
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» 
                                                                            (назва) 

Освітнього рівня   Перший (бакалаврський) рівень________________________________ 

Спеціальності        122 Комп'ютерні науки_________________________________________ 

Галузь знань          12 Інформаційні технології______________________________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ___Прикладне програмування Java_________________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

10 300 - - 138 36 126 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1.Прикладні алгоритми та структури даних 

 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1.СК8. Знання структур даних та фундаментальних алгоритмів, 

методології та інструментальних засобів об’єктно-орієнтованого 

аналізу та проектування, особливостей різних парадигм програмування, 

принципів, моделей,  методів і технологій проектування та розроблення 

програмних продуктів різного призначення. 

1.СК8. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, 

вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості 

застосування для реалізації методів і алгоритмів розв’язування задач у 

галузі комп’ютерних наук, створювати надійне та ефективне програмне 

забезпечення. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 
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1. Програмування у процедурному стилі на мові Java, знання базових 

синтаксичних конструкцій, граматики, базових бібліотек 

1. Програмування у процедурному стилі на мові Java, знання базових 

синтаксичних конструкцій, граматики, базових бібліотек 

2. Уміння створювати математичні моделі задач, використовувати 

графічну нотацію UML для опису моделей 

2. Уміння створювати математичні моделі задач, використовувати 

графічну нотацію UML для опису моделей 

3. Реалізація функціональних особливостей ПЗ у вигляді окремих 

модулів, для подальшого незалежного використання в інших розробках 

3. Реалізація функціональних особливостей ПЗ у вигляді окремих 

модулів, для подальшого незалежного використання в інших розробках 

4. Розробка ефективних алгоритмів та програм на 4. Розробка ефективних алгоритмів та програм на 

5. Візуалізація даних різного типу, в том числі динамічна графіка, 

цифрова обробка звуку та зображень 

5. Візуалізація даних різного типу, в том числі динамічна графіка, 

цифрова обробка звуку та зображень 

6. Розробки програмного забезпечення на основі парадигми об'єктно - 

орієнтованого програмування 

6. Розробки програмного забезпечення на основі парадигми об'єктно - 

орієнтованого програмування 

7. Розробка графічного інтерфейсу користувача, візуальних елементів 

управління, візуалізація даних різної природи, візуалізація процесів 

шляхом їх анімації 

7. Розробка графічного інтерфейсу користувача, візуальних елементів 

управління, візуалізація даних різної природи, візуалізація процесів 

шляхом їх анімації 

8. Програмування контролеру HP, мережеве програмування різних 

топологій 

8. Програмування контролеру HP, мережеве програмування різних 

топологій 

9. Робота із даними, основи обробки даних у базах даних 9. Робота із даними, основи обробки даних у базах даних 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для 

реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 
Практичне 

заняття 1 

Тема 1. Загальні 

принципи розробки 

програм, в тому числі і на 

Java 

1. Загальні принципи 

розробки програм, в том 

числі і на мові Java. 

2. Порядок створення та 

запуску програм на мові 

Java 

Знати: основи побудови мат. 

моделей, принципи 

алгоритмізації, основи UML, 

етапи створення, компіляції, 

запуску, тестування та 

відлагодження кодів 

програм; ключові слова Java, 

характ. вбудованих типів 

даних  

 

Уміти:Використовувати 

засоби розробки програм 

на мові Java (JDK/JRE, 

IDE). Редагувати, 

компілювати та запускати 

програми, виправляти 

похибки різної природи, 

тестувати та 

відлагоджувати код 

програм; будувати 

http://dl.dut.edu

.ua/course/view
.php?id=1373 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=1
373 
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3. Різновиди похибок 

4. Основи моделювання 

математичні та UML 

моделі прикладних задач 

та проблем 

Практичне 

заняття 2 

Тема 2. Поняття типу 

даних.  

Вбудовані типи даних 

String, int. 

1. Поняття примітивного 

типу даних 

2. Поняття змінної, 

ідентифікатору 

3. Вбудовані типи даних 

String, Int 

Знати:  Поняття типу даних, 

змінних, особливості 

примітивних типів даних, 

основні операції над ними 

 

Уміти:  Використовувати  

примітивнині типи даних 

для вказаннятя типу 

змінних, правила задавання 

імен ідентифікаторів, 

перевторювати цілі числа в 

рядки та рядки в цілі числа. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 3 

Тема 3. Вбудовані типи 

даних double, boolean. 

Операції порівняння. 

Перетворення типів. 

1. Вбудовані типи даних 

double, boolean. 2. 

