
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології" 
 

(назва) 

Освітнього рівня Перший (бакалаврський) рівень________________________________ 
 

Спеціальності 122 Комп'ютерні науки_та інформаційні технології 
 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 
 
 

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

2. Тип основна, вибіркова (вказати) основна  
 

 
 

3. Обсяг: 

 

Кредитів ECTS 

 

Годин 

За видами занять: 
 

Лекцій 
 

Семінар 
Практичних 

занять 

 

Лабораторних занять 
Самостійна 

підготовка 

10 300  -- 144  28  128 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компонент 

и, які 

передують 

вивченню 

 
 

1. Вища математика 

 
 

Освітні 

компонент 

и для яких 

є базовою 

1. Прикладні алгоритми та структури даних  

2. Організація баз даних та знань  

3. Моделювання ІоТ 

4. Програмування мобільних пристроїв 
5. Спеціалізовані мови програмування 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ПП 14. Здатність до опанування сучасної мови програмування Java Enterhrise Edition та оволодіння основними можливостями цієї мови, 

навичками хорошого стилю програмування, методами проектування та створення програм згідно сучасних технологій програмування.  
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 
 

1. Реалізація функціональних особливостей ПЗ у вигляді окремих модулів, для подальшого незалежного використання в інших розробках 

2. Розробка ефективних алгоритмів та програм на 

3. Візуалізація даних різного типу, в том числі динамічна графіка, цифрова обробка звуку та зображень 

4. Розробки програмного забезпечення на основі парадигми об'єктно - орієнтованого програмування 

5. Розробка графічного інтерфейсу користувача, візуальних елементів управління, візуалізація даних різної природи, візуалізація процесів шляхом 

їх анімації 

6. Застосовувати на практиці технології regex при роботі з текстовими даними, а також технології серіалізації файлів. 

7. Ефективно застосовувати на практиці ресурси фреймворку Collection для оптимізації збереження та опрацювання даних. 

8. Застосовувати на практиці ресурси пакетів java.util.concurrent, java.util.concurrent.lock, java.util.concurrent.atomic та 

фреймворку API Parallel Streams для створення високопродуктивних безпечних багатопотокових систем опрацювання даних. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 5 Здатність аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення ІСТ на основі аналізу їх 

властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати 

навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів ІСТ. 

7. План вивчення освітньої компоненти 
 

Змістовн 

ий розділ 

 

Вид 

заняття 

 

Тема 

 

Знати 

 

Вміти 

 

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 

Практика1,2 

 

Загальні принципи 

розробки програм, 

в тому числі і на 

Java 

1. Вступ до дисципліни 

2. Призначення мов 

програмування 

3. Особливості мови Java 

4. Узагальнений процес 

розробки програм 

  

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205


   5. Структура програми на 

Java. Перша програма "Hello, 

World!" 

6. Код програми та 

коментарі. Правила 

оформлення коду. 

7. Різновиди похибок та 

базові правила їх 

виправлення 

8. Порядок запуску програми 

з командного рядку та через 

IDE Eclipse 

   

 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 

Лаборато 
рне 
заняття 

1 

  1. Встановлення JDK, IDE Eclipse 

2. Порядок запуску програми з 

командного рядку та через IDE 

Eclipse 

3. Способи детектування, виявлення 

та виправлення похибок 

4. Загальну структуру програми на 

Java. Код першої програми "Hello, 

World!" 

5. Правила оформлення коду та 

коментарів згідно code convention. 

 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
Практика 

3,4 

 
 
 
 
 

Поняття типу 

даних. Вбудовані 

типи даних String, 

int. 

1. Поняття типу даних та 

змінної у Java. Вбудовані та 

примітивні типи даних. 

2. Цілочисельний тип даних 

int. Основні характеристики, 

операції та сфери 

застосування. 

3. Передачі даних у 

програму через командний 

рядок 

4. Рядковий тип даних String. 

Основні характеристики, 

операції та сфери 

  
 
 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
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http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
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   застосування. 

