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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Лабораторна робота – це форма навчального заняття, при якому студент
під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень
навчальної дисципліни. При цьому він набуває навичок у роботі з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною
апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній галузі.
Лабораторні роботи завжди виконуються після вивчення певного розділу
(чи розділів) теоретичного курсу, оскільки вони є практичним підтвердженням
теоретичних положень і висновків. Крім того, лабораторні заняття прищеплюють любов до предмета і сприяють розвитку навичок, які потрібні для
практичної і винахідницької діяльності.
Лабораторні роботи відіграють важливу роль у підготовці фахівців через
самостійну виконавчу діяльність. Виконуючи лабораторну роботу, студенти повинні проявляти ініціативу в подоланні труднощів. Звертатися до викладача
лише тоді, коли вичерпано всі можливості вирішення питань по виконанню
окремого етапу лабораторної роботи.
Дидактичні цілі проведення лабораторних робіт:
− опанування методами експериментальних досліджень (обробка результатів дослідів);
− формування відчуття спеціалізованої техніки та оволодіння специфікою
практичної роботи;
− набуття навичок з безпеки проведення експериментальних досліджень;
− узагальнення, систематизація та поглиблення теоретичного матеріалу
завдяки його практичному застосуванню;
− формування умінь застосовувати отримані знання в практичній діяльності, формування компетенцій;
− розвиток аналітичних та проектувальних вмінь;
− вироблення самостійності, відповідальності і творчої ініціативи.
Отримані на понятійно-аналітичному рівні уміння та навички є суттєвим
компонентом компетенції фахівця.
Тематика лабораторних робіт визначається робочою програмою дисципліни.
Лабораторне завдання (робота) може носити репродуктивний, частковопошуковий і пошуковий характер. Роботи, що носять репродуктивний характер,
відрізняються тим, що при їх проведенні студенти користуються детальними
інструкціями, в яких вказані: мета роботи, пояснення (теорія, основні характеристики), порядок виконання роботи, таблиці, висновки (без формулювань),
контрольні питання, література.
Роботи, що носять частково-пошуковий характер, відрізняються тим, що
при їх проведенні студенти не користуються детальними інструкціями, їм не
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заданий порядок виконання необхідних дій. В такому випадку студентам потрібно самим вибрати спосіб виконання лабораторної роботи.
Роботи, що носять пошуковий характер, відрізняються тим, що студенти
повинні вирішити нову для них проблему, спираючись на наявні у них теоретичні знання.
Лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних
лабораторіях з використанням спеціального устаткування. В окремих випадках
лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного
середовища.
Лабораторні роботи здебільшого належать до класу «жорстких», що
виконуються згідно із заздалегідь підготовленим планом. Такі заняття мають на
меті придбання та закріплення базових знань, відповідних умінь та навичок за
відомим алгоритмом. Заняття передбачають активність студентів, але навчальні
цілі обмежені відсутністю творчості студентів.
При організації підготовки до лабораторних робіт і їх виконання особливу увагу необхідно приділяти техніці безпеки.
Студент під час проведення лабораторних робіт повинен:
− беззаперечно дотримуватись правил охорони праці;
− ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо проведення лабораторних робіт;
− виконати лабораторну роботу за відповідною методикою;
− скласти звіт про виконання лабораторної роботи;
− захистити результати лабораторної роботи;
− одержати оцінку за лабораторну роботу через визначену форму контролю
(захист звітів лабораторних робіт, написана програма в середовищі програмування).
Викладач повинен:
− провести інструктаж студентів щодо правил безпеки;
− керувати проведення лабораторної роботи;
− здійснити поточний контроль опанування студентами методичних рекомендацій;
− забезпечити дотримування правил безпеки при виконанні лабораторної
роботи;
− скласти графік консультацій;
− оцінити навчальну діяльність студента у процесі виконання лабораторної
роботи.
У ході проведення лабораторного заняття викладач зобов’язаний забезпечити якісне виконання завдань, спрямувати студентів на творчий пошук.
Обов’язково за кожне лабораторне або практичне заняття викладач повинен оцінити рівень практичних умінь студента. Виконана робота реєструється в
навчальному журналі. Усі студенти повинні зробити кожне завдання на лабораторну роботу з дисципліни.

3

План лабораторного заняття № 11-12-13
Тема № 4. КОНЦЕПЦІЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО
ПРОГРАМУВАННЯ (УСПАДКУВАННЯ)
Навчальний час: 6 год.
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 і завдання лабораторного заняття: ознайомлення з ієрархією класів;
набуття практичних навичок створення нових класів, структура і поведінка яких
розширюють структуру і поведінку вже наявного класу; сформувати професійні
уміння написання програм мовою Java у середовищі IntelliJ IDEA; залучити до
самостійної діяльності та прийняття рішень при формуванні програмного коду.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Що таке ієрархія?
2. Яка суть принципу ООП – успадкування?
3. Що таке абстрактний клас?
4. Що таке абстрактний метод?
5. Як заборонити успадкування?
6. Який клас називається батьківським?
7. Який клас називається нащадком?
8. Які є види успадкування?
9. Як відбувається багаторівневе успадкування?
10. Як відбувається множинне успадкування?
11. Як відбувається ієрархічне успадкування?
12. Як відбувається одиночне успадкування?
13. Що таке динамічна диспетчеризація методів?
Завдання:
1. Написати програму мовою Java, в якій є:
Завдання 1.
1. три класи: fclass1, fclass2, fclass3. У класі fclass1 міститься метод main ().
Клас fclass3 успадковується від fclass1, а fclass2 − від fclass3.
Завдання 2.
1. два класи: fclass1, fclass2. У класі fclass1 міститься метод main (). Створити
методи в fclass2 для доступу до закритих змінних класу fclass1.
Завдання 3.
1. абстрактний клас та абстрактні методи.
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Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
Успадкування
Одним з ключових аспектів об'єктно-орієнтованого програмування є
спадкування. За допомогою спадкування можна розширити функціонал вже
наявних класів за рахунок додавання нового функціоналу або зміни старого.
Наприклад, є такий клас Person, що описує окрему людину:

І, можливо, згодом ми захочемо додати ще один клас, який описує
співробітника підприємства - клас Employee. Так як цей клас реалізує той самий
функціонал, що і клас Person, так як співробітник - це також і людина, то було б
раціонально зробити клас Employee похідним (спадкоємцем, підкласом) від
класу Person, який, в свою чергу, називається базовим класом, батьком або
суперкласом:
Щоб оголосити один клас спадкоємцем від іншого, треба використовувати
після імені класу-спадкоємця ключове слово extends, після якого йде ім'я
базового класу. Для класу Employee базовим є Person, і тому клас Employee
успадковує всі ті ж поля і методи, які є в класі Person.
Використання класів:
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Похідний клас має доступ до всіх методів і полів базового класу (навіть
якщо базовий клас знаходиться в іншому пакеті) крім тих, які визначені з
модифікатором private. При цьому похідний клас також може додавати свої поля
і методи:

В даному випадку клас Employee додає поле company, яке зберігає місце
роботи співробітника, а також метод work.
Якщо в базовому класі визначено конструктори, то в конструкторі
похідного класу необхідно викликати один з конструкторів базового класу за
допомогою ключового слова super. Наприклад, клас Person має конструктор,
який приймає один параметр. Тому в класі Employee в конструкторі потрібно
викликати конструктор класу Person. Після слова super в дужках йде
перерахування переданих аргументів. Таким чином, установка імені
співробітника делегується конструктору базового класу.
При цьому виклик конструктора базового класу повинен йти на самому
початку в конструкторі похідного класу.
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Перевизначення методів
Похідний клас може визначати свої методи, а може перевизначати методи,
які успадковані від базового класу. Наприклад, перевизначити в класі Employee
метод display:

Перед методом, що перевизначається, вказується анотація @Override. Дана
інструкція в принципі необов'язкова.
При перевизначенні методу він повинен мати рівень доступу не менш, ніж
рівень доступу в базового класу. Наприклад, якщо в базовому класі метод має
модифікатор public, то і в похідному класі метод повинен мати модифікатор
public.
Однак в даному випадку бачимо, що частина методу display в Employee
повторює дії з методу display базового класу. Тому можна скоротити клас
Employee:
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За допомогою ключового слова super також можна звернутися до реалізації
методів базового класу.
Заборона спадкування
Хоча спадкування дуже цікавий і ефективний механізм, але в деяких
ситуаціях його застосування може бути небажаним. І в цьому випадку можна
заборонити спадкування за допомогою ключового слова final. Наприклад:

Якби клас Person був би визначений таким чином, то наступний код був би
помилковим і не спрацював, так як ми тим самим заборонили спадкування:

Крім заборони спадкування можна також заборонити перевизначення
окремих методів. Наприклад, в прикладі вище перевизначений метод displayInfo
(), заборонимо його перевизначення:

В цьому випадку клас Employee не зможе перевизначити метод display.
Динамічна диспетчеризація методів
Спадкування і можливість перевизначення методів відкривають великі
можливості. Перш за все можна передати змінній суперкласу посилання на об'єкт
підкласу:
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Так як Employee успадковується від Person, то об'єкт Employee є в той же
час і об'єктом Person. Грубо кажучи, будь-який працівник підприємства
одночасно є людиною.
Однак незважаючи на те, що змінна представляє об'єкт Person, віртуальна
машина бачить, що в реальності вона вказує на об'єкт Employee. Тому при
виклику методів у цього об'єктів викликатиме та версія методів, яка визначена в
класі Employee, а не в Person. Наприклад:

Консольне виведення даної програми:

10

Продовжити перегляд
Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
написаної у середовищі IntelliJ IDEA, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. 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.
2. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование:
Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с.
3. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектноориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. :
Питер, 2007. − 366 с.
4. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб.
пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с.
5. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табунщик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 180 с.
6. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. –
М.: ООО «ИД Вильямс», 2007.
7. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник
для студ. сред. проф. образования / А. В. Рудаков. − 7-е изд., стер. − М. :
Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.
Інтернет ресурси:
1. Java : Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://proglang.su/java
2. Популярные технологии программирования в 2017 году : [Електрон.
ресурс]. - Режим доступу: https://vc.ru/dev/21483-what-language-2017
3. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info
4. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursov-po-javachastjh-1-5. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих :
[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-poosnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/
6. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим
доступу: http://progopedia.ru/
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
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Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Інтерфейси.
2. Узагальнення.

Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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3. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
План лабораторного заняття № 1-2
Тема № 2. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА JAVA
Навчальний час: 4 год.
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 і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок
написання лінійних програм мовою програмування Java; сформувати
професійні уміння написання програм мовою Java у середовищі IntelliJ IDEA;
залучити до самостійної діяльності та прийняття рішень при формуванні
програмного коду.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Яка структура програми, написаної мовою Java у середовищі IntelliJ
IDEA?
2. Які програми називаються лінійними?
3. Як оголошуються змінні і константи мовою Java?
4. Які типи даних підтримує мова програмування Java?
5. Як реалізовується консольне введення / виведення в Java ?
6. Які арифметичці операції відносяться до бінарних?
7. Які операції є унарними?
8. Яка різниця між інкрементом і декрементом?
9. Яким є пріоритет виконання арифметичних операцій?
10. Як виконуються побітові операції?
11. Які операції відносяться до операцій порівняння?
12. Які є операції присвоювання?
13. Як реалізовується перетворення базових типів даних?
Завдання:
1. Написати програму мовою Java, що реалізує виконання завдання, варіант
якого кожен студент вибирає відповідно до порядкового номеру в журналі
академічної групи. Вхідні дані зчитати з клавіатури, а результат обчислень
вивести на екран.
Варіант
1.