Операції порівняння 

3. Правила перетворення 

чисельних типів даних, 

чисел в строковий тип 

Знати:   Відмінності між 

цілими та дійсними числами, 

логічний тип даних, операції 

з логічними типами. 

 

Уміти: Використовувати 

дійні числі при 

розв'язуванні задач, 

пониження точності числа 

з дійного до цілого 

(округлення), перетворення 

дійних чисел до рядків та 

навпаки, проводити 

основні операції із типом 

boolean 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 4 

Тема 4. Умовні переходи 

із застосуванням 

конструкцій if, if-else. 

Циклічне виконання коду 

із застосування 

конструкції while. 

1. Необхідність у 

розгалуженні потоку 

виконання коду 

2. Розгалуження по 

гілкам та циклічне 

виконання коду 

Знати:   Лінійне виконання 

коду та необхідність у 

розгалуженнях для обробки 

різних ситуацій; основні 

мовні конструкції для 

розгалуження 

 

Уміти: Використовувати 

конструкції розгалуження 

if, if-else, if-else-if, switch, 

while, do-while 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне Тема 5. Циклічне Знати:  Синтаксис Уміти:  Застосовувати http://dl.d http://dl.dut.e
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заняття 5 виконання коду із 

застосування конструкції 

for. Вкладені блоки коду. 

Відлагодження коду. 

1. Особливості створення 

циклічного коду за 

допомогою for 

2. Блоки коду, області 

видимості змінних 

конструкції циклічного 

виконання коду for, for-each, 

поняття області видимості 

блоку, принцип вкладених 

блоків 

 

різновиди конструкції for 

для різних задач, визначати 

область видимості змінних, 

контролювати області 

видимості 

 

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 6 

Тема 6. Масиви. Робота із 

одномірними масивами. 

1. Декларування 

одномірного масиву,  

2. Різновиди декларувань 

та ініціалізації 

одномірного масиву 

3. Обробка даних в 

масиві 

Знати:   Порядок 

декларування одномірного 

масиву, читати та записувати 

данні, задавати тип масиву 

 

 

Уміти: Використовувати 

різні типи ініціалізації в 

залежності від задач, 

зберігати та обробляти 

чисельні тя рядкові данні, 

використовувати циклічні 

конструкції та 

візуалізовувати вміст 

масиву 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 7 

Тема 7. Двомірні масиви 

1. Декларування 

двомірного масиву,  

2. Різновиди декларувань 

та ініціалізації 

двомірного масиву 

3. Обробка даних в 

масиві 

 

Знати:   Порядок 

декларування двомірного 

масиву, читати та записувати 

данні, задавати тип масиву 

 

Уміти: Використовувати 

різні типи ініціалізації в 

залежності від задач, 

зберігати та обробляти 

чисельні тя рядкові данні, 

використовувати циклічні 

конструкції та 

візуалізовувати вміст 

масиву 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 8 

Тема 8. Поняття вводу-

виводу, модель вводу-

виводу. Стандартний ввід 

та вивід. 

1. Модель ПЗ як "чорної" 

коробки 

2. Ввід та вивід даних із 

програми, основні типи 

3. Вивід даних у консоль 

Знати:  Принцип 

представлення ПЗ у вигляді 

"чорного" ящика, основні 

способи вводу та виводу 

даних в , з  програми 

 

Уміти:  Використовувати  

введення даних за 

допомогою командного 

рядку, виводити данні у 

консоль. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 
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Практичне 

заняття 9 

Тема 9. Стандартна 

графіка 

1. Бібліотека для роботи з 

графікою STdDraw 

2. Основні методи 

бібліотеки 

Знати: Порядок 

використання методів 

бібліотеки для виводу 

графічних примітивів, 

налаштування параметрів 

вікна для виводу графіки 

 

Уміти: Використовувати 

методи для малювання 

графічних примітивів, 

виводити графіки функцій 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 10 

Тема 10. Анімація 

1.Застосування подвійної 

буферизації 

2.Метод створення 

анімації 

3. Приклад анімації: 

пружне відбивання шару 

від стін 

Знати: Основні принципи 

створення анімаційних 

ефектів 

 

Уміти: Використовувати  

метод створення 

анімаційного ефекту, 

подвійну буферізацію для 

прискорення виводу на 

екран 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 11 

Тема 11. Концепція 

модульного 

програмування: базові 

принципи та приклади  

1. Концепція 

застосування окремих 

методів 

2. Методи в Java, поняття 

сигнатури 

Знати:  Принцип 

застосування окремих 

методів під керуванням 

головної програми 

 