5. Приклади типового 

застосування цілочисельних 

змінних та роботи із 

текстовими даними. 

   

 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 

Лаборато 
рне 
заняття 

2 

  1. Декларувати та ініціалізувати 

змінні 

2. Здійснювати базові операції із 

цілочисельним типом int 

3. Здійснювати базові операції із 

рядковим типом даних String 

4. Передавати данні у програму 

через командний рядок 

5. Конвертувати данні із рядкового 

представлення у чисельний 

 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
Практика 5, 

6 

 
 
 
 
 
 

Вбудовані типи 

даних double, 

boolean. 

1. Тип даних для роботи з 

дійсними числами double. 

Основні характеристики, 

операції та сфери 

застосування. 

2. Принцип застосування 

математичних функцій з 

бібліотеки Math 

3. Тип даних boolean для 

роботи із логічними 

значеннями. Основні 

характеристики, операції та 

сфери застосування. 

  
 
 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 

Розділ 1 

 
 

Практика 
7 

  1. Здійснювати базові операції із 

типом дійсних числ double. 

2. Застосовувати математичні 

функції із бібліотеки Math 

3. Декларувати та ініціалізувати 

змінні логічного типу boolean 

 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 

Розділ 1 Практика 8 Логічні операції та 

операції 

1. Логічні операції. 

Приклади застосування 

 http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 
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http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
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  порівняння. 

Перетворення 

типів. 

2. Операції порівняння. 

Приклади застосування 

3. Призначення перевірки 

типів у Java. 

4. Правила перетворень 

типів у Java. Приклади 

правильного та 

неправильного перетворення 

типів. Наслідки невірного 

перетворення типів. 

 course/cat 

egory.php 
?id=205 

.php?id=205 

 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 

Лаборато 
рне 
заняття 

3 

  1. Здійснювати логічні операції у 

відповідних виразах 

2. Здійснювати операції порівняння 

3. Здійснювати перетворень типів 

змінних у Java різними способами: 

явне та неявне перетворення типів 

4. Вміти обирати потрібний тип 

перетворення в залежності від 

задачі 

 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборато 
рне 
заняття 4 

 
 
 
 
 

Базові конструкції 

розгалуження 

потоку виконання 

програми. 

Принципи 

застосування в 

програмах 

імітаційного 

моделювання. 

1. Поняття потоку виконання 

програми. Блок-схема 

прямолінійного потоку та 

потік із розгалуженнями. 

2. Типи розгалужень. 

Програмні конструкції для 

розгалужень у Java 

3. Конструкція для умовного 

переходу if, if-else. 

Синтаксис та принцип 

застосування. Приклади 

застосувань: проста імітація 

випадкового процесу, 

сортування двох та трьох 

чисел 

4. Конструкція для 

циклічного виконання коду 

  
 
 
 
 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
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   while. Синтаксис та принцип 

застосування.Приклад 

застосувань: генерація 

ступенів двійки. 

5. Особливості використання 

фігурних дужек в коді Java 

для створення 

багаторядкових блоків коду 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практика 
9,10 

  1. Використовувати конструкцію 

розгалуження потоку виконання if, 

if-else. 

2. Використовувати фігурні дужки 

для формування багаторядкових 

блоків коду 

3. Використовувати генератор 

випадкових чисел 

4. Будувати програми, що імітують 

прості випадкові процеси 

(підкидування монетки, грального 

кубіку тощо) 

5. Використовувати конструкцію 

для циклічного виконання коду 

while 

6. Будувати програми для 

обчислення значень функцій для 

аргументів на певному інтервалі та 

виведення результату у табличному 

вигляді у консоль *(на прикладі 

розрахунку ступенів двійки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 

Розділ 1 

 
 
 

Практика 11 

Специфічні 

конструкції 

розгалуження 

потоку виконання 

програм у Java. 

Область видимості 

змінних 

1. Конструкція формування 

розгалужень switch-case. 

