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Конспект лекції № 7 

 

Тема № 4. Лямбда-вирази  

 

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 з обробки текстових даних; формувати вміння аналізувати, узагальнювати, 

порівнювати, абстрагуватися, синтезувати знання, отримані при вивченні даної 

теми.  

 

План лекції: 

1. Поняття лямбда-виразів.  

2. Лямбда як параметри і результати методів.  

3. Вбудовані функціональні інтерфейси 

 

Опорні поняття: лямбда-вираз, лямбда-оператор, термінальні лямбда-вирази, 

функціональний інтерфейс.  

 

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. Поняття лямбда-виразів  

Серед нововведень, які були внесі в мову Java з виходом JDK 8, є лямбда-

вирази. Лямбда представляє набір інструкцій, які можна виділити в окрему 

змінну і потім багато разів викликати в різних місцях програми. 

Основу лямбда-виразу становить лямбда-оператор, який представляє 

стрілку ->. Цей оператор розділяє лямбда-вираз на дві частини: ліва частина 

містить список параметрів виразу, а права власне є тіло лямбда-виразу, де 

виконуються всі дії. 

Лямбда-вираз не виконується сам по собі, а утворює реалізацію методу, 

визначеного в функціональному інтерфейсі. При цьому важливо, що 

функціональний інтерфейс повинен містити тільки один єдиний метод без 

реалізації. 

 

Продовжити перегляд  

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Лямбда вираз містить три частини: список параметрів, стрілочка, тіло. 

2. Сигнатура лямбда-виразу відповідає сигнатурі абстрактного методу 

реалізованого функціонального інтерфейсу. Можна навіть сказати, що 

лямбда-вираз є реалізацією абстрактного методу цього функціонального 

інтерфейсу. Головна відмінність сигнатури лямбда-виразу від сигнатури 

методу в тому, що вона складається тільки з двох частин: переліку 

аргументів і тіла, розділених за допомогою «->». Повертається тип та 

можливі виключення JVM бере з інтерфейсу. 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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3. Лямбда-вирази можуть використовуватися тільки в тому випадку, якщо 

потрібно перевизначити не більше одного методу. 

4. Функціональні інтерфейси, зібрані в пакеті java.util.function, 

задовольняють потреби розробників в наданні цільових типів для лямбда-

виразів і посилань на методи. Кожен з цих інтерфейсів є загальним і 

абстрактним, що дозволяє легко адаптувати його практично до будь-якого 

лямбда-виразу. 

5. В Java 8 була введена анотація @FunctionalInterface, яка генерує помилку 

компіляції, якщо інтерфейс не є функціональним. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Що таке лямбда-вираз? 

2. Який синтаксис лямбда-виразів? 

3. Які інтерфейси називають функціональними? 

4. На які етапи розбивається програма при використанні лямбда-виразів? 

5. Які лямбда-вирази називають термінальними? 

6. Чи можна використовувати лямбда-вирази як параметри методів? 

7. Чи метод може повернути результат у формі лямбда-виразу? 

8. Яке призначення вбудованих функціональних інтерфейсів? 

 

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


