєте про колекцію типу Set? 

15. Що ви знаєте про колекцію типу Queue? 

16. Що ви знаєте про колекцію типу Map? 

17. 9. Назвіть основні реалізації List, Set, Map. 

18. У чому відмінності / подібності List і Set? 

19. Що різного / спільного у класів ArrayList і LinkedList? 

20. Коли краще використовувати ArrayList, а коли LinkedList? 

21. У яких випадках розумно використовувати масив, а не ArrayList? 

22. Чим відрізняється ArrayList від Vector? 

23. Що ви знаєте про реалізацію класів HashSet і TreeSet? 

24. Чим відрізняються HashMap і TreeMap? Як вони влаштовані і 

працюють? 

25. Яку функціональність представляє клас Collections? 

26. Які колекції синхронізовані? 

27. Як отримати колекцію тільки для читання? 

28. Чому Map не успадковується від Collection? 

29. У чому різниця між Iterator і Enumeration? 

30. Чому немає методу iterator.add () щоб додати елементи в колекцію? 

31. Чому в класі iterator немає методу для отримання наступного елемента 

без пересування курсора? 

32.  чому різниця між Iterator і ListIterator? 

33. Які є способи перебору всіх елементів List? 

34. Що таке стек і черг? В чому їх відмінності? 

35. У чому різниця між інтерфейсами Comparable і Comparator? 
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36. Чому колекції не успадковують інтерфейси Cloneable і Serializable? 

 

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