Синтаксис та принцип 

застосування. Приклади 

застосувань. Порівняння із 

конструкцією if-else 

2. Конструкція для 

  

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
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   циклічного виконання коду 

for. Синтаксис та принцип 

застосування. Порівняння із 

конструкцією while. 

3. Типові приклади 

застосувань: обчислення 

сум, добутків (факторіалу), 

розрахунок та вивід 

табличного представлення 

аргументів та значень 

функцій 

4. Поняття області видимості 

змінної. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практика 
12,13 

  1. Застосовувати конструкцію 

формування розгалужень switch-

case. 

2. Обирати між конструкціями if-

else та switch-case в залежності від 

задачі та вимог до оптимальності 

3. Застосовувати конструкцію для 

циклічного виконання коду for. 

4. Обирати між конструкціями while 

та for в залежності від задачі та 

вимог до оптимальності або 

зручності 

5. Здійснювати обчислення сум, 

добутків (факторіалу), здійснювати 

вивід табличного представлення 

аргументів та значень функцій 

6. Звужувати та розширювати 

області видимості змінних. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 
 

Розділ 1 

 
 

Практика 

14 

 

Вкладені блоки 

коду. 

Відлагодження 

коду. 

1. Поняття вкладених блоків 

коду. Задачі, для яких вони 

застосувуються 

2. Приклади вкладених 

умовних конструкцій та 

 http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 
?id=205 

 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 
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   циклів. 

3. Поняття методу Монте-

Карло та принцип реалізації 

в імітаційних програмах 

4. Приклад розрахунку 

податку на суму 

5. Задача про розорення 

гравця. Код імітаційного 

моделювання 

розорення/виграшу. Збір 

статистичної інформації. 

Візуалізація процесу гри у 

консолі 

6. Поняття та основні 

способи відлагодження 

програм. Тимчасові вставки 

в код та Debugger в IDE 

Eclipse 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практика 
15 

  1. Утворювати вкладені блоки коду 

під час написання коду, бачити 

необхідність їх застосування для 

відповідних задач 

2. Приклади вкладених умовних 

конструкцій та циклів. 

3. Створювати прості імітаційні 

програми із застосуванням методу 

Монте-Карло 

4. Візуалізувати процес роботи 

імітаційної моделі, виводити 

допустиму статистичну інформацію 

5. Застосовувати різні способи 

відлагодження програм (тимчасові 

вставки в код та Debugger в IDE 

Eclipse) 

 
 
 
 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 

Розділ 1 
 

Практика16 
Масиви. Базові 

операції та 

1. Поняття структури даних. 

Поняття масиву. 

 http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
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  шаблони 

застосування 

одномірних 

масивів. 

2. Математичні абстракції та 

аналоги в мові 

програмування Java. Масив 

як математична множина. 

3. Порівняння ефективності 

різних способів обробки 

множини значень одного 

типу в коді Java. 

4. Підтримка масивів в Java. 

Представлення масиву у 

пам'яті. Особливості 

копіювання масивів в Java. 

5. Розв'язання задач із 

масивами. Типові шаблони 

застосування 

6. Типові помилки при 

роботі з масивами, шляхи 

виявлення та подолання в 

Java 

 course/cat 

egory.php 
?id=205 

.php?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборато 
рне 
заняття 5 

  1. Створювати масиви різної 

довжини, ініціалізувати даними під 

час декларування 

2. Застосовувати масив у програмах 

для збереження множин значень, в 

т.ч. компонентів векторів 

3. Працювати із аргументами 

командного рядка, які зберігаються 

у масиві 

4. Заповнювати масив випадковими 

значеннями із певного діапазону 

5. Обробляти значення масиву у 

циклі за різними математичними 

формулами (в т.ч. векторні операції) 

6. Копіювати масив в інший масив, 

розбивати масив на кілька масивів, 

копіювати масиви з кількох в один 

 
 
 
 
 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 
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    7. Виводити елементи масиву у 

консоль в рядок, в стовпчик 

8. Знаходити 

мінімальний/максимальний елемент 

у масиві 

9. Бачити похибки у роботі із 

масивами, виявляти їх у коді та 

виправляти 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Практика 17 

 
 
