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Конспект лекції № 15-16 

 

Тема № 8. Додаткові класи 

 

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 дат, великих чисел; формувати вміння аналізувати, 

узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, синтезувати знання, отримані при 

вивченні даної теми.  

 

План лекції: 

1. Математичні обчислення і клас Math.  

2. Великі числа BigInteger і BigDecimal.  

3. Робота з датами. LocalDate 

 

Опорні поняття: великі числа, дата, числа з плаваючою крапкою.  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. - Iвано-

Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету 

iменi Василя Стефаника, 2016. − 286 с. 

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. 

3. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: 

Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с. 

4. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. : 

Питер, 2007. − 366 с. 

5. Грязнова В. О., Єфіменко С. В. Основи методології програмування. - К.: 

ВПЦ "Київський університет", 2010. 

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:  
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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. Математичні обчислення і клас Math  

Для виконання різних математичних операцій в Java в пакеті java.lang 

визначено клас Math. Розглянемо його основні методи: 

 

abs (double value): повертає абсолютне значення для аргументу value 

double result = Math.abs (-13.5); // 13.5 

acos (double value): повертає арккосинус value. Параметр value повинен 

мати значення від -1 до 1 

double result = Math.acos (1); // 0.0 

asin (double value): повертає арксинус value. Параметр value повинен мати 

значення від -1 до 1 

atan (double value): повертає арктангенс value 

cbrt (double value): повертає кубічний корінь числа value 

double result = Math.cbrt (27); // 3 

ceil (double value): повертає найменше ціле число з плаваючою точкою, яка 

не менше value 

double result = Math.ceil (2.34); // 3 

cos (double d): повертає косинус кута d 

cosh (double d): повертає гіперболічний косинус кута d 

exp (double d): повертає основа натурального логарифма, зведена в ступінь 

d 

floor (double d): повертає найбільше ціле число, яке більше d 

double result = Math.floor (2.56); // 2 

floorDiv (int a, int b): повертає цілочисельний результат ділення a на b 
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System.out.println (Math.floorDiv (1, 2)); // 0 

System.out.println (Math.floorDiv (7, 2)); // 3 

System.out.println (Math.floorDiv (9, 2)); // 4 

log (double a): повертає натуральний логарифм числа a 

 

Продовжити перегляд  

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Для виконання різних математичних операцій в Java в пакеті java.lang 

визначено клас Math. Також клас Math визначає дві константи: Math.E і 

Math.PI. 

2. Вбудовані примітивні числові типи не завжди можуть підходити для 

певних програм. Наприклад, необхідно зберігати і використовувати в 

програмі дуже великі числа, які виходять за межі допустимих значень для 

типів long і double. В цьому випадку для роботи з числовими даними можна 

використовувати два додаткових типи з пакета java.math - BigInteger (для 

цілочисельних даних) і BigDecimal (для чисел з плаваючою точкою). 

Незважаючи на те, що об'єкти BigInteger і BigDecimal представляють 

числа, не можна застосовувати з ними стандартні арифметичні операції. 

Всі математичні дії з цими об'єктами йдуть через їх методи. 

3. Клас LocalDate з пакета java.time призначений для роботи з датами. 

Функціонал цього класу дозволяє створювати дати і змінювати їх, додаючи 

і віднімаючи необхідну кількість днів / місяців / років. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Назвіть методи класу Math. 

2. Які дві константи визначено в класі Math? 

3. Який клас призначений для роботи з датами? 

4. Як отримати поточну дату? 

5. Чи застосовуються до великих даних стандартні арифметичні операції? 

 

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

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

