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Конспект лекції № 2-3-4 

 

Тема № 2. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА 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: познайомитися з простою структурою програми на мові Java, 

описом змінних і констант, перетворенням типів; отримати базові знання, 

необхідні для розробки проектів мовою Java з виведенням результату в консоль 

та введенням початкових даних з консолі; формувати вміння аналізувати, 

узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, синтезувати знання, отримані при 

вивченні даної теми.  

 

План лекції: 

1. Структура програми 

2. Змінні і константи 

3. Типи даних 

4. Консольне введення / виведення в Java 

5. Арифметичні операції 

6. Побітові операції 

7. Умовні вирази 

8. Операції присвоювання і пріоритет операцій 

9. Перетворення базових типів даних 

10. Умовні конструкції 

11. Цикли 

12. Масиви 

13. Методи. Параметри методів 

14. Оператор return.  

15. Перевантаження методів 

16. Рекурсивні функції 

17. Обробка виняткових ситуацій 

 

Опорні поняття: інструкція, метод main, коментар, змінна, константа, тип 

даних, приведення типів, консоль, бінарні операції, унарні операції, тернарні 

операції, асоціативність операцій, побітові операції, умовні вирази, масив, 

пріоритет операцій, умова, цикл.  

 

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. 
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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. 

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. 
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ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. : 

Питер, 2007. − 366 с. 

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

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. 
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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.  
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Структура програми  

Основним будівельним блоком програма на мові Java є інструкції 

(statement). Кожна інструкція виконує деяку дію, наприклад, виклики методів, 

оголошення змінних і присвоєння їм значень. Після завершення інструкції в Java 

ставиться крапка з комою (;).  

System.out.println ( "Hello Java!"); 

Цей рядок представляє виклик методу System.out.println, який виводить в 

консоль рядок "Hello Java!". 

Крім окремих інструкцій поширеною конструкцією є блок коду. Блок коду 

містить набір інструкцій, що взяті у фігурні дужки: 

{ 

    System.out.println ( "Hello!"); 

    System.out.println ( "Welcome to Java!"); 

} 

 

Виконання програми. Метод main 

Java є об'єктно-орієнтованою мовою, тому всю програму можна 

представити як набір взаємодії між собою класів і об'єктів: 

 

public class Program { 

      public static void main (String args []) { 

         System.out.println ( "Hello Java!"); 

    } 

} 

Тобто основу програми становить клас Program. При визначенні класу 

спочатку йде модифікатор доступу public, який вказує, що даний клас буде 

доступний всім, тобто можна його запустити з командного рядка. Далі йде 

ключове слово class, а потім назву класу. Після назви класу йде блок коду, в 

якому розташовано вміст класу. 

Вхідною точкою в програму на мові Java є функція main, яка визначена в 

класі Program. Саме з неї починається виконання програми: 

public static void main (String args []) 

При запуску програми віртуальна машина Java шукає в головному класі 

програми метод main з подібним заголовком, і після його виявлення запускає 

його. 

Спочатку заголовка методу йде модифікатор public, який вказує, що метод 

буде доступний ззовні. Слово static вказує, що метод main − статичний, а слово 

void − що він не повертає ніякого значення. Далі в дужках у нас йдуть параметри 

методу - String args [] - це масив args, який зберігає значення типу String, тобто 

рядки. При запуску програми через цей масив можна передати в програму різні 

дані. 

Після заголовка методу йде його блок, який містить набір виконуваних 

інструкцій. 
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Коментарі 

Код програми може містити коментарі. При компіляції коментарі 

ігноруються і не мають жодного впливу на роботу програми та на його розмір. 

У Java є два типи коментарів: однорядковий і багаторядковий. 

Однорядковий коментар розміщується на одному рядку після подвійного слешу 

//. А багаторядковий коментар вкладається між символами / * текст коментаря 

* /. Він може розміщуватися на декількох рядках. 

Висновок. Тексти програм, написаних на мові Java, повинні мати певну 

структуру. Мова Java настільки об'єктно-орієнтована наскільки це можливо. 

Крім імпорту та вказівки імен пакетів, весь робочий код знаходиться всередині 

класів. При цьому, кожен клас повинен описуватися в окремому файлі, назва 

файлу має збігатися з ім'ям класу. Наприклад, якщо створюється клас 

HelloWorldApp, то він зберігається в файлі HelloWorldApp.java. Один з класів 

обов'язково повинен містити метод-функцію main (), яка є точкою входу в java-

програму. У разі однофайлової програми, метод main () повинен бути в цьому 

єдиному файлі. 

 

Продовжити перегляд  

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Багатовимірні масиви по суті – це масив масивів. Робота з 

багатовимірними масивами подібна до роботи з одновимірними. 

Відмінність лише в тому, що використовуються додаткові квадратні 

дужки. Переважно використовуються двовимірні масиви, які служать для 

роботи з табличними даними та трьохвимірні масиви. 

2. Цикл - це блок команд, який виконується знову і знову, поки дотримується 

певна умова. Повторюваний фрагмент коду називають «тілом циклу». 

Одне виконання тіла циклу називають ітерацією. Для виходу з циклу є 

ключові слова break - «перервати», continue - «відновити» і return - 

«повернутися». 

3. Оператор if є основним оператором вибору в Java і дозволяє вибірково 

змінювати хід виконання програми. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

1. Коли використовуються рекурсивні функції? 

2. Що таке виключення? 

3. Що таке перевантаження методів? 

4. Як організовані цикли в Java? 

5. Навести приклад розгалуженого оператора if. 

6. Що таке метод в Java? 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 