Завдання 1
Обчислити
значення
2
x y
z2  z
f  cos
 z2 
y
x

Завдання 2
виразу: В основі правильної піраміди лежить
квадрат із стороною а. Висота піраміди
дорівнює Н. Знайти площу поверхні
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Обчислити
значення
2
2
1 b
x
y 4 
b
2  аb
c
Обчислити
значення
ln m  (2  ln n) 3
y
(m  6)1 / 6
Обчислити
значення
cos(sin x)
y
2  sin x
Обчислити

значення
2
3
f ( x)  ( x  2  2 ) 2
x
x
Обчислити
значення
2
f ( x, y )  cos y / x  2
x
Обчислити
значення
( m  n) 3
y
(m  1) 2
Обчислити
значення
2
2
b
x  аb
y

b
2
c
Обчислити
значення
2
(tgm  ctgn)
A
sin( m  1)
Обчислити
значення
sin sin x
y  ctgx 
x4
Обчислити
значення
mn
A 2
m  n 1
Обчислити
значення
sin sin x
y  ctgx 
x4
Обчислити
значення
2
a ( x  b)
y 2 2
b c 1
Обчислити
значення
x y z 5
f ( x, y , z )  (   )
y z x
Обчислити
значення
2
2
ax  b b
y 2
 3 b
b
c
b
2
c

піраміди та її об'єм.
виразу: Визначити площу трапеції висотою h, з
основами а і b.
виразу: Дано катети прямокутного трикутника а
і b. Знайти його гіпотенузу і площу.
виразу: Дано рівносторонній трикутник зі
стороною а. Знайти, яке співвідношення
між площею описаного навколо нього і
вписаного в нього кіл
виразу: Дано чотиризначне число a. Знайти
число b, отримане при перестановці
першої та третьої його цифр.
виразу: За даними сторонам прямокутника
обчислити його периметр (P), площа (S)
і довжину діагоналей
виразу: За координатами трьох вершин ((x1, y1),
(x2, y2) та (x3, y3)) трикутника знайти
його площу.
виразу: За координатами трьох вершин ((x1, y1),
(x2, y2) та (x3, y3)) трикутника знайти
його периметр.
виразу: Змінна Х містить тризначне число.
Помістити в змінну S суму цифр цього
числа.
виразу: Знайти відстань між двома точками
площини.
виразу: Знайти і вивести на екран монітора
остачу і неповну частку від ділення
натурального числа A на натуральне
число B.
виразу: Знайти сторону трикутника і його
площу, якщо відомі дві інші сторони і
кут між ними.
виразу: На основі тризначного числу abc, що
вводиться з клавіатури, знайти і вивести
на екран монітора числа сb і a.
виразу: Обміняти місцями значення цілих
змінних x та y, не використовуючи
додаткові змінні.
виразу: Обчислити довжини медіан трикутника
із сторонами a, b, c.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Обчислити

виразу: Обчислити довжину кола, вписаного в
рівносторонній трикутник зі стороною
f ( x, y )  ln x  y 2
а.
Обчислити
значення
виразу: Обчислити довжину кола, описаного
2
навколо рівностороннього трикутника зі
x  y yz z
f ( x, y , z )  (
 2  )
стороною а.
y
x
z
Обчислити
значення
виразу: Обчислити довжину кола, площу круга і
об'єм кулі одного і того ж заданого
z  ln x 4  sin y
радіусу r
Обчислити
значення
виразу: Обчислити дробову частину середнього
3
геометричного трьох заданих додатних
( m  n)
y
чисел.
3
m 1
Обчислити

значення
виразу: Обчислити периметр прямокутного
трикутника за довжинами двох його
x y yz zx
f ( x, y , z )  (


)
катетів a та b.
y
z
x
Обчислити
значення
виразу: Обчислити периметр рівнобедреної
трапеції з основами a і b і висотою h.
2
f ( x)  x  2
x
Обчислити
значення
виразу: Обчислити периметр рівнобедреної
трапеції, якщо відомі її основа і висота.
(m  n)(m  n  1)
A
m2  n  1
Обчислити
значення
виразу: Обчислити площу кола, вписаного в
2
рівносторонній трикутник зі стороною а
x  аb
y

b
b2
c
Обчислити
значення
виразу: Обчислити
площу
прямокутного
2
трикутника
за
довжинами
двох його
( m  n)
A
катетів a та b.
sin m  1
Обчислити
значення
виразу: Обчислити
площу
прямокутного
2
трикутника
за
довжинами
його катета a
ax  b
y 2
і гіпотенузи c.
b
b
c
Обчислити
значення
виразу: Обчислити
площу
рівнобедреної
трапеції
з
основами
a
та
b
і
висотою h.
sin sin x
y  sin x 
2
Обчислити
значення
виразу: Обчислити площу рівностороннього
трикутника зі стороною a
f ( x, y )  cos y  ln x  y 2
Обчислити

30.

значення

x
ln x 4
Обчислити
значення
3
x
B   ( x 2 y )3
y
Обчислити
значення
y  tge x 

29.

значення

виразу: Обчислити площу трикутника за трьома
сторонами (формула Герона).
виразу: Обчислити різницю парних
заданого шестизначного числа.

цифр

виразу: Обчисліть
периметр
прямокутного
трикутника за довжинами його катета a
і гіпотенузи c.
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y

m( 2  n) 3
(m  6) 2

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
1. Створення нового проекту у IntelliJ IDEA.
Запустити IntelliJ IDEA і створити новий проект. Для цього на стартовому
екрані виберати Create New Project:

Рис. 1.1. Створення проекту в IntelliJ IDEA
Далі відкриється вікно створення проекту. У лівій частині в якості типу
проекту вибрати Java.
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Рис. 1.2. Вибір типу проекту Java в IntelliJ IDEA
Крім того, в поле Project SDK за допомогою кнопки New ... вказати шлях
до Java SDK, який буде використовуватися в проекті. Як правило, це поле за
замовчуванням вже містить шлях до SDK, який встановлений на локальному
комп'ютері. Якщо це поле порожнє, то його потрібно встановити.
Після цього натиснути на кнопку Next. Далі буде запропоновано
відзначити шаблон проекту. За замовчуванням тут один шаблон проекту Command Line App, який передбачає запуск програми як консольної.

Рис. 1.3. Тип проекту Java в IntelliJ IDEA
І в кінці відкриється діалогове вікно, де потрібно ввести назву проекту і
пакету, а також вказати його розташування на жорсткому диску.

Рис. 1.4. Назва і пакет проекту Java в IntelliJ IDEA
Тоді для створення проекту натиснути на кнопку Finish. Після цього
середовище створить і відкриє проект.
Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
написаної у середовищі IntelliJ IDEA, обговорення виконаних завдань.
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Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. 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.
2. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование:
Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с.
3. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектноориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. :
Питер, 2007. − 366 с.
4. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб.
пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с.
5. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табунщик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 180 с.
6. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. –
М.: ООО «ИД Вильямс», 2007.
7. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник
для студ. сред. проф. образования / А. В. Рудаков. − 7-е изд., стер. − М. :
Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.
Інтернет ресурси:
1. Java : Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://proglang.su/java
2. Популярные технологии программирования в 2017 году : [Електрон.
ресурс]. - Режим доступу: https://vc.ru/dev/21483-what-language-2017
3. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info
4. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим
доступу: https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursovpo-java-chastjh-1-5. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих :
[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-poosnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/
6. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим
доступу: http://progopedia.ru/
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного
лабораторного заняття.
1. Попробувати як працюють перетворення
середовищі IntelliJ IDEA.
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типів

у середовищі

у

2. Вивчити принципи роботи у мові Сконструкцій логічного вибору if та
множинного вибору switch.
3. Провести порівняння принципів роботи та організації у мові С циклів
while, do while, for.
4. З’ясувати різницю між операторами break і continue.
5. Познайомитись із принципом роботи вкладених циклів.

Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

11

План лабораторного заняття № 14-15
Тема № 4. КОНЦЕПЦІЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО
ПРОГРАМУВАННЯ (ІНТЕРФЕЙСИ, ПЕРЕРАХУВАННЯ ENUM)
Навчальний час: 4 год.
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 і завдання лабораторного заняття: ознайомлення з інтерфейсами;
набуття практичних навичок створення нових класів, структура яких містить
інтерфейси та перерахування enum; сформувати професійні уміння написання
програм мовою Java у середовищі IntelliJ IDEA; залучити до самостійної
діяльності та прийняття рішень при формуванні програмного коду.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Що таке інтерфейси?
2. Як оголошують інтерфейси?
3. Як застосовують інтерфейси у класах?
4. Який принцип використання статичних та приватних методів в
інтерфейсах?
5. Як відбувається спадкування в інтерфейсах?
6. Чи використовуються інтерфейси як параметри методів?
7. В яких випадках використовують такий тип як enum?
8. Які є методи для роботи з enum?
Завдання:
1. Написати програму мовою Java, в якій є:
Завдання 1.
1. Завдання з лабораторної роботи № 4 переробити із використанням
кількох інтерфейсів (для спадкування інтерфейсів, або їх множинної
реалізації), у структурі яких мають бути константи, приватні та статичні
методи.
Завдання 2.
1. Написати програму мовою Java, що реалізує виконання завдання по
розробці класу із використанням типу даних enum та методів роботи з
ним, варіант якого обрати відповідно до порядкового номеру в журналі
академічної групи.
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1. Клас «Студент»
Поля: прізвище, ім'я, по батькові, вік, інститут і т.д.
Для поля «інститут» використовувати тип даних enum
методи:
 переведення студента з одного інституту до іншого, в метод передається
новий інститут
 переведення студента з одного інституту до іншого, в метод передається
екземпляр класу «Студент» з інституту, в який треба перевести поточного
студента.
2. Клас «Меблі»
Поля: назва, місце розташування (в кутку і т.п.), тип (диван, стілець і т.д.),
вартість і т.д.
Для полів «тип», «місце розташування» використовувати тип даних enum
методи:
 зміна місця розташування, в метод передається нове місце розташування
 зміна місця розташування, в метод передається розташування, тип, якщо
поточний тип збігається з переданим типом, то місце розташування
змінюється на нове
3. Клас «Рослина»
Поля: тип (дерево, кущ і т.д.), висота і т.д.
Для поля «тип» використовувати тип даних enum
методи:
 порівняння по висоті двох рослин, в метод передається висота рослини, з
яким потрібно порівняти поточний
 порівняння по висоті двох рослин, в метод передається екземпляр класу
«Рослина», з яким потрібно порівняти поточний
4. Клас «Програмне забезпечення»
Поля: назва, тип (антивірус, запис CD / DVD і т.д.), вартість і т.д.
Для поля «тип» використовувати тип даних enum
методи:
 порівняння двох програмних засобів, в метод передається назва, тип ПЗ, з
яким порівнюється поточне ПЗ, метод повертає збігаються дані
характеристики ПЗ чи ні
 порівняння двох програмних засобів, в метод передається назва, тип і
ціна ПЗ, з яким порівнюється поточне ПЗ, метод повертає збігаються дані
характеристики ПЗ чи ні, ціна більше / менше / дорівнює
5. Клас «Будівля»
Поля: вулиця, номер будинку, тип (житловий будинок, офіс і т.д.), і т.д.
Для поля «тип» використовувати тип даних enum
методи:
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 порівняння на тій самій вулиці знаходитися будівля чи ні, в метод
передається вулиця, з якою порівнюється
 порівняння на самій вулиці знаходитися будівля чи ні, в метод
передається екземпляр класу «Будівля», з яким порівнюється
6. Клас «Товар»
Поля: назва, тип (косметика, книга і т.д.), вартість і т.д.
Для поля «тип» використовувати тип даних enum
методи:
 зміна вартості товару, в метод передається число, на яке збільшити
вартість
 зміна вартості товару, в метод передається екземпляр класу «Товар»,
вартість поточного товару повинна стати така ж
7. Клас «Магазин»
Поля: назва, тип (комп'ютери, одяг і т.д.), кількість покупців і т.д.
Для поля «тип» використовувати тип даних enum
методи:
 зміна кількості покупців, в метод передається нове число покупців
 зміна кількості покупців, в метод передається екземпляр класу
«Магазин», число покупців зробити рівне переданому магазину
8. Клас «Іграшка»
Поля: назва, тип (лялька, паровоз і т.д.), фірма і т.д.
Для поля «тип», «фірма» використовувати тип даних enum
методи:
 зміна фірми, в метод передається нова фірма
 зміна фірми, в метод передається екземпляр класу «Іграшка», фірму
зробити таку ж як у переданій іграшки
9. Клас «Транспорт»
Поля: тип (поїзд, автобус і т.д.), вартість квитка і т.д.
Для поля «тип» використовувати тип даних enum
методи:
 порівняння вартості квитка, в метод передається вартість квитка, з якою
порівняти
 порівняння вартості квитка, в метод передається екземпляр класу
«Транспорт», порівняти вартість проїзду на поточному транспорті і
переданому
10. Клас «Риба»
Поля: вид (щука, форель і т.д.), місце проживання і т.д.
Для полів «вид», «місце проживання» використовувати тип даних enum
методи:
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 порівняння місця проживання, в метод передається місце проживання, з
яким порівняти
 порівняння місця проживання, в метод передається екземпляр класу
«Риба», з яким порівняти місце проживання
11. Клас «Одяг»
Поля: тип (штани, сорочка і т.д.), вартість і т.д.
Для поля «тип» використовувати тип даних enum
методи:
 зміна вартості одягу, в метод передається нова вартість
 зміна вартості одягу, в метод передається відсоток на який змінити і
ознака збільшити або зменшити
12. Клас «Люди»
Поля: ім'я, вік, соціальна група (студент, який працює і т.д.) і т.д.
Для поля «соціальна група» використовувати тип даних enum
методи:
 порівняння віку, в метод передається вік, з яким потрібно порівняти вік
поточної людини
 порівняння віку, в метод передається екземпляр класу «Люди», вік якого
потрібно порівняти віком поточної людини
13. Клас «Рахунок в банку»
Поля: номер, залишок, банк (Приватбанк, Ощадбанк і т.д.) і т.д.
Для поля «банк» використовувати тип даних enum
методи:
 зміна залишку, в метод передається новий залишок
 зміна залишку, в метод передається відсоток на який змінити і ознака
збільшити або зменшити
14. Клас «Працівник»
Поля: прізвище, ім'я, зарплата, фірма (САФУ, ромашка і т.д.) і т.д.
Для поля «фірма» використовувати тип даних enum
методи:
 зміна зарплати, в метод передається нова зарплата
 зміна зарплати, в метод передається відсоток на який змінити і ознака
збільшити або зменшити
15. Клас «Місця відпочинку»
Поля: назва, кількість номерів, кількість зайнятих номерів, тип
(пансіонат, готель і т.д.) і т.д.
Для поля «тип» використовувати тип даних enum
методи:
 обчислення кількості вільних номерів
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 обчислення кількості вільних номерів, в метод передається, скільки
номерів ще буде зайнято
16. Клас «Домашні тварини»
Поля: кличка, вага, вид (собака, кішка і т.д.) і т.д.
Для поля «вид» використовувати тип даних enum
методи:
 порівняння ваги, в метод передається вага, з якою порівняти вагу
поточної тварини
 порівняння ваги, в метод передається екземпляр класу «Домашні
тварини», який потрібно порівняти за вагою поточної тварини
17. Клас «Побутова техніка»
Поля: марка, споживана потужність, тип (холодильник, пральна машина і
т.д.), вартість і т.д.
Для полів «марка», «тип» використовувати тип даних enum
Методи (наприклад):
 Порівняння споживаної потужності, в метод передається потужність, з
якою порівняти потужність поточного екземпляра класу
 Порівняння споживаної потужності, в метод передається екземпляр класу
«Побутова техніка», з яким порівняти потужність поточного екземпляра
класу
18. Клас «квиток Музей»
Поля: назва, вартість квитка, тип (дорослий, пенсіонер, студент і т.д.) і
т.д.
Для поля «тип» використовувати тип даних enum
методи:
 обчислення ціни квитка, в метод передається знижка у відсотках для
пенсіонерів та студентів
 обчислення ціни квитка, в метод передається розмір знижки у відсотках
19. Клас «Літаки»
Поля: швидкість, модель (ТУ-134, АН-2 і т.д.) і т.д.
Для поля «модель» використовувати тип даних enum
методи:
 порівняння швидкості, в метод передається швидкість, з якою порівняти
швидкість поточного літака
 порівняння швидкості, в метод передається екземпляр класу «Літаки», з
яким порівняти поточний
20. Клас «Їжа»
Поля: назва, вид (овочі, фрукти і т.д.), калорії і т.д.
Для поля «вид» використовувати тип даних enum
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методи:
 порівняння калорій, в метод передається число калорій, з яким порівняти
число калорій у поточного екземпляра
 порівняння калорій, в метод передається екземпляр класу «Їжа», з яким
порівняти число калорій у поточного екземпляра
21. Клас «Працівник»
Поля: прізвище, ім'я, по батькові, вік, посада, філія, заробітна плата і т.д.
Для поля «посада» використовувати тип даних enum
методи:
 переведення працівника з однієї філії в іншу, в метод передається нова
філія
 переведення працівника з однієї філії в іншу, в метод передається
екземпляр класу «Працівник» з філії, в яку потрібно перевести поточного
працівника.
22. Клас «Приміщення»
Поля: вулиця, номер квартири, тип приміщення (санвузол, підвал,
горище, кухня і т.д.), і т.д.
Для поля «тип» використовувати тип даних enum
методи:
 порівняння чи в квартирі є горище, в метод передається тип приміщення,
з яким порівнюється
 порівняння на самій вулиці знаходитися будівля чи ні, в метод
передається екземпляр класу «Приміщення», з яким порівнюється
23. Клас «Бібліотека»
Поля: назва, тип (дитяча, наукова, історична, юнацька і т.д.), кількість
абонементів і т.д.
Для поля «тип» використовувати тип даних enum
методи:
 зміна кількості читачів, в метод передається нове число читачів
 зміна кількості читачів, в метод передається екземпляр класу
«Бібліотека», число читачів зробити рівне переданій бібліотеці
24. Клас «Косметика»
Поля: назва, тип (декоративна, натуральна і т.д.), фірма і т.д.
Для поля «тип», «фірма» використовувати тип даних enum
методи:
 зміна фірми, в метод передається нова фірма
 зміна фірми, в метод передається екземпляр класу «Косметика», фірму
зробити таку ж як у переданій косметиці
25. Клас «Гриби»
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Поля: вид (отруйні, їстівні, лікувальні і т.д.), місце локалізації і т.д.
Для полів «вид», «місце локалізації» використовувати тип даних enum
методи:
 порівняння місця локалізації, в метод передається місце локалізації, з
яким порівняти
 порівняння місця локалізації, в метод передається екземпляр класу
«Гриби», з яким порівняти місце локалізації
26. Клас «Медична страхівка»
Поля: номер, сума, страхова компанія (Оранта і т.д.), вид страхового
полісу і т.д.
Для поля «страхова компанія», «вид страхового полісу» використовувати
тип даних enum
методи:
 зміна страхової суми, в метод передається нова страхова сума
 зміна страхової суми, в метод передається відсоток на який змінити і
ознака збільшити або зменшити
27. Клас «Місця для релаксації»
Поля: Метод релаксації (релаксація м’язів, релаксація розуму і т.д.),
вартість, заклад (масажний кабінет, СПА, турецька лазня і т.д.), кількість
вільних місць і т.д.
Для поля «заклад», «метод релаксації» використовувати тип даних enum
методи:
 обчислення кількості вільних місць
 обчислення кількості вільних місць, в метод передається, скільки місць
ще є зайнято
Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
Інтерфейси
Механізм спадкування дуже зручний, але він має свої обмеження.
Зокрема можна наслідувати тільки від одного класу, на відміну, наприклад, від
мови С ++, де є множинне спадкування.
У мові Java подібну проблему частково дозволяють вирішити інтерфейси.
Інтерфейси визначають деякий функціонал, який не має конкретної реалізації,
який потім реалізують класи, які застосовують ці інтерфейси. І один клас може
застосувати безліч інтерфейсів.
Щоб визначити інтерфейс, використовується ключове слово interface.
Наприклад:
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Даний інтерфейс називається Printable. Інтерфейс може визначати
константи і методи, які можуть мати, а можуть і не мати реалізації. Методи без
реалізації схожі на абстрактні методи абстрактних класів. Так, в даному
випадку оголошений один метод, який не має реалізації.
Всі методи інтерфейсу не мають модифікаторів доступу, але фактично за
замовчуванням доступ public, так як мета інтерфейсу - визначення функціоналу
для реалізації його класом. Тому весь функціонал повинен бути відкритий для
реалізації.
Щоб клас застосував інтерфейс, треба використовувати ключове слово
implements:

В даному випадку клас Book реалізує інтерфейс Printable. При цьому
треба враховувати, що якщо клас застосовує інтерфейс, то він повинен
реалізувати всі методи інтерфейсу, як у випадку вище реалізований метод print.
Потім в методі main ми можемо для об'єкту класу Book викликати його метод
print. Якщо клас не реалізує якісь методи інтерфейсу, то такий клас повинен
бути визначений як абстрактний, а його неабстрактне класи-спадкоємці потім
повинні будуть ці методи.
У той же час не можна безпосередньо створювати об'єкти інтерфейсів,
тому наступний код не буде працювати:
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Однією з переваг використання інтерфейсів є те, що вони дозволяють
додати в додаток гнучкості. Наприклад, в доповнення до класу Book визначимо
ще один клас, який буде реалізовувати інтерфейс Printable:

Клас Book і клас Journal пов'язані тим, що вони реалізують інтерфейс
Printable. Тому динамічно в програмі можна створювати об'єкти Printable як
екземпляри обох класів:
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Інтерфейси в перетвореннях типів
Все сказане щодо перетворення типів характерно і для інтерфейсів.
Наприклад, так як клас Journal реалізує інтерфейс Printable, то змінна типу
Printable може зберігати посилання на об'єкт типу Journal:

