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Конспект лекції № 5-6 

 

Тема № 3. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА JAVA: РОБОТА З 

РЯДКАМИ  

 

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”, „Техноло-

гії проектування та адміністрування БД і СД ”. 

 

Мета лекції: отримати базові знання, необхідні для розробки проектів мовою 

Java з обробки текстових даних; формувати вміння аналізувати, узагальнювати, 

порівнювати, абстрагуватися, синтезувати знання, отримані при вивченні даної 

теми.  

 

План лекції: 

1. Об’єкти (змінні) типу String 

2. Перевірка двох рядків на рівність. Метод equals(). 

3. Довжина рядка. Метод length(). 

4. Визначення символу за заданим індексом. Метод charAt(). 

5. Методи codePointAt() та codePointBefore(). 

6. Методи compareTo() та compareToIgnoreCase(). 

7. Об’єднання рядків.  

8. Визначення наявності підрядка в рядку. Метод contains() 

9. Метод endsWith(). 

10. Розбиття рядка на масив цілих чисел. Метод getBytes() 

11. Визначення першого та останнього входження символу або рядка. 

Методи  indexOf() та lastIndexOf(). 

12. Перевірка, чи рядок є пустий. Метод isEmpty() 

13. Заміна символів в тексті. Метод replace() 

14. Метод startsWith() 

15. Метод  substring() 

16. Розбиття рядка на символи. Метод toCharArray() 

17. Приведення до потрібного регістру символів. Методи toLowerCase() та 

toUpperCase() 

18. Перетворення масиву символів char[] в рядок String. Метод copyValueOf() 

19. Перетворення числа в рядок. Метод valueOf() 

20. Поняття масиву рядків. Загальна форма оголошення одновимірного 

масиву рядків 

21. Двовимірний масив рядків.  

22. Довжина масиву рядків. Властивість length. 

23. Пошук заданого рядка в одновимірному масиві рядків. 

24. Сортування одновимірного масиву рядків за алфавітом методом вставки. 

25. Визначення кількості входжень заданого рядка у двовимірному масиві 

рядків. 
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26. Заміна рядка у двовимірному масиві рядків. 

27. Класи StringBuffer і StringBuilder 

 

Опорні поняття: клас String, літерал, рядкова константа, довжина рядка, 

символ, конкатенація, підрядок, пустий рядок, масив символів, масив рядків.  

 

Інформаційні джерела: 
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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:  

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

медійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Об’єкти (змінні) типу String  

Для представлення даних, в Java існують примітивні типи даних. Серед 

цих типів немає рядкового типу даних. Немає також масиву символів. 

Для роботи з рядками в Java використовується клас String. Об’єкт 

класу String дозволяє виконувати різні операції над рядками символів. 

Об’єкт (змінну) типу String можна присвоювати іншому об’єкту типу 

String. 

Перед використанням, об’єкт (змінна) типу String обов’язково має бути 

ініціалізована. 

Рядки символів представляють собою літерали.  

В мові Java будь-яка рядкова константа (рядковий літерал) є об’єктом 

класу String. 

Приклади рядкових літералів (рядкових констант): 

"Це рядок символів" 

"Два\nрядки" 

"Три\nрядки\nсимволів" 

"Тема: \'Рядки символів\'" 

 

Приклад опису об’єктів (змінних) типу String. 

 
// опис об'єктів (змінних) типу String 

String s; // описується об'єкт (змінна) з іменем s типу String 

String str, myString; 

 

Після опису, об’єкту типу String можна присвоювати рядки символів 

(літерали): 
 

s = "Hello world!"; 

str = s; // str = "Hello world!" 

myString = "Hello " + "world!"; // myString = "Hello world!" 

 

 

Змінна (об’єкт) типу String може бути ініціалізована при її описі.  

Приклад ініціалізації змінної типу String. 

 
// початкова ініціалізація змінних типу String 

String s1="text"; 

String s2=s1; // s2 = "text" 

String s3="This is a " + s2, s4 = s3 + "!"; // s3 = "This is a text", s4 = "This 

is a text!" 
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Висновок. Ініціалізація об'єкта класу String може виконуватися як за 

допомогою оператора присвоювання змінній класу String рядкової змінної або 

рядкового літерала, або при створенні об'єкта за допомогою оператора new з 

використанням одного з конструкторів класу String. 

 

Продовжити перегляд  

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Рядки - представляють собою послідовність символів. Рядки в Java 

широко використовуються і є об'єктами. 

2. Для зберігання і обробки рядків у Java є два класи: String для незмінних 

рядків і StringBuffer - для рядків, які можуть змінюватися. Обидва класи 

розширюють клас Object. Вони знаходяться в пакеті java.lang, тому їх не 

треба підключати за допомогою оператора import. 

3. Клас рядків є незмінним, так що як тільки він буде створений, рядковий 

об'єкт не може бути змінений. Якщо є необхідність зробити багато змін в 

рядку символів, слід використовувати класи String Buffer і String Builder 

Classes. 

4. Для роботи з рядками в Java є більше 40 методів. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Яке призначення класу String? 

2. Як перевірити два рядки на рівність? 

3. Яке призначення методу equals()? 

4. Як визначити довжину рядка? 

5. Як визначити символ в рядку за заданим індексом? 

6. Яке призначення методу charAt()? 

7. Який метод повертає код заданого символу? 

8. Як порівняти два рядки між собою. 

9. Як об’єднати два рядки? 

10. Яким методом визначається наявність підрядка в рядку? 

11. Як встановити чи підрядок є закінченням вихідного рядка? 

12. Яке призначення методу getBytes()? 

13. Яка різниця між методами Методи indexOf() та lastIndexOf()? 

14. Як перевірити чи рядок пустий? 

15. Як замінити символи в тексті? 

16. Яке призначення методу startsWith()? 

17. Яке призначення методу substring()? 

18. Як розбити рядок на символи? 

19. Як привести до потрібного регістру символи? 

20. Як масив символів перетворити на рядок? 

21. Як перетворити число в рядок? 

22. Як оголошується одновимірний та двовимірний масиви рядків? 

23. Яке призначення властивості length? 

24. Як здійснити пошук заданого рядка в одновимірному масиві рядків? 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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25. Як відсортувати масив рядків? 

26. Як визначити кількість входжень заданого рядка у двовимірному 

масиві рядків? 

27. Як здійснити заміну рядка у двовимірному масиві рядків? 

 

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