Уміти:  Застосовувати 

статичні методи  Java 

 http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 12 

Тема 12. Цифровий звук 

1. Представлення 

звукових даних в 

комп'ютерній програмі 

2. Бібліотека Java для 

обробки звуку StdSound 

Знати: Принцип 

представлення звуку у 

програмах на Java, порядок 

застосування методів  

бібліотеки StdSound 

 

Уміти: Читати та 

записувати звукові дані на 

диск, завантажувати їх до 

масиву, виводити звук на 

динамік 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 13 

Тема 13. Розробка 

власних методів та 

бібліотек 

1. Розробка статичних 

методів без параметрів 

2. Розробка статичних 

Знати: Основні положення 

щодо розробки статичних 

методів в Java 

 

Уміти: Розробляти методи, 

що повертають значення, 

які генерують сторонні 

ефекти, які приймають 

значення в якості вхідних 

параметрів методу 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 



 6 

методів з параметрами 

3. Розробка методів, що 

дають сторонні ефекти 

 

Практичне 

заняття 14 

Тема 14. Модульне 

програмування: розробка 

модулів 

1. Принцип групування 

методів у окремі класи, 

пакети 

 

Знати:  Концепцію 

групування логічно схожих 

за діями методів в єдину 

бібліотеку, групування 

бібліотек до пакету Java, 

поняття API (Application 

Programming Interface) 

Уміти:  Створювати 

окремі класи-бібліотеки, 

статичні методи, 

генерувати код для 

тестування методів 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 15 

Тема 15. Рекурсія та 

особливості її реалізації 

1. Поняття рекурсії, її 

властивості 

2. Межі застосування 

рекурсії 

3. Порівняння програм з 

рекурсивним вирішенням 

задачі та без неї 

Знати:   Поняття рекурсії, її 

властивості, аналоги, 

принцип вирішення задач за 

допомогою рекурсії 

 

Уміти: Створювати 

програми за допомогою 

рекурсії та без неї, 

оцінювати ефективність та 

доцільність рекурсивного 

підходу вирішення задач 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Розділ 2 

 

Практичне 

заняття 16 

Тема 1. Класи та об'єкти 

як основи концепції 

ООП. Формування 

об'єктно - орієнтоване 

мислення 

1. Принципи ООП 

2. Поняття класу, об'єкту, 

конструктору 

3. UML діаграми класів, 

об'єктів 

Знати: Ідею ООП, поняття 

класу та об'єкту, види 

діаграм UML для опису 

класу та об'єкту, різницю 

між змінними класу та 

змінним об'єкту 

 

Уміти: Порядок 

проектування класу, 

структури та 

функціональних 

можливостей, написання 

коду, створення об'єктів на 

його основі, застосовувати 

конструктори різного типу 

за призначенням 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 17 

Тема 2. Інкапсуляція 

1. Ідея приховування 

даних за допомогою 

інкапсуляції 

2. Організація доступу до 

прихованих полів за 

Знати:  Ідею та призначення 

інкапсуляції, необхідність у 

приховуванні даних об'єктів 

для їх захисту від 

несанкціонованоних змін, 

способи доступу до полів 

Уміти:  Створювати 

закриті поля класу, 

створювати методи запису 

та читання полів 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 
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допомогою методів 

3. Ключове слово this 

 

 

Практичне 

заняття 18 

Тема 3. Наслідування та 

поліморфізм 

1. Ідея наслідування та її 

імплементація 

2. Застосування 

поліморфізму 

3. Ключове слово super 

 

Знати:   Концепцію 

побудови ієрархії класів, 

зв'язаних наслідуванням; 

особливості застосування 

поліморфних посилань 

 

Уміти: Проектувати 

ієрархію класів, 

створювати підкласи на 

основі суперкласів, 

перевизначати методи в 

підкласах 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 19 

Тема 4. Поняття 

виключень, їх 

перехоплення, робота із 

файлами, операції 

вводу/виводу із файлами 

текстового вмісту 

1. Механізм обробки 

похибок часу виконання 

за допомогою виключень 

2. Приклади застосування 

виключень під час 

роботи з файлами 

 

Знати: Причини виникнення 

похибок часу виконання та 

шляхи їх уникнення за 

допомогою механізму 

перехоплення виключень; 

різновиди виключень 

 

Уміти: Використовувати  

конструкцію try-catch для 

перехоплення виключень в 

програмах; генерувати 

виключення у методах; 

вилучати інформацію про 

виключення; створювати 

власні класи-виключення; 

використовувати класи 

File, PrintWriter, Scanner 

для роботи з файлами. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 20 

Тема 5. Абстрактні класи 

та інтерфейси 

1. Розробка та 

використання 

абстрактних класів та 

методів 

2. Визначення 

інтерфейсів та їх 

застосування шляхом 

імплементації 

 