І якщо хочемо звернутися до методів класу Journal, які визначені не в
інтерфейсі Printable, а в самому класі Journal, то потрібно явним чином
виконати перетворення типів: ((Journal) p).getName ();
Продовжити перегляд
Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
написаної у середовищі IntelliJ IDEA, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
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1. 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.
2. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование:
Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с.
3. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектноориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. :
Питер, 2007. − 366 с.
4. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб.
пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с.
5. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табунщик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 180 с.
6. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. –
М.: ООО «ИД Вильямс», 2007.
7. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник
для студ. сред. проф. образования / А. В. Рудаков. − 7-е изд., стер. − М. :
Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.
Інтернет ресурси:
1. Java : Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://proglang.su/java
2. Популярные технологии программирования в 2017 году : [Електрон.
ресурс]. - Режим доступу: https://vc.ru/dev/21483-what-language-2017
3. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info
4. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим
доступу: https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursovpo-java-chastjh-1-5. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих :
[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-poosnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/
6. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим
доступу: http://progopedia.ru/
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Клас Object і його методи.
2. Копіювання об’єктів.
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План лабораторного заняття № 17-18
Тема № 5. ОБРОБКА ВИКЛЮЧЕНЬ
Навчальний час: 4 год.
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 і завдання лабораторного заняття: розгляд виняткових ситуацій та
механізму їх обробки; набуття практичних навичок розробки програм мовою
Java у середовищі IntelliJ IDEA, в яких передбачено обробку виключних
ситуацій; залучити до самостійної діяльності та прийняття рішень при
формуванні програмного коду.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Що таке парадигма "виключення"?
2. Яка ієрархія виключень?
3. Можна / чи потрібно обробляти помилки jvm?
4. Які існують способи обробки виключень?
5. Про що говорить ключове слово throws?
6. У чому особливість блоку finally? Чи завжди він виконується?
7. Чи може не бути жодного блоку catch при відлові виключень?
8. При якій ситуації блок finally не буде виконано?
9. Чи може один блок catch відловлювати кілька виключень (з одного і різних
гілок наслідувань)?
10. Що таке оброблювані і необроблювані (checked / unchecked) виключення?
11. У чому особливість RuntimeException?
12. Як написати власне ("призначене для користувача") виключення?
13. Який оператор дозволяє примусово викинути виключення?
14. Чи є додаткові умови до методу, який потенційно може викинути
виключення?
15. Якщо оператор return міститься і в блоці catch, і в finally, який з них
"головніший"?
16. Яке призначення OutOfMemoryError?
17. Яке призначення SQLException? До якого типу checked або unchecked воно
відноситься, чому?
18. Що таке Error? В якому випадку використовується Error?
19. Яка конструкція використовується в Java для обробки виключень?
20. Припустимо, є блок try-finally. У блоці try виникло виключення і
виконання перемістилося в блок finally. У блоці finally теж виникло
виключення. Яке з двох виключень "випаде" з блоку try-finally? Що
трапиться з другим виключенням?
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21. Припустимо, є метод, який може викинути IOException і
FileNotFoundException в якій послідовності повинні йти блоки catch?
Скільки блоків catch буде виконано?
22. Якими способами можуть генеруватись виключення?
23. В яких випадках викликається стандартний обробник виключень Java?
24. Які ключові слова використовуються для обробки виключень в Java?
25. Яке призначення конструкції try… catch…finally?
26. Яке призначення ключового слова throw?
27. Які типи заборонено використовувати для генерування виключень
оператором throw?
28. Яким чином створити власний клас виключення?
Завдання:
Завдання 1.
1. Написати програму мовою Java, в якій відповідно до заданого варіанту
(табл. 7.1):
- визначити експериментально, помилки яких класів будуть згенеровані;
- створити обробники виняткових ситуацій з використанням виявлених
класів і всіх секцій конструкції обробника з відповідними повідомленнями, що
дозволяють коректно виконати програму.
Завдання виконати у вигляді двох проектів: без використання власних
методів і з використанням методів для кожної підзадачі, які можуть генерувати
виключну ситуацію.
Таблиця 7.1
Варіант 1
У програмі, що обчислює середнє значення серед додатних елементів
одновимірного масиву (тип елементів int), який вводиться з клавіатури, можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- невідповідність числового типу даних;
- додатні елементи відсутні;
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 2
У програмі, де потрібно з матриці вивести стовпець з номером, заданим з
клавіатури, можуть виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- немає стовпчика з таким номером.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
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Варіант 3
У програмі, що обчислює суму елементів типу byte одновимірного масиву,
який вводиться з клавіатури, можуть виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- введення або обчислення значення за межами діапазону типу.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 4
У програмі, де потрібно для квадратної матриці з елементами, введеними з
клавіатури, вивести максимальний парний елемент на бічній діагоналі, можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- немає парних чисел.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 5
У програмі, що обчислює мінімум серед від’ємних елементів
одновимірного масиву (тип елементів float) і номер цього мінімуму, можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- від’ємні елементи відсутні.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 6
У програмі, де потрібно з матриці вивести рядок з номером, заданим з
клавіатури, можуть виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- немає такого номера рядка.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 7
У програмі пошуку максимального значення серед додатніх елементів в
одновимірному масиві (тип елементів byte) і номери цього максимуму можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- введення або обчислення значення за межами діапазону типу;
- відсутні додатні елементи.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 8
У програмі, що обчислює середнє значення серед від’ємних елементів
одновимірного масиву, який вводиться з клавіатури (тип елементів int), можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- невідповідність числового типу даних;
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- від’ємні елементи відсутні.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 9
У програмі, де потрібно з матриці з елементами, введеними з клавіатури,
вивести рядок з мінімальним від’ємним числом, можуть виникати помилки в
наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- немає від’ємних чисел.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 10
У програмі, де в одновимірному масиві, який вводиться з клавіатури,
обчислюється максимум серед чисел, що діляться на 3, і номер максимуму,
можуть виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- відсутні елементи, які діляться на 3.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 11
У програмі, де для квадратної матриці з елементами, введеними з
клавіатури, потрібно вивести максимум серед парних чисел на головній
діагоналі, можуть виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- немає парних чисел.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 12
У програмі, де потрібно з матриці з елементами, введеними з клавіатури,
вивести стовпець з максимальним парним числом, можуть виникати помилки в
наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- невідповідність числового типу даних;
- немає парних чисел.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 13
У програмі, де потрібно перемножити дві довільні матриці, можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- невідповідність розмірності матриць;
- невідповідність числового типу даних;
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
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Варіант 14
У програмі, що обчислює середнє значення серед додатних елементів
одновимірного масиву (тип елементів int), який вводиться з клавіатури, можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- невідповідність числового типу даних;
- додатні елементи відсутні;
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 15
У програмі, де потрібно з матриці вивести стовпець з номером, заданим з
клавіатури, можуть виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- немає стовпчика з таким номером.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 16
У програмі, що обчислює суму елементів типу byte одновимірного масиву,
який вводиться з клавіатури, можуть виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- введення або обчислення значення за межами діапазону типу.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 17
У програмі, де потрібно для квадратної матриці з елементами, введеними з
клавіатури, вивести максимальний парний елемент на бічній діагоналі, можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- немає парних чисел.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 18
У програмі, що обчислює мінімум серед від’ємних елементів
одновимірного масиву (тип елементів float) і номер цього мінімуму, можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- від’ємні елементи відсутні.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 19
У програмі, де потрібно з матриці вивести рядок з номером, заданим з
клавіатури, можуть виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- немає такого номера рядка.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
9

Варіант 20
У програмі пошуку максимального значення серед додатніх елементів в
одновимірному масиві (тип елементів byte) і номери цього максимуму можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- введення або обчислення значення за межами діапазону типу;
- відсутні додатні елементи.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 21
У програмі, що обчислює середнє значення серед від’ємних елементів
одновимірного масиву, який вводиться з клавіатури (тип елементів int), можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- невідповідність числового типу даних;
- від’ємні елементи відсутні.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 22
У програмі, де потрібно з матриці з елементами, введеними з клавіатури,
вивести рядок з мінімальним від’ємним числом, можуть виникати помилки в
наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- немає від’ємних чисел.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 23
У програмі, де в одновимірному масиві, який вводиться з клавіатури,
обчислюється максимум серед чисел, що діляться на 3, і номер максимуму,
можуть виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- відсутні елементи, які діляться на 3.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 24
У програмі, де для квадратної матриці з елементами, введеними з
клавіатури, потрібно вивести максимум серед парних чисел на головній
діагоналі, можуть виникати помилки в наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- немає парних чисел.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
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Варіант 25
У програмі, де потрібно з матриці з елементами, введеними з клавіатури,
вивести стовпець з максимальним парним числом, можуть виникати помилки в
наступних випадках:
- введення рядка замість числа;
- невідповідність числового типу даних;
- немає парних чисел.
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 26
У програмі, де потрібно перемножити дві довільні матриці, можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- невідповідність розмірності матриць;
- невідповідність числового типу даних;
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Варіант 27
У програмі, де потрібно перемножити два вектори між собою, можуть
виникати помилки в наступних випадках:
- невідповідність розмірності векторів;
- невідповідність числового типу даних;
- передбачити інші виняткові ситуації, які генеруються програмою.
Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
1. Виключення (exceptions). Виключна ситуація.
Виключна ситуація – це програмна помилка, яка виникає під час
виконання послідовності програмного коду. Програмна помилка може бути
логічною помилкою програміста під час розробки програми.
Наприклад, виключна ситуація може виникати у випадку:
 спроби ділення на нуль
 спроби звернення до елементу масиву, номер індексу якого виходить за
межі оголошеного;
 спроби взяти корінь з від’ємного числа;
 спроби відкрити файл за іменем, якого немає на диску;
 інші випадки.
Виділяють три типи виключень.
Контрольовані виключення - представляють собою вид виключення, яке
відбувається на стадії компіляції, їх також називають виключеннями періоду
компіляції. Окреслені виключення не слід ігнорувати в ході компіляції, вони
вимагають належного управління (дозволу) з боку програміста.
Неконтрольовані виключення - є виключеннями, які відбуваються під час
виконання. Вони також носять назву виключення на етапі виконання. Дана
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категорія може включати помилки програмування, такі як логічні помилки або
невірний спосіб використання API. Виключення на етапі виконання ігноруються
в ході компіляції.
Помилки - не є виключеннями, проте представляють проблеми, які
виникають незалежно від користувача або програміста. Помилки в коді зазвичай
ігноруються тому, що в рідкісних випадках їх обробка виявиться
результативною. Наприклад, помилка виникне при переповненні стеку. На етапі
компіляції вони також ігноруються.
Правильна обробка виключень є важливим елементом написання
професійних програм на Java.
Як правило, кожна виключна ситуація має мати свій код помилки та
обробку цього коду (виведення відповідних повідомлень, тощо). У мові
програмування Java розроблено механізм обробки виключних ситуацій.
У мові програмування Java, виключення – це спеціальний об’єкт, який
описує виключну ситуацію, що виникла в деякій частині програмного коду.
Об’єкт, що представляє виключення, генерується в момент виникнення
виключної ситуації. Після виникнення критичної (виключної) ситуації
виключення перехоплюється та обробляється. Таким чином, виникає поняття
генерування виключення. Генерування виключення – процес створення об’єкту,
що описує дане виключення.
У мові Java виключення можуть генеруватись одним з двох способів:
 автоматично. У цьому випадку виключення генеруються виконавчою
системою Java. До таких виключень входять помилки, що порушують
правила мови Java чи обмеження, що накладаються системою;
 вручну. У цьому випадку виключення генеруються в програмному коді,
який розробляється. Ручні виключення програмуються для повідомлення
викликаючому коду про можливі помилки в методах розроблюваної
програми.
Стандартний обробник виключень Java викликається, коли програма:
 не використовує блок try…catch для обробки та перехоплення виключної
ситуації взагалі;
 містить блок try…catch, однак у цьому блоці даний тип виключення не
перехоплюється.
Якщо програма містить власний код try…catch для обробки даної
виключної ситуації, тоді стандартний обробник виключень не викликається.
Для обробки виключень в Java використовуються наступні ключові слова:
 try;
 catch;
 throw;
 throws;
 finally.
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2. Ієрархія виключень
Всі класи виключень в Java представляють підтипи класу
java.lang.Exception. Клас виключень є підкласом класу Throwable. Крім класу
виключень існує також підклас помилок, що утворилися з класу Throwable.

Помилки представляють аварійний стан внаслідок значних збоїв, які не
обробляються програмами Java. Генерування помилок призначене для
відображення помилок, виявлених середовищем виконання. Приклади: JVM
вичерпав наявний обсяг пам'яті. Зазвичай, програми не можуть відновити
неполадки, викликані помилками.
Клас виключень ділиться на два основних підкласи: клас IOException і клас
RuntimeException.
Всі виключення діляться на три групи:
Виключення (Exceptions) є результатом проблем в програмі, які в
принципі можна вирішити і передбачити. Наприклад, відбулося ділення на нуль
в цілих числах.
Помилки (Errors) представляють собою більш серйозні проблеми, які,
відповідно до специфікації Java, не слід намагатися обробляти у власній
програмі, оскільки вони пов'язані з проблемами рівня JVM. Наприклад,
виключення такого роду виникають, якщо закінчилася пам'ять, доступна
віртуальній машині. Програма додаткову пам'ять все одно не зможе забезпечити
для JVM.
У класу Exception є важливий підклас - RuntimeException. Виключення
цього типу автоматично визначаються для створюваних прикладних програм і
охоплюють такі помилки, як ділення нуль і помилкова індексація масивів.
Також виключення діляться за типом на неконтрольовані і
контрольовані виключення. Неконтрольовані (unchecked) - RuntimeException,
Error і їх спадкоємці.
Контрольовані виключення (checked) - всі інші спадкоємці класу
Exception.
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3. Ключові слова try, catch, finally
У мові Java можна вручну перехоплювати виключення (виключні ситуації)
та відповідним чином обробляти їх. Важливо, щоб при виникненні виключної
ситуації програма не припинила своє виконання.
Для відслідковування, генерування та обробки виключень у мові
програмування Java використовується конструкція try…catch…finally, яка має
таку загальну форму

У блоці try розміщуються оператори програми, які потрібно
проконтролювати та у випадку виникнення виключної ситуації згенерувати
виключення. Всередині блоку try можуть викликатись різні методи, здатні
згенерувати те чи інше виключення. Однак, обробник виключення буде тільки
один.
У блоці catch розміщується програмний код, який обробляє перехоплене
виключення (обробник виключення). Код у блоці catch реалізує виконання
відповідних дій, якщо відбулась виключна ситуація у блоці try. Блоків catch
може бути декілька. Якщо генерується виключення, механізм обробки
виключень шукає перший з обробників виключень, аргумент якого відповідає
поточному типу виключення. Після цього він входить у блок catch, і, в результаті
виключення вважається обробленим. Тільки один відповідний блок catch
обробляється.
У блоці finally вказується код, який повинен бути обов’язково виконаний
після завершення блоку try. Блок операторів finally виконується незалежно від
того, чи буде згенероване виключення чи ні. Якщо виключення згенероване,
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блок операторів finally виконується навіть при умові, що жоден з операторів
catch не співпадає з цим виключенням.
Оператори try і catch складають єдине ціле. Оператор finally може бути
відсутній.