 
 
 
 

Використання 

одномірних 

масивів у 

класичних задачах 

комп'ютерних наук 

1. Застосування масивів для 

зберігання різних значень 

однієї сутності 

2. Вибір довільних елементів 

з множини значень одного 

типу 

3. Тасування значень у 

множині та формування 

виборки 

4. Використання масивів для 

більш ефективного 

написання коду 

5. Задача про збирача 

купонів: імітаційне 

моделювання на Java 

  
 
 
 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 

Практика 
18 

  1. Застосовувати масив для 

зберігання різних значень, 

формування множин значень 

сутностей, окремі компоненти яких 

зберігаються в різних масивах 

2. Здійснювати вибір випадкових 

значень із масиву різними 

способами (з можливими 

повторами, з уникненням повторів 

використовуючи тасування або 

додатковий масив логічних значень) 

3. Здійснювати вибір значень із 

масиву за певним принципом 

 
 
 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 
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    (задача про збирача купонів), 

візуалізувати процес 

4. Використовувати масив для 

більш ефективного написання коду 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборато 
рне 
заняття 6 

 
 
 
 
 
 
 
Двомірні масиви. 

Приклади 

використання в 

задачах 

комп'ютерних наук. 

1. Двомірні масиви. Аналоги 

з математики. Синтаксис 

використання в Java 

2. Застосування двомірних 

масивів для матричних 

обчислень, візуалізація 

матриць у консолі 

3. Принцип зберігання даних 

таблиць у масивах та їх 

візуалізація в текстовому 

вигляді у консолі 

4. Задача про випадкове 

блукання з уникненням 

перетинів маршруту: 

імітаційне моделювання та 

вирішення за допомогою 

масивів. 

  
 
 
 
 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практика 

19 

  1. Здійснювати декларування та 

ініціалізацію двомірних масивів 

різними способами 

2. Представляти у двомірних 

масивах матриці, здійснювати 

матричні операції, візуалізувати 

матриці у консолі 

3. Використовувати двомірний 

масив для збереження табличних 

значень, обробляти їх у циклах за 

математичними формулами, 

виводити таблицю у консоль 

4. Реалізувати програму, що імітує 

випадковий рух об'єкту у площині 

за різними правилами, візуалізувати 

 
 
 
 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 
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    процес   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практика 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Поняття вводу-

виводу, модель 

вводу-виводу. 

Бібліотека StdOut 

та форматований 

вивід 

1. Поняття операцій вводу та 

виводу даних. Пристрої для 

реалізації операцій 

вводу/виводу 

2. Модель вводу/виводу. 

Абстракції вхідного та 

вихідного потоків 

3. Стандартний ввід у Java, 

формування стандартного 

вхдного потоку. Бібліотека 

StdIn та інші засоби 

(командний рядок) 

4. Стандартний вивід у Java, 

формування стандартного 

вихідного потоку. Бібліотека 

StdOut та штатні засоби. 

5. Форматування даних у 

вихідному потоці згідно 

шаблонів 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 

Практика 

21 

  1. Здійснювати операцію вводу 

значень у програму під час її 

запуску, виявляти задачі, для яких 

такий спосіб є прийнятним 

2. Виводити данні у вихідний потік 

(консоль) засобами бібліотеки 

StdOut, використовуючи шаблони 

форматування 

3. Застосовувати шаблони 

форматування для виводу таблиць у 

вихідний потік (консоль) 

 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 
 

Розділ 1 

 
 

Практика 
22 

Стандартний ввід 

за допомогою 

бібліотеки StdIn. 

Основи обробки 

даних з файлів 

1. API методів бібліотеки 

стандартного вводу StdIn. 