Знати: призначення, 

особливості створення 

абстрактних методів, класів, 

інтерфейсів; 

 

Уміти:  Розробляти 

абстрактні методи, класи, 

інтерфейси; застосовувати 

інтерфейси Comparable для 

порівняння, та Clonable для 

клонування об'єктів;  

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне Тема 6. Основи роботи із Знати:   Відмінності між Уміти: писати прості http://dl.d http://dl.dut.e
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заняття 21 графічною бібліотекою 

JavaFX 

1. Історія розвитку 

графічної підсистеми 

Java: AWT, SWING, 

JavaFX 

2. Ієрархія класів JavaFX 

3. Порядок створення 

користувальницького 

інтерфейсу 

 

AWT, SWING, JavaFX;  

 

JavaFX програми, 

використовувати панелі, UI 

елементи керування, 

графічні примітиви (криві); 

змінювати колір об'єктів; 

завантажувати та виводити 

на екран цифрові 

зображення; виводити 

текст; групувати виводимі 

графічні елементи, 

змінювати їх позиціювання 

за допомогою менеджеру 

панелей 

 

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 22 

Тема 7. Програмування 

на основі подій: 

розширене застосування 

JavaFX 

1. Ідея програмування за 

допомогою подій 2. Опис 

події, джерел події, 

класів подій 

3. Визначення класів-

обробників подій 4. 

Створення додатків з 

графічним інтерфейсом 

та обробниками подій 

 

Знати: Основні положення 

програмування на основі 

подій; принцип генерації 

події, перехоплення подій 

класом-обробником; 

 

Уміти: визначати класи-

обробники подій; 

використовувати внутрішні 

класи та лямбда-вирази для 

створення обробників; 

розробляти додатки із 

графічним інтерфейсом та 

обробниками подій від 

клавіатури та мишки; 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 22 

Тема 8. Поняття 

загальних типів 

(дженеріків) 

1. Поняття дженеріків 

2. Застосування 

дженеріків 

 

Знати:  поняття загального 

типу, чому загальні типи 

можуть підвищити 

надійність та читабельність 

коду;  

 

Уміти:  визначати загальні 

класи та інтерфейси, 

використовувати їх; 

розробити загальний метод 

для сортування масиву за 

допомогою Comparable 

обєктів  

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 
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Практичне 

заняття 23 

Тема 9. Основи роботи з 

мережевими пристроями 

1. Модель TCP\IP, 

поняття доменого імені, 

хоста, серверу, сокету; 

комунікація шляхзом 

пересилання пакетів 2. 

Розробка клієнтів та 

серверів на основі сокетів 

3. Передача об'єктів через 

мережу 

 

Знати:   модель TCP\IP, IP 

адреси, порти, принцип 

клієнт-серверної взаємодії, 

сокету; 

 

Уміти: обмінюватись 

пакетами через мережу, 

створювати клінт-серверні 

додатки, аналізувати 

інтернет-адреси, 

передавати та отримувати 

обєкти через мережу 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

Практичне 

заняття 24 

Тема 10. Основи роботи 

із базами даних 

1. Поняття бази даних, 

системи управління 

базами даних 

2. Основи мови SQL 

3. Підключення до бази 

даних за допомогою 

JDBC 

 

Знати: концепцію 

зберігання даних у базі 

даних у формі таблиць; 

реляційну модель даних, 

реляційні структури даних;  

 

Уміти: підключатися до 

бази даних з програми Java 

за допомогою JDBC; 

використовувати прості 

конструкції мови SQL для 

збереження та читання 

даних за бази даних; 

використовувати вирази 

для виконання збережених 

SQL процедур та функцій 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

1373 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

1373 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Computer Science: An Interdisciplinary Approach 1st Edition by Robert Sedgewick (Author), Kevin Wayne (Author), Hardcover: 1168 pages, 

Publisher: Addison-Wesley Professional; 1 edition (June 25, 2016) 

2. Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition) 10th Edition, by Daniel Liang, 1344 pages, Publisher: Pearson; 10 edition , 2014 

3. Ресурси навчального сайту dl.dut.edu.ua 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 
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( заліки, заліки, курсові проекти, тестування) 

1 семестр – екзамен 

2 семестр - залік, курсовий 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія (ауд.132), оснащена: 

1. Персональні компьютери HP – 20 шт. 

2. Java SE Development Kit 8u221 

3. Інтегроване середовище розробника IDE Eclipse 

4. Лабораторія оснащена можливістю підключення персональних ноутбуків 

 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 

 

 

 