Приклад генерування виключення та його перехоплення стандартним
обробником виключень Java
Якщо у програмі відсутній власний блок try…catch перехоплення
виключення, викликається стандартний обробник виключення. У прикладі
демонструється виклик стандартного обробника.
Оголошується клас DemoExceptions. З метою демонстрації у класі
оголошується метод DivNumbers(). Метод повертає число типу double, що є
результатом ділення двох цілих значень змінних a та b. Ці змінні є вхідними
параметрами методу.
Якщо b = 0 то при діленні a на b може виникнути виключна ситуація
“ділення на нуль” типу ArithmeticException. У програмі немає коду, який явно
перехоплює та обробляє цю ситуацію. Тому, викликається стандартний
обробник Java.
Текст класу DemoExceptions наступний:

Якщо в іншому класі використати метод DivNumbers() наступним чином
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Продовжити перегляд
Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
написаної у середовищі IntelliJ IDEA, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. 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.
2. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование:
Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с.
3. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектноориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. :
Питер, 2007. − 366 с.
4. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб.
пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с.
5. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табунщик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 180 с.
6. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. –
М.: ООО «ИД Вильямс», 2007.
7. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник
для студ. сред. проф. образования / А. В. Рудаков. − 7-е изд., стер. − М. :
Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.
Інтернет ресурси:
1. Java : Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://proglang.su/java
2. Популярные технологии программирования в 2017 году : [Електрон.
ресурс]. - Режим доступу: https://vc.ru/dev/21483-what-language-2017
3. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info
4. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursov-po-javachastjh-1-16

5. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих :
[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-poosnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/
6. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим
доступу: http://progopedia.ru/
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Класи виключень.
2. Створення власних класів виключень.

Укладач:____________ Шевчук І.Б., зав., д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 3-4
Тема № 2. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА JAVA
Навчальний час: 4 год.
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 і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок по
написанню програм, застосовуючи розгалуження та цикли, а також із
використанням одновимірних та двовимірних масивів; сформувати професійні
уміння написання програм мовою Java у середовищі IntelliJ IDEA; залучити до
самостійної діяльності та прийняття рішень при формуванні програмного коду.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Які особливості має оператор циклу for?
2. Які особливості має оператор циклу while?
3. Які особливості має оператор циклу do-while?
4. Для чого використовується оператор break?
5. Для чого використовується оператор continue?
6. Які є оператори порівняння в мові Java?
7. Які є логічні оператори мови Java ?
8. Які умовні оператори є в мові Java?
9. Чи можуть умовні оператори if бути вкладеними?
10. У яких випадках гілка else належить внутрішньому if, а в яких
зовнішньому?
11. Чи завжди умовний оператор if можна замінити умовним виразом?
12. Які відомі способи звернення до елементів масиву?
13. Як розміщуються в пам'яті одномірні масиви?
14. Як розміщуються в пам'яті багатомірні масиви?
15. Які способи звернення до елементів багатомірного масиву?
16. Як можна ініціалізувати одномірні масиви?
17. Як можна ініціалізувати багатомірні масиви?
18. Що таке масив?
19. Які типи масивів існують?
20. Як оголошується одновимірний масив ?
21. Яким чином можна звернутись до довільного елемента масиву?
22. Як оголошуються багатовимірні масиви?
23. Як звертатись до довільного елементу двовимірного масиву?
24. Чи можна змінити в процесі виконання програми кількість елементів
масиву?
25. Яким чином можна дістатися конкретного значення елемента масиву?
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26. Якого типу можуть бути індекси масиву?
27. Чи можна використовувати елементи масивів в якості операндів у виразах?
28. Як здійснюється введення значень масивів з клавіатури?
29. Як здійснюється виведення значень масивів на екран?
Завдання:
1. Написати програму мовою Java, що реалізує виконання завдань, варіант яких
кожен студент вибирає відповідно до порядкового номеру в журналі академічної
групи. Вхідні дані зчитати з клавіатури, а результат обчислень вивести на екран.
Завдання 1. Структура розгалуження
1. Визначити кількість додатних чисел серед чисел a, b, c.
2. Визначити кількість цілих чисел серед трьох чисел a, b, c.
3. Визначити, чи є серед трьох чисел a, b, c хоча б одна пара взаємно
протилежних чисел.
4. Визначити, чи є серед трьох чисел a, b, c хоча б одна пара рівних між
собою чисел.
5. Визначити, чи є серед цілих чисел A, B, C хоча б одне парне.
6. Визначити, чи є серед чисел a, b, c пара взаємно протилежних чисел.
7. Визначити, чи є трикутник зі сторонами a, b, c рівностороннім.
8. Визначити, чи є ціле число N парним.
9. Визначити, чи знаходиться точка M(a,b) всередині одиничного кола з
центром в початку координат.
10. Визначити, чи знаходиться точка M(a,b) всередині прямокутника зі сторонами A,B. Початок координат співпадає з точкою перетину діагоналей
прямокутника і сторони паралельні осям координат.
11. Визначити, чи може цеглина, що має форму прямокутного паралелепіпеда
з ребрами a, b, c, пройти через прямокутник зі сторонами x і y.
12. Визначити, чи чотирикутник зі сторонами a, b, c, d є ромбом.
13. Дано натуральне числа N (N <= 99). Визначити, чи правильно, що N^2
дорівнює кубу суми цифр цього числа.
14. Дано натуральне число N. Вивести «Yes», якщо воно є квадратом
натурального числа, інакше вивести «No».
15. Дано три дійсних числа a, b, c. Перевірити яке з них належить інтервалу [1;
3].
16. Дано три числа, що задають величини кутів трикутника. Визначити, чи
можна побудувати трикутник, що має задані кути.
17. Дано трикутник зі сторонами a, b, c. Визначити, який це трикутник:
гострокутний, тупокутний чи прямокутний.
18. Дано ціле числа a. Якщо воно парне – вивести його частку від ділення на
2, інакше 0.
19. Дано цілі числа a та b. Вивести їх в один рядок в порядку зростання, тобто,
спочатку менше, а потім більше.
20. Дано цілі числа a, b, c, d. Вивести «Yes», якщо вони є впорядковані за
зростанням, інакше вивести «No».
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26. Знайти найбільше серед трьох введених чисел a, b, c.
27. Написати програму, яка із введених користувачем чотирьох чисел
виводить найменше та найбільше серед них.
28. Підрахувати кількість від`ємних чисел серед чисел m, n, p.
29. Підрахувати кількість пар взаємно обернених чисел серед трьох чисел а, b,
c.
30. Числа a і b виражають довжини катетів одного прямокутного трикутника,
a c і d − другого. Визначити, чи є ці трикутники рівними.
Завдання 2. Розв’язати наступні задачі двома способами: спочатку з
використанням оператора циклу while, а потім − for.
1. Ввести з клавіатури 10 чисел. Вивести на екран суми додатних і від’ємних
чисел та їх кількість.
2. Ввести число. Якщо кількість його розрядів менша п'яти, то вивести його
на екран, дописавши нулі перед числом так, щоб в результаті вийшло п'ять
знаків. Якщо кількість розрядів більша п'яти, то вивести тільки перші п'ять
розрядів. Якщо число п'ятизначне, то вивести його як є.
3. Визначити дійсне додатне число а, для якого виконується співвідношення
а/2=0 (Для цього потрібно довільне число а поділити на 2. Отримане число
знову поділити на 2 і т. д. до тих пір поки в результаті ділення на 2 не
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отримаємо число, яке комп’ютерній арифметиці дійсних чисел близьке до
0).
4. Визначити з яких цифр складається число.
5. Відрізок прямої довжиною S ділиться навпіл. Один із відрізків, що
отримали знов ділиться навпіл (цей процес називається дихотомією).
Скільки разів потрібно виконувати ділення, щоб довжина відрізка стала
меншою за величину а, (а< S)?
6. Дано N цілих чисел. Знайти кількість чисел, що закінчуються 2.
7. Дано N цілих чисел. Знайти суму трицифрових чисел, що є серед даного
набору чисел.
8. Дано N цілих чисел. Знайти суму чисел кратних 5.
9. Дано два числа. Визначити цифри, що входять в запис як першого так і
другого числа.
10. Дано натуральне число N (N <= 1000). Визначити суму першої і останньої
цифр даного числа.
11. Дано натуральне число n (n <9999) і число m. Знайти суму m-останніх цифр
числа n.
12. Дано натуральне число N. Визначити скільки в ньому є цифр 3.
13. Дано натуральне число n. Серед чисел 1, 2, …, n знайти всі такі, запис яких
збігається з останніми цифрами запису їх квадрата.
14. Дано натуральне число. Визначити скільки в ньому цифр.
15. Дано натуральне число. Знайти скільки разів в ньому зустрічається кожна
цифра.
16. Дано число n = 1000. Ділити його на 2 стільки разів, поки результат ділення
не стане меншим 50.
17. Знайти в проміжку від 1 до 1000 числа, у яких є п'ять подільників.
18. Знайти всі тризначні числа, у яких всі цифри різні.
19. Знайти всі числа кратні семи, і сума цифр яких також кратна семи.
20. Знайти всі чотиризначні числа, у яких всі цифри різні.
21. Знайти дільники числа N.
22. Знайти найбільший спільний дільник чисел a і b, а також чисел, що більші
за них на 4 і 8.
23. Знайти середнє арифметичне з N чисел, що послідовно вводяться із
клавіатури.
24. Знайти суму перших десяти чисел, кратних п'яти.
25. Знайти суму чисел, кратних 7, в діапазоні від 0 до 100. Вивести на екран
суму чисел і їх кількість.
26. Обчислити значення змінної Y=2*K+N при всіх значеннях змінних N=1, 2,
3 і K=2, 4, 6, 8.
27. Підрахувати кількість парних і непарних цифр в числі.
28. Прості числа, різниця між якими дорівнює два, називають «близнятами».
Знайти кількість «близнят», що не більші N.
29. Скільки доданків має бути в сумі 2 + 4 + 6 + 8 + ...., щоб ця сума стала
більшою за деяке задане натуральне числа N введене з клавіатури.
30. Скласти програму обчислення: y=sin(sin(...sin(x)...)).
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Завдання 3. Написати програму, яка в одновимірному масиві A із n
елементів, значення яких задано випадковим чином (масив та результат
виконання програми вивести на екран):
1. видаляє всі парні елементи, що стоять на непарних позиціях.
2. визначає кількість від`ємних елементів.
3. визначає кількість і суму чисел, значення яких менше значення останнього
елемента.
4. визначає різницю між добутком всіх додатних елементів і добутком
модулів всіх від’ємних.
5. визначає суми додатних і від’ємних елементів.
6. визначає суму добутків всіх трійок сусідніх чисел.
7. визначає число сусідств з двох додатних елементів.
8. визначає число сусідств із взаємо-обернених чисел.
9. визначає число сусідств із двох чисел різного знаку.
10. відсортовує елементи у порядку зростання.
11. відсортовує елементи у порядку спадання.
12. замінює 2 на 5, 3 на 4, 4 на 3, 5 на 2.
13. замінює всі від’ємні елементи нулями.
14. замінює елементи з непарними номерами на їх квадрати.
15. замінює елементи з парними номерами на число 5.
16. замінює елементи кратні трьом на суму непарних за значенням елементів.
17. знаходить кількість парних елементів масиву.
18. знаходить максимальний елемент масиву.
19. знаходить різницю максимального і мінімального елементів.
20. знаходить різницю сум елементів першої та другої половини масиву.
21. знаходить скільки разів зустрічається максимальне число.
22. знаходить суму всіх від`ємних елементів.
23. знаходить суму всіх елементів.
24. знаходить суму елементів з непарними номерами.
25. обчислює кількість і суму парних за значенням додатних елементів масиву
із 14 елементів.
26. перевіряє чи є хоча б одна пара сусідніх чисел, які є протилежними.
27. перевіряє чи є хоча б одна пара чисел, які співпадають по величині.
28. перевіряє чи масив упорядкованим по зростанню.
29. переставляє місцями максимальний і мінімальний елементи.
30. у новий масив В записує тільки ті числа з А, остача від ділення яких на 3
рівна 1, а на 5 рівна 2.
Завдання 4. Написати програму (масив та результат програми вивести на
екран), виконання якої дозволяє:
1. визначити визначник матриці К(3, 3).
2. визначити добуток двох матриць розміром nxn.
3. визначити добуток матриці nxn та масиву з n елементів.
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4. визначити чи A(n, m) симетрична матриця відносно головної діагоналі.
5. визначити, чи знаходиться число k в кожному рядку масиву M розміру nxn.
6. для кожного рядка матриці A(n, m) вивести повідомлення, якщо його
елементи впорядковані за зростанням.
7. для кожного рядка матриці A(n, m) вивести повідомлення, якщо його
елементи симетричні.
8. для кожного стовпця матриці A(n, m) вивести повідомлення, якщо його
елементи впорядковані за спаданням.
9. для кожного стовпця матриці A(n, m) вивести повідомлення, якщо його
елементи утворюють арифметичну прогресію.
10. для кожного стовпця матриці A(n, m) вивести повідомлення, якщо його
елементи утворюють геометричну прогресію.
11. замінити в матриці A(n, m) всі елементи рядка, в якому знаходиться
мінімальний елемент матриці на протилежне значення за знаком.
12. замінити в матриці A(n, m) елементи парних рядків на цифри від 0 до 9.
13. записати на місці від'ємних елементів таблиці А[1..4,1..5] нулі.
14. знайти в матриці A(n, m) суму елементів парних стовпчиків.
15. знайти в кожному рядку таблиці В[1..4,1..4] найбільший елемент і
поміняти його місцями з елементами головної діагоналі.
16. знайти в матриці A(n, m) добуток елементів кожного рядка.
17. знайти в матриці A(n, m) суму від’ємних елементів непарних стовпчиків.
18. знайти в матриці A(n, m) суму від’ємних елементів.
19. знайти в матриці A(n, m) суму елементів головної та бічної діагоналей.
20. знайти в матриці A(n, m) суму елементів кожного стовпця.
21. знайти в матриці A(n, m) суму елементів непарних рядків.
22. знайти в матриці A(n, m) суму елементів парних рядків.
23. знайти найбільший і найменший елементи таблиці А[1..3,1..5] і поміняти
їх місцями.
24. знайти суму і кількість від'ємних елементів таблиці С[1..5,1..5], які
знаходяться під головною діагоналлю.
25. знайти суму і кількість додатних елементів таблиці В[1..5,1..5].
26. перевірити, чи є в масиві A(n, m) хоча б два однакових елементи.
27. поміняти в матриці A(n, m) місцями елементи 1-го та 2-го рядків, 3-го та 4го і т.д.
28. поміняти місцями в матриці A(n, m) елементи головної та бічної
діагоналей.
29. поміняти місцями в матриці A(n, m) елементи рядків та стовпчиків.
30. транспонувати матрицю А(n, m).
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Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
Умовні вирази
Умовні вирази це деяка умова, яка повертає значення типу boolean, тобто
значення true (якщо умова істинна), або значення false (якщо умова помилкова).
До умовних виразів належать операції порівняння і логічні операції.
Операції порівняння
В операціях порівняння порівнюються два операнди, і повертається
значення типу boolean − true, якщо вираз вірний, і false, якщо вираз невірний.
==
порівнює два операнди на рівність і повертає true (якщо операнди рівні) і
false (якщо операнди не рівні)
int a = 10;
int b = 4;
boolean c = a == b; // false
boolean d = a == 10; // true
!=
порівнює два операнди і повертає true, якщо операнди НЕ рівні, і false,
якщо операнди рівні
int a = 10;
int b = 4;
boolean c = a! = b; // true
boolean d = a! = 10; // false
<(Менше ніж)
Повертає true, якщо перший операнд менше другого, інакше повертає false
int a = 10;
int b = 4;
boolean c = a <b; // false
> (Більше ніж)
Повертає true, якщо перший операнд більший за другий, інакше повертає
false
int a = 10;
int b = 4;
boolean c = a> b; // true
> = (Більше або дорівнює)
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Повертає true, якщо перший операнд більший за другий або дорівнює
другому, інакше повертає false
boolean c = 10> = 10; // true
boolean b = 10> = 4; // true
boolean d = 10> = 20; // false
<= (Менше або дорівнює)
Повертає true, якщо перший операнд менший за другий або дорівнює
другому, інакше повертає false
boolean c = 10 <= 10; // true
boolean b = 10 <= 4; // false
boolean d = 10 <= 20; // true
Логічні операції
Також в Java є логічні операції, які також представляють умову і
повертають true або false і зазвичай об'єднують кілька операцій порівняння. До
логічних операцій відносять наступні:
|
c = a | b; (с рівне true, якщо або a, або b (або і a, і b) рівні true, інакше c
дорівнюватиме false)
&
c = a & b; (с рівне true, якщо і a, і b рівні true, інакше c дорівнюватиме false)
!
c =! b; (с рівне true, якщо b рівне false, інакше c дорівнюватиме false)
^
c = a ^ b; (с рівне true, якщо або a, або b (але не одночасно) рівні true, інакше
c дорівнюватиме false)
||
c = a || b; (с рівне true, якщо або a, або b (або і a, і b) рівні true, інакше c
дорівнюватиме false)
&&
c = a && b; (с рівне true, якщо і a, і b рівні true, інакше c дорівнюватиме
false)
Є дві пари операцій | і || (А також & і &&) виконують схожі дії, проте вони
не рівнозначні.
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Продовжити перегляд