Структура даних у вхідному 

потоці. Забезпечення вводу 

даних через консоль за 

 http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 

?id=205 

 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 
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  текстового формату допомогою клавіатури 

2. Реалізація інтерактивного 

вводу/виводу даних в 

програмах на Java 

3. Приклади програм із 

інтерактивним 

вводом/виводом: обчислення 

суми та середнього значення, 

гра "вгадай число" 

4. Утворення файлу з вмісту 

вихідного потоку та 

формування вхідний потоку 

із даних файлу: особливості 

реалізації програм та їх 

запуску у Java 

5. Типові конструкції для 

завантаження даних з 

текстових файлів у програму 

на Java, вивід даних у файл 

6. Утворення каналів між 

програмами 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практика 

23 

  1. Здійснювати ввод даних у 

програму через консоль, за 

допомогою клавіатури 

2. Розробляти програми із 

елементами інтерактивної взаємодії 

(запитання/відповідь/реакція) 

3. Розробляти програми обчислення 

за введеними вхідними даними, 

прості ігри типу "вгадай число" 

4. Утворювати файл з вмісту 

вихідного потоку 

5. Утворювати вхідний потіку із 

даних файлу 

6. Обробляти дані із вхідного 

потоку, утвореного із файлу 

 
 
 
 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 
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    (розбиття на токени, аналіз кожного 

токену і т.п.), зберігати у масиві або 

виводити у консоль 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатор 
не 
заняття 7 

 
 
 
 
 
 
 
Стандартна графіка 

бібліотеки StdDraw. 

Основи 

використання для 

візуалізації даних. 

1. Місце стандартної графіки 

у моделі вводу/виводу Java 

2. API методів бібліотеки 

StdDraw 

3. Структура типової 

програми для візуалізації 

даних 

4. Огляд найуживаніших 

методів бібліотеки StdDraw 

5. Вивід графіків функцій: 

особливості реалізації на 

Java 

6. Реалізація візуалізації 

даних з файлів 

7. Формування зображень, 

побудованих за ітераційним 

принципом 

  
 
 
 
 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практика 

24 

  1. Використовувати необхідні 

методи бібліотеки для створення 

холсту певного розміру, 

встановлення маштабу, 

налаштовувати колі фону та пера 

2. Структура типової програми для 

візуалізації даних 

3. Огляд найуживаніших методів 

бібліотеки StdDraw 

4. Зображувати примітивні графічні 

фігури (точка, відрізок, вектор, 

трикутник і т.п.) 

5. Виводити графіки функцій, 

підписувати вісі і т.п. 

6. Візуалізовувати дані, які 

зберігаються у файлі (карти 

 
 
 
 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 
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    місцевості, інші об'єкти) 

7. Візуалізовувати зображення, що 

мають фрактальну природу та 

будуються за ітеративним 

принципом 

  

 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
Практика 25 

 
 
 
 
 
 

Анімація та 

стандартний звук 

1. Застосування подвійної 

буферизації: призначення та 

спосіб реалізації на Java 

2. Класичний метод 

створення анімаційних 

ефектів 

3. Приклад анімації на Java: 

задача пружного відскоку 

шару від стін 

4. Застосування звуку у 

програмах на Java 

5. Реалізація годинника із 

стрілками на Java 

  
 
 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 

Практика 
26 

  1. Створювати програми для 

візуалізації анімаційних ефектів 

(покрокова побудова графіку, рух 

графічних обєктів і т.п.) 

2. Використовувати растрові 

зображення для візуалізації окремих 

об'єктів на сцені 

3. Використовувати звукові файли 

(wav) для додавання звукових 

повідомлень у програму 

4. Створювати програму-годинник 

із стрілками, що рухаються 

 
 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 

Розділ 1 

 
 
 

Практика 
27 

 

Поняття статичного 

методу Java та 

принципи їх 

розробки 

1. Актуальність розробки 

програм за модульним 

принципом, із 

використанням методів та 

зовнішніх бібліотек 

2. Поняття статичного 

  

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 
?id=205 
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   методу в Java, сигнатура, 

синтаксис методу 

3. Типи повернень, 

реалізація повернень значень 

із методів 

4. Трасування виконання 

програми із методами 

5. Виконання методів із 

інших бібліотек (класів) 

6. Передача параметрів в 

метод: за значенