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Конспект лекції № 1 

 

Тема № 1. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МОВУ JAVA 

 

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: познайомити з поняттями Java-машина, байт-код, JIT-компіляція; 

отримати базові знання, необхідні для розробки проектів мовою Java; формувати 

вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, синтезувати 

знання, отримані при вивченні даної теми.  

 

План лекції: 

1. Що таке Java?  

2. Віртуальна Java-машина, байт-код, JIT-компіляція. Категорії програм, 

написаних на мові Java. 

3. Середовища розробки Java-проектів. 

 

Опорні поняття: кроссплатформність, Java-машина, байт-код, JIT-компіляція, 

середовище розробки.  

 

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. Блинов, И.Н. Java 2: практ. рук. / И.Н. Блинов, В.С. Романчик. - Мн.: 

УниверсалПресс, 2005. - 400 с.   

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

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

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

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. : 

Питер, 2007. − 366 с. 

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

ВПЦ "Київський університет", 2010. 

7. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб. 

пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с. 

8. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. - 

М.: ООО "ИД Вильямс", 2007. 
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9. Хорстманн, К. С., Корнелл, Г. Библиотека профессионала. Java 2 : Том 1. 

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

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

11. 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, 

мультимедійна презентація.  

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Що таке Java?  

Java широко відома як новітній об'єктно-орієнтована мова, легка у 

вивченні і дозволяє створювати програми, які можуть виконуватися на будь-якій 

платформі без яких-небудь доопрацювань (кроссплатформність). Ще з Java 

чомусь завжди пов'язана тема кави (зображення логотипів, назви продуктів і 

т.д.). Програмісти можуть додати до цього опису, що мова схожа на спрощений 

С або С ++ з додаванням garbage collector'а - автоматичного збирача "сміття" 

(механізм звільнення пам'яті, яка більше не використовується програмою). 

Також відомо, що Java орієнтована на Internet, і найпоширеніше її застосування 

- невеликі програми, аплети, які запускаються в браузері і є частиною HTML-

сторінок. 

Було випущено п'ять основних версій мови, починаючи з 1.0 в 1995 році 

і закінчуючи 1.4 в лютому 2002 року (21 вересня 2017 вийшла 9 версія). Наступна 

версія 1.5 випущена в 2004 році. Всі версії і документацію до них завжди можна 

було безкоштовно отримати на офіційному web-сайті Java http://java.sun.com/. 

Один з перших продуктів для Java - JDK 1.1 (засіб розробки на Java) - протягом 

перших трьох тижнів після оголошення був завантажений більш 220000 разів. 

Версія 1.4 була завантажена більше 2 мільйонів разів за перші 5 місяців. 
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Практично всі провідні виробники програмного забезпечення ліцензували 

технологію Java і регулярно оголошують про вихід побудованих на ній 

продуктів. Це і IBM, і творець платформи Macintosh фірма Apple, і лідер в області 

реляційних БД Oracle, і навіть головний конкурент фірми Sun - корпорація 

Microsoft - ліцензувала Java ще в березні 1996 року. 

Java створювалася як універсальна мова, призначена для прикладного 

програмування в неоднорідних комп'ютерних мережах як з боку клієнтського 

комп'ютера, так і з боку сервера. Скомпільовані програми Java працюють тільки 

під управлінням віртуальної Java-машини, тому вони називаються додатками 

Java. Синтаксис операторів Java практично повністю збігається з синтаксисом 

мови C, але, на відміну від C++, Java не є розширенням C - це абсолютно 

незалежна мов, зі своїми власними синтаксичними правилами. Вона є набагато 

більш сильно типізованою в порівнянні з C і C ++, тобто вносить набагато більше 

обмежень на дії зі змінними і величинами різних типів. Наприклад, в C / C ++ 

немає різниці між цілочисельними, булевими і символьними величинами, а 

також адресами в пам'яті. Тобто, наприклад, можна помножити символ на булеве 

значення, з якого вирахувано ціле число, і розділити результат на адресу! В Java 

є заборона на майже всі дії такого роду. 

Java, JavaScript і C ++ є об'єктно-орієнтованими мовами програмування, і 

всі вони мають C-подібний синтаксис операторів. Але як об'єктні моделі, так і 

базові конструкції цих мов (за винятком синтаксису операторів), в цих мовах 

принципово різні. Жодна з них не є версією або спрощенням іншого - це зовсім 

різні мови, призначені для різних цілей. Java-універсальна мова прикладного 

програмування, JavaScript - вузькоспеціалізований мову програмування HTML-

документів, C ++ - універсальна мова системного програмування. 

Висновок. Java (вимовляється Джава) — об'єктно-орієнтована мова 

програмування, випущена 1995 року компанією «Sun Microsystems» як основний 

компонент платформи Java. З 2009 року мовою займається компанія «Oracle». 

 

Продовжити перегляд  

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Java – одна з найпопулярніших мов програмування у світі. 

2. Необхідно поставити JDK для того, щоб писати і запускати програми на 

Java. JDK – набір софтвера, розробленого Oracle, що містить в собі 

компілятор (javac), середовище виконання (Java Runtime Environment), 

стандартну бібліотеку мови, приклади і документацію. 

3. IDE (Integrated Development Environment) – це комплекс програмних 

засобів, використовуваний програмістами для розробки програмного 

забезпечення. IDE дозволяє з легкістю писати, запускати, відлагоджувати 

і тестувати код.  

 

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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1. Для чого потрібна Віртуальна Java-машина? 

2. Що таке байт-код? 

3. Що таке JIT-компіляція? 

4. Які є категорії програм, написаних на мові Java? 

5. Які є середовища розробки Java-проектів? 

6. Які є суттєві відмінності між Eclipse і IDEA? 

 

 

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