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
написаної у середовищі IntelliJ IDEA, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. 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.
2. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование:
Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с.
3. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектноориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. :
Питер, 2007. − 366 с.
4. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб.
пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с.
5. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табунщик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 180 с.
6. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. –
М.: ООО «ИД Вильямс», 2007.
7. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник
для студ. сред. проф. образования / А. В. Рудаков. − 7-е изд., стер. − М. :
Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.
Інтернет ресурси:
1. Java : Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://proglang.su/java
2. Популярные технологии программирования в 2017 году : [Електрон.
ресурс]. - Режим доступу: https://vc.ru/dev/21483-what-language-2017
3. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info
4. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursov-po-javachastjh-1-5. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих :
[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-poosnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/
6. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим
доступу: http://progopedia.ru/
13

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного
лабораторного заняття.
1. Попробувати створювати методи мовою Java у середовищі IntelliJ IDEA.
2. Познайомитись із принципом організації рекурсивних функцій.
3. Обробка виключень.

Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 5-6-7
Тема № 2. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА JAVA (РОБОТА З
РЯДКАМИ)
Навчальний час: 6 год.
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 і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок по
написанню програм для опрацювання рядків тексту; сформувати професійні
уміння написання програм мовою Java у середовищі IntelliJ IDEA; залучити до
самостійної діяльності та прийняття рішень при формуванні програмного коду.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Як в Java реалізована робота з рядками символів?
2. Як описується об’єкт типу “рядок символів”?
3. Як реалізувати початкову ініціалізацію об’єкту (змінної) типу String при
його описі?
4. Як перевірити два рядки на рівність?
5. Призначення методу equals()?
6. Як визначити довжину рядка?
7. Призначення методу length()?
8. Як визначити символ за заданим індексом?
9. Призначення методу charAt()?
10. Призначення методів codePointAt() та codePointBefore()?
11. Призначення методів compareTo() та compareToIgnoreCase()?
12. Як об’єднати рядки?
13. Призначення методу concat() та операція ‘+’?
14. Як визначити наявність підрядка в рядку?
15. Призначення методу contains()?
16. Яке призначення методу endsWith()?
17. Як розбити рядки на масив цілих чисел?
18. Призначення методу getBytes()?
19. Як визначити перше входження символу або рядка?
20. Яке призначення методу indexOf()?
21. Як перевірити чи рядок є пустий?
22. Яке призначення методу isEmpty()?
23. Як визначити останнє входження символу або рядка?
24. Яке призначення методу lastIndexOf()?
25. Як замінити символи в тексті?
26. Яке призначення методу replace()?
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27. Яке призначення методу startsWith()?
28. Яке призначення методу substring()?
29. Як розбити рядки на символи?
30. Яке призначення методу toCharArray()?
31. Як привести до потрібного регістру символи?
32. Яке призначення методів toLowerCase() та toUpperCase()?
33. Як перетворити масив символів char[] в рядок String?
34. Яке призначення методу copyValueOf()?
35. Як перевести число в його рядкове представлення?
36. Яке призначення методу valueOf()?
37. Яка загальна форма оголошення одновимірного масиву рядків?
38. Яким чином оголошується одновимірний масив рядків?
39. Що таке двовимірний масив рядків?
40. Як оголосити двовимірний масив рядків?
41. Як визначається довжина масиву рядків?
42. Призначення властивості length?
43. Як здійснюється пошук заданого рядка в одновимірному масиві рядків?
44. Як відсортувати одновимірний масив рядків за алфавітом методом
вставки?
45. Як здійснюється ініціалізація двовимірного масиву рядків?
Завдання:
1. Написати програму мовою Java, що реалізує виконання двох завдань по
опрацюванню текстових даних, варіант яких кожен студент вибирає відповідно
до порядкового номеру в журналі академічної групи.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Завдання 1.
Дано дві текстові змінні Х1= ‘Хто рано любить спати’, Х2= ‘,’, Х3= ‘встає,
Х4= ‘тому Бог дає’. З них побудувати речення ‘Хто рано встає, тому Бог
дає’. Визначити кількість символів у реченні.
Дано дві текстові змінні Х1= ‘Як не наївся вареників’, Х2= ‘,’, Х3= ‘то вже
й не налижешся’. З них побудувати речення ‘Як не наївся, то вже й не
налижешся’. 3 якого символу починається слово — наївся?
Дано дві текстові змінні Х1=‘ Будь господарем’ i Х2= ‘своєму дому.’. З них
побудувати речення ‘Будь господарем своєму слову.’. Визначити кількість
символів у реченні. Виділити з речення слово — господарем.
Дано дві текстові змінні Х1=‘ Добре слово краще,’ i Х2= ‘ніж готові
справи’. З них побудувати речення ‘Добре слово краще, ніж готові гроші.’.
Визначити кількість символів у реченні. Виділити з речення слово −
виконується.
Дано дві текстові змінні Х1=‘ Слово старше,’ i Х2= ‘ніж дідо’. З них
побудувати речення ‘Слово старше, ніж гроші.’. Виділити з речення слово
старше.
Дано дві текстові змінні Х1=‘ Язик до Львова доведе,’ i Х2= ‘а в Києві
заблудить.’. З них побудувати речення ‘Язик до Києва доведе, а в Києві
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заблудить.’. Визначити кількість символів у реченні. 3 якої позиції
починається слово — Києві?
7. Дано дві текстові змінні Х1=‘Більше діла доброго роби’ i Х2= ‘− менше
слів.’. З них побудувати речення ‘Більше діла − менше слів.’. Визначити
кількість символів у реченні та вивести на екран слово − ‘менше’.
8. Дано дві текстові змінні Х1=‘гасло Слава Україні!’ i Х2= ‘Героям − слава!’.
З них побудувати речення ‘Слава Україні! Героям − слава!’. Виділити з
речення слово героям.
9. Дано дві текстові змінні Х1=‘Хто високо літає, стрибає’ i Х2= ‘той низько
падає’. З них побудувати речення ‘Хто високо літає, той низько падає’.
Визначити кількість символів у реченні. Виділити з речення слово —
низько.
10. Дано три текстові змінні Х1= ‘Байка байкою, а вареники’, Х2= ‘борщ’,
Х3= ‘стигне’. З них побудувати речення ‘Байка байкою, а борщ стигне.’.
Виділити із речення слово — борщ.
11. Дано три текстові змінні Х1= ‘Від красних очей’, Х2= ‘слів’, Х3= ‘язик не
відсохне’. З них побудувати речення ‘Від красних слів язик не відсохне’.
Визначити, з якої позиції починається слово язик.
12. Дано три текстові змінні Х1= ‘Від солодких слів яблука’, Х2= ‘кислиці’,
Х3= ‘не посолодшають.’. З них побудувати речення ‘Від солодких слів
кислиці не посолодшають.’. 3 якого символу починається слово —
кислиці?
13. Дано три текстові змінні Х1= ‘Від холодного слова’, Х2= ‘теплого, Х3= ‘і
лід розмерзається.’. З них побудувати речення ‘Від теплого слова і лід
розмерзається.’. 3 якого символу починається слово — лід?
14. Дано три текстові змінні Х1= ‘Де мало слів, праці і добра’, Х2= ‘там’, Х3=
‘більше правди.’. З них побудувати речення ‘Де мало слів, там більше
правди.’. Виділити із речення слово — слів.
15. Дано три текстові змінні Х1= ‘Не кидай’, Х2= ‘вітер’, Х3= ‘слова на
марно’. З них побудувати речення ‘Не кидай слова на вітер’. Визначити
кількість символів у реченні. 3 якого символу починається слово — вітер?
16. Дано чотири текстові змінні Х1= ‘З байки слова не викидають’, Х2= ‘і’,
Х3= ‘пісні’, Х4= ‘свого не вставляють.’. З них побудувати речення ‘З пісні
слова не викидають і свого не вставляють.’. Визначити кількість символів
у реченні.
17. Дано чотири текстові змінні Х1= ‘скоро’, Х2= ‘зимова сесія’, Х3=
‘потрібно вчитись’, Х4= ‘-’. З них побудувати речення ‘скоро сесія –
потрібно вчитись’. Визначити кількість символів у реченні.
18. Два рядки тексту вводяться з клавіатури. З них утворити одне речення, в
якому замінити всі символи А та а на символ !. Ви вести результат в
консоль.
19. У введеному з клавіатури тексті знищити всі символи "," і підрахувати
довжину утвореного тексту.
20. Довільний текст вводиться з клавіатури, що містить ":". Надрукувати ту
його частину, яка знаходиться до першого символу ":".
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21. Довільний текст вводиться з клавіатури. У ньому визначити скільки разів
зустрічається буквосполучення «то».
22. Довільний текст вводиться з клавіатури. У ньому підрахувати кількість
букв а і б. Якщо букв а більше, ніж букв б, то в тексті знищити всі букви б,
інакше − а.
23. У введеному з клавіатури слові замінити його другу половину символом *.
Результат вивести на екран.
24. У введеному з клавіатури реченні з трьох знищити два останніх. Результат
вивести на екран.
25. У введеному з клавіатури реченні замінити всі символи, що знаходяться на
парних позиціях, символом _. Результат вивести на екран.
26. У введеному з клавіатури реченні перших два слова перемістити в його
кінець. Результат вивести на екран.
27. У введеному з клавіатури реченні обчислити кількість великих букв і ком.
28. У введеному з клавіатури слові перших два символи перемістити в його
кінець. Результат вивести на екран.
29. У введеному з клавіатури тексті всі символи ":" замінити на "-" і
підрахувати кількість виконаних замін.
Завдання 2.
1. Для введеного з клавіатури слова додати на початку і в кінці стільки
зірочок, скільки букв у ньому.
2. Ввести з клавіатури два слова. У більшому з них замінити відповідну
кількість символів з меншого.
3. Для введеного з клавіатури тексту вивести на екран всі букви «і».
4. Для введеного з клавіатури речення надрукувати у стовпчик кількість
входження в нього всіх його символів.
5. Для введеного з клавіатури речення обчислити кількість буквосполучення
«нн».
6. Для введеного з клавіатури речення визначити частку (у %) букв «а».
7. Для введеного з клавіатури речення визначити кількість входжень в нього
буквосполучення «Ро».
8. Для введеного з клавіатури речення визначити кількість входжень в нього
деякого буквосполучення з двох букв.
9. Для введеного з клавіатури речення надрукувати всі його символи, що
передують першій комі.
10. Для введеного з клавіатури речення знайти порядковий номер першої
букви «е».
11. Для введеного з клавіатури речення визначити кількість букв «н», що
передують першій комі.
12. Для введеного з клавіатури речення визначити чи є в ньому
буквосполучення «чу» або «Щу». У разі позитивної відповіді знайти
порядковий номер першої літери першого з них.
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13. Для введеного з клавіатури речення надрукувати всі символи, розташовані
між першою та дугою комами. Якщо другої коми немає, то надрукувати
всі символи, розташовані після першої.
14. Для введеного з клавіатури речення всі букви «е» замінити на букви «і».
15. Для введеного з клавіатури речення всі пропуски в ньому замінити на
символ «_».
16. Для введеного з клавіатури речення замінити всі входження
буквосполучення «ах» на «Ух».
17. У введеному з клавіатури слові видалити третю букву.
18. У введеному з клавіатури реченні видалити k-ту букву.
19. У введеному з клавіатури слові видалити першу з літер «о», якщо така є.
20. З клавіатури введено слово. Якщо його довжина непарна, то видалити
середню букву, в інакше − дві середні літери.
21. У введеному з клавіатури реченні видалити всі символи з n1-го по n2-ий
(n1 ≤n2).
22. У введене з клавіатури слово вставити «т» після k-ої літери.
23. У введене з клавіатури слово. вставити задану букву після першої літери
«і».
24. У введене з клавіатури слово вставити деяку задану букву після букви з
заданим номером.
25. У введеному з клавіатури слові переставити його першу букву на місце kої.
26. У введеному з клавіатури слові переставити його останню букву на місце
першої.
27. У введеному з клавіатури слові переставити його s-у букву на місце k-ої (s
<k).
28. З клавіатури з помилками введено слово «інформація». Шляхом
переміщення його букв отримати коректну форму його написання.
Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
1. Як в Java реалізована робота з рядками символів?
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"
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"Два\nрядки"
"Три\nрядки\nсимволів"
"Тема: \'Рядки символів\'"
2. Як описується об’єкт типу “рядок 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!"

3. Як реалізувати початкову ініціалізацію об’єкту (змінної) типу String
при його описі?
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!"

4. Як перевірити два рядки на рівність? Метод equals()
В Java два рядки перевіряються на рівність:
 з допомогою операцій порівняння ‘= =‘ або ‘!=‘;
 з допомогою методу equals() класу String.
Загальна форма методу equals():
boolean equals(другий_рядок)
boolean equalsIgnoreCase(другий_рядок)
Якщо рядки рівні, то метод equals() повертає значення true. В іншому
випадку повертається false.
Метод equalsIgnoreCase() працює аналогічно методу equals(). Відмінність
цього методу від методу equals() полягає в тому, що при порівнянні рядків
ігнорується верхній регістр символів.
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Продовжити перегляд

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
написаної у середовищі IntelliJ IDEA, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. 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.
2. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование:
Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с.
3. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектноориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. :
Питер, 2007. − 366 с.
4. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб.
пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с.
5. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табунщик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 180 с.
6. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. –
М.: ООО «ИД Вильямс», 2007.
7. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник
для студ. сред. проф. образования / А. В. Рудаков. − 7-е изд., стер. − М. :
Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.
Інтернет ресурси:
1. Java : Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://proglang.su/java
2. Популярные технологии программирования в 2017 году : [Електрон.
ресурс]. - Режим доступу: https://vc.ru/dev/21483-what-language-2017
3. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info
4. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursov-po-javachastjh-1-5. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих :
[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-poosnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/
6. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим
доступу: http://progopedia.ru/
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
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Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного
лабораторного заняття.
1. Основи ООП на мові Java.
2. Структура класів.

Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 8-9-10
Тема № 4. КОНЦЕПЦІЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (РОЗРОБКА КЛАСУ)
Навчальний час: 6 год.
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 і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок роботи
з класами, призначеними для зберігання різнорідної інформації про реальні
об'єкти; сформувати професійні уміння написання програм мовою Java у
середовищі IntelliJ IDEA; залучити до самостійної діяльності та прийняття
рішень при формуванні програмного коду.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Що таке клас? Для чого використовують класи?
2. Що таке поле?
3. Що таке об’єкт?
4. Що таке конструктор?
5. Що таке оператор new?
6. Що таке модифікатор static?
7. Що таке модифікатор protected?
8. Що таке модифікатор void?
9. Що таке модифікатор private?
10. Що таке модифікатор abstract?
11. Що таке модифікатор final?
12. Що таке метод?
13. Що таке заголовок методу?
14. Що таке тіло методу?
15. Що таке аргументи (або параметри)?
16. Що таке тип значень, які повертаються?
17. Що таке абстрактний метод?
18. Що таке статистичний метод?
19. Що таке статичне поле?
20. Яка різниця між статичним та нестатичним методами?
21. Як здійснюється доступ до членів класу?
Завдання:
1. Написати програму мовою Java, що реалізує виконання завдання по розробці
класу, варіант якого кожен студент вибирає відповідно до порядкового номеру в
журналі академічної групи.
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Завдання 1. Розробити клас з необхідною кількістю полів, одне з яких має
бути статичним. Реалізувати конструктор без параметрів, з одним, двома і т.д.
параметрами, а також конструктор, який ініціалізує всі поля класу. Для
уникнення спотворення даних або їх зміни неналежним чином застосувати
принцип інкапсуляції. Написати методи класу. На основі розробленого класу
створити декілька об’єктів. Продемонструвати роботу розроблених методів.
Результат вивести в консоль.
1.

Клас
Поля
Методи

2.

Клас
Поля
Методи

3.

Клас
Поля
Методи

4.

Клас
Поля
Методи

5.

Клас
Поля
Методи

6.

Клас
Поля
Методи

Текст
для зберігання послідовності символів;
для зберігання тематики вказаного тексту;
визначення кількості букв у тексті;
визначення кількості пробілів (між словами один пробіл);
заміни кожного входження однієї букви на іншу;
видалення слова з вказаним порядковим номером
Вектор
для зберігання координат вектора;
для зберігання розмірності вектора;
введення елементів вектора;
виведення елементів вектора у рядку;
визначення довжини вектора;
нормування вектора.
Матриця
для зберігання елементів матриці;
для зберігання розмірності матриці;
введення елементів матриці;
виведення елементів матриці;
знаходження найбільшого елемента;
знаходження найменшого елемента.
Число
для зберігання натурального числа;
введення числа;
виведення числа;
знаходження кількості цифр;
знаходження суми цифр.
Число – масив цифр
для зберігання кількості цифр;
для зберігання натурального числа, як масиву цифр;
введення числа;
виведення числа;
знаходження кількості входження деякої цифри;
знаходження суми цифр;
порівняння з іншим числом-масивом.
Арифметична прогресія
для зберігання першого члена;
для зберігання різниці;
введення та виведення першого члена;
виведення та виведення різниці;
знаходження n -го члена прогресії;
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7.

Клас
Поля
Методи

8.

Клас
Поля
Методи

9.

Клас
Поля
Методи

10.

Клас
Поля
Методи

11.

Клас
Поля
Методи

12.

Клас
Поля
Методи

13.

Клас
Поля
Методи

знаходження суми n перших членів прогресії.
Геометрична прогресія
для зберігання першого члена;
для зберігання знаменника;
введення та виведення першого члена;
виведення та виведення знаменника;
знаходження n -го члена прогресії;
знаходження суми n перших членів прогресії.
Пряма на площині
для зберігання коефіцієнтів канонічного рівняння прямої;
введення та виведення коефіцієнтів;
знаходження точки перетину з іншою прямою;
встановлення паралельності з іншою прямою;
встановлення належності деякої точки прямій.
Площина
для зберігання рівняння площини;
введення та виведення коефіцієнтів рівняння площини;
перевірка належності точки площині;
знаходження проекції точи на площину;
знаходження точки перетину прямої з площиною;
встановлення паралельності з іншою площиною.
Множина цифр
для зберігання множини цифр;
додавання нової цифри;
виведення цифр, які входять у множину на екран;
знаходження найбільшої цифри;
знаходження суми цифр.
“Стек” (реалізація стеку за допомогою одновимірного масиву цілих
чисел)
для зберігання вершини стеку (номера останнього доданого
елемента);
масив елементів;
виведення на екран;
додавання нового елементу;
видалення елементу;
знаходження суми елементів.
“Черга” (реалізація стеку за допомогою одновимірного масиву
цілих чисел)
для зберігання номерів першого та останнього елементів черги;
масив елементів;
виведення на екран;
додавання нового елементу;
видалення елементу;
знаходження суми елементів
“Впорядкований масив” (елементами масиву є цілі числа, які
завжди впорядковані за зростанням)
для зберігання кількості елементів масиву;
масив елементів;
виведення на екран;
додавання нового елемента;
видалення вказаного елемента;
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14.

Клас
Поля
Методи

15.

Клас
Поля
Методи

16.

Клас
Поля
Методи

17.

Клас
Поля
Методи

18.

Клас
Поля
Методи

19.

Клас
Поля
Методи

20.

Клас
Поля
Методи

21.

Клас
Поля
Методи

22.

Клас

знаходження елемента, з використанням бінарного пошуку.
“Многокутник” (зберігаються координати вершин)
для зберігання кількості вершин;
масив вершин;
введення/виведення координат вершин;
знаходження периметру;
знаходження площі;
належності точки ребру многокутника.
Вектор
для зберігання координат вектора;
введення/виведення елементів вектора;
визначення довжини вектора;
нормування вектора;
порівняння з іншим вектором;
Прямокутник
для зберігання довжин сторін;
введення/виведення даних;
визначення площі;
визначення периметру;
порівняння з іншим прямокутником;
Квадрат
для зберігання довжини сторін;
введення/виведення даних;
визначення площі;
визначення периметру;
порівняння з іншим квадратом;
Трикутник
для зберігання довжин сторін;
введення/виведення даних;
визначення площі;
визначення периметру;
порівняння з іншим трикутником;
Прямокутний трикутник
для зберігання довжин катетів;
введення/виведення даних;
визначення площі;
визначення периметру;
порівняння з іншим трикутником;
Коло
для зберігання радіуса;
введення/виведення даних;
визначення площі круга (обмеженого колом);
визначення довжини кола;
порівняння з іншим колом;
Круг
для зберігання радіуса;
для зберігання центра кола
введення/виведення даних;
визначення площі круга;
перевірка належності точки кругу;
Одновимірний масив
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Поля
Методи

23.

Клас
Поля
Методи

24.

Клас
Поля
Методи

25.

Клас
Поля
Методи

26.

Клас
Поля
Методи

27.

Клас
Поля
Методи

28.

Клас
Поля
Методи

для зберігання елементів масиву;
для зберігання кількості елементів.
введення/виведення даних;
знаходження найбільшого/найменшого елемента;
сортування масиву;
знаходження суми елементів;
Матриця
для зберігання елементів матриці;
для зберігання розмірності матриці.
введення/виведення даних;
знаходження найбільшого/найменшого елемента;
знаходження суми елементів.
Квадратна матриця
для зберігання елементів матриці;
для зберігання розмірності матриці.
введення/виведення даних;
знаходження найбільшого/найменшого елемента;
знаходження суми елементів.
Звичайний дріб
для зберігання чисельника і знаменника;
введення/виведення даних;
скорочення дробів (якщо чисельник і знаменник містять спільні
множники);
Пряма на площині
для зберігання коефіцієнтів канонічного рівняння прямої;
введення/виведення даних;
знаходження точки перетину з іншою прямою;
визначення належності точки прямій;
Відрізок на площині
для зберігання координат початку і кінця відрізка;
введення/виведення даних;
знаходження точки перетину з іншим відрізком;
визначення довжини відрізка;
визначення середини відрізка;
Точка на площині
для зберігання довжин сторін;
введення/виведення даних;
визначення відстані до іншої точки;
визначення квадранту, до якого належить точка;
порівняння з іншою точкою;

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
Усі об’єктно-орієнтовані мови програмування забезпечують реалізацію
базових концепцій: інкапсуляції, поліморфізму, наслідування.
Центральним елементом об’єктно-орієнтованого програмування є
абстракція. Завдяки можливості абстрагуватися людство справляється з
проявами складних речей в оточуючому світі.
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Наприклад, ніхто не думає про автомобіль як про набір з тисячі деталей,
коли треба переїхати з одного місця в інше. Автомобіль сприймається як об’єкт
в цілому з певними характеристиками: швидкість руху, необхідна кількість
пального і т.п.
Існує могутній механізм створення абстракції, який полягає в використанні
ієрархічної класифікації. Такий підхід дозволяє проаналізувати семантику
складних систем, розбивши їх на простіші фрагменти.
Ієрархічні абстракції складних систем можна застосувати і до
комп’ютерних програм. Дані з традиційної процесно-орієнтованої програми за
допомогою абстракції можна перетворити на об’єкти. А послідовність обробки
цих даних може стати набором повідомлень, які передаються між об’єктами.
Таким чином, кожний із об’єктів описує власну унікальну поведінку,
відповідаючи на повідомлення виконати певну дію. В цьому і полягає суть ООП.
Інкапсуляція (encapsulation − в перекладі "герметизація) – це механізм,
який зв’язує код і дані, захищаючи у цьому випадку їх від зовнішнього
пошкодження і некоректного використання. Це захисна оболонка, яка забороняє
довільний доступ іншому кодові, зовнішньому щодо даного. Доступ до даних і
коду суворо контролюється інтерфейсом. Кожний знає як доступитися до даних,
не задумуючись над деталями реалізації коду.
У мові Java (як і в інших об’єктно-орієнтованих мовах) основою
інкапсуляції є клас. Клас визначає структуру суті, створеної даними і кодом, і
поведінку цієї суті, яка, використовуючи визначення класу, може втілюватися у
багатьох об’єктах. Кожний об’єкт класу повторює структуру і поведінку,
визначену класом, так ніби його відлили за допомогою форми у вигляді класу.
Тому об’єкти називаються екземплярами класу. Клас є логічною конструкцією,
а об’єкт − його фізичним втіленням. При створенні класу визначаються дані і
код. Зокрема, дані називають змінними класу, а код, який виконується над цими
даними, − методами класу.
Поведінку та інтерфейс класу визначають методи, які опрацьовують дані
екземпляру класу. Кожний метод або змінну визначають як внутрішні або
загальнодоступні. Якщо доступ до власних членів класу збоку інших частин
програми можна отримати тільки через загальнодоступні методи, то можна
вважати, що принцип інкапсуляції цілковито реалізовано.
Усі об’єкти реального світу можна впорядкувати в певний ієрархічний ряд
(зверзу донизу). Наприклад, спанієль належить до класу собак, які є ссавцями,
які належать до більш узагальненого поняття тварин. Кожний рівень
ієрархічного ряду має свої специфічні характеристики. Якщо не застосовувати
принцип наслідування, то для кожного об’єкта з найнижчого рівня треба було б
визначати усі характеристики заново.
Цей аспект ООП дає змогу створювати нові класи, які успадковують
функціональні можливості уже існуючих.
Концепція поліморфізму полягає в тому, що за допомогою одного
інтерфейсу реалізують декілька методів. Наприклад, під час створення і різних
об’єктів працює метод create, хоча для кожного з них його реалізовано порізному. Вибір конкретної дії (тобто методу) стосовно кожної ситуації
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перекладається на компілятор або інтерпретатор. Програмістові необхідно
запам’ятати, як застосувати загальний інтерфейс: open, close тощо.
Найповніше ілюструє силу об’єктно-орієнтованого підходу приклад з
реального життя − об’єкт "автомобіль". Усі водії використовують наслідування
для управління різними типами засобів руху: автобусом, вантажним автомобілем
і та іншими засобами пересування. Постійно водії зустрічаються з
інкапсульованими засобами в автомобілі. Педалі гальма, газу, кермо − це
частини складного механізму, які пропонують простий інтерфейс, заховуючи
при цьому конкретну реалізацію дій. Нарешті, поліморфізм, демонструє
здатність виробників автомобілів пропонувати все нові варіанти одного і того ж,
за змістом, транспортного засобу. Адже в усіх автомобілях необхідно натиснути
на педаль гальма, щоб зупинитись, повернути кермо для зміни напряму руху і
т.п.
Тобто трансформація окремих деталей в об’єкт, який названо
"автомобілем", досягається шляхом застосування інкапсуляції, наслідування і
поліморфізму. Те ж саме справедливо і для програм. Застосовуючи об’єктноорієнтований підхід, різні частини складної програми можна зібрати докупи з
метою створення зв’язаного, стійкого до помилок і працюючого цілого.
Класи є ядром мови Java. Що б ми не захотіли реалізувати в Java-програмі,
її необхідно оформити у вигляді класу. Найважливіше, що необхідно знати про
клас – це те, що він визначає новий тип даних. Один раз описаний клас можна
надалі використовувати з метою створення об’єктів цього класу. Отже, клас є
шаблоном (template) об’єкта, а об’єкт – екземпляром (instance) класу.
Визначення класу полягає в описі його вигляду і природи. Це відбувається
за допомогою визначення даних, які в ньому містяться, і програмного коду, який
керує цими даними. Загальний вигляд оголошення класу записують так:

Методи і змінні, визначені всередині класу, називають членами (members)
цього класу.
Дані або змінні, визначені у блоці class, можуть належати конкретному
екземплярові класу (об’єктові), внаслідок чого їх називають змінними
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екземпляра, або бути глобальними змінними (instance variables), спільними для
всіх екземплярів конкретного класу і носити назву змінних класу. З метою
визначення змінної класу перед її оголошенням необхідно додати модифікатор
static.
Статичні змінні зберігаються в одному місці оперативної пам’яті і доступні
завжди протягом виконання програми з усіх екземплярів класу. Якщо ще в
оголошенні змінної додати модифікатор final, то значення змінної не можна
змінювати в підкласах. Фактично – це оголошення константи. За
загальноприйнятими правилами імена таких змінних пишуть великими літерами.
Програмний код міститься в методах. Головні частини методу − це ім’я,
параметри, тип значення, яке повертається, і тіло. Методи в мові Java
створюються тільки як частини класу. Це її основна відмінність від інших мов
програмування, в яких можна окремо написати і виконати функцію або
процедуру. Список параметрів задає типи та імена для інформації, яку необхідно
передати в метод. Ім’я методу і список параметрів винятково ідентифікують
метод. Для виходу з методу використовують оператор return, за яким іде вираз,
значення якого необхідно повернути. Метод може повертати значення
довільного типу або не повертати нічого. У таких випадках на місці типу в
оголошенні методу необхідно написати слово void.
Як приклад простого класу наведемо клас Box (коробка)
class Box {
double width;
double heigth;
double depth; }
Цей клас визначає тип даних Box. Його можна використовувати для
визначення об’єктів. Важливо пам’ятати, що описуючи клас, ми задаємо лише
шаблон. Реальний об’єкт типу Box при цьому не створюється. Для того, щоб
створити об’єкт типу Box, необхідно записати оператор виду
Box mybox = new Box(); // створює об’єкт з іменем mybox
Для доступу до змінних класу Box необхідно використати оператор
"крапка" (.). Розглянемо приклад програми, яка використовує клас Box:

Продовжити перегляд
Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
написаної у середовищі IntelliJ IDEA, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
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1. 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.
2. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование:
Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с.
3. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектноориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. :
Питер, 2007. − 366 с.
4. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб.
пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с.
5. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табунщик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 180 с.
6. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. –
М.: ООО «ИД Вильямс», 2007.
7. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник
для студ. сред. проф. образования / А. В. Рудаков. − 7-е изд., стер. − М. :
Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.
Інтернет ресурси:
1. Java : Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://proglang.su/java
2. Популярные технологии программирования в 2017 году : [Електрон.
ресурс]. - Режим доступу: https://vc.ru/dev/21483-what-language-2017
3. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info
4. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursov-po-javachastjh-1-5. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих :
[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-poosnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/
6. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим
доступу: http://progopedia.ru/
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Спадкування.
2. Абстрактні класи.
3. Інтерфейси
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Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання рівня знань студентів на лабораторних заняттях проводиться
за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів).
Оцінки за виконання лабораторних робіт враховуються як результат поточного контролю знань студента.
Порядок вивчення та оцінювання доводиться до відома студентів протягом семестру.

Види робіт.
Критерії оцінювання знань студентів

Максимальна
кількість балів

№
з/п

Бали рейтингу

Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань
студентів

1. Бали поточної успішності за участь у лабораторних заняттях
Критерії оцінювання
5 балів
лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному
5
обсязі, без помилок
лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному
4
обсязі, але є незначні помилки
лабораторна робота виконана у неповному обсязі, або (та) з
порушенням терміну її виконання, або (та) при наявності значних
3
помилок
виконання пропущеної без поважних причин лабораторної роботи
2
або повторне виконання незарахованої лабораторної роботи
лабораторна робота не виконана або не зарахована
0-1
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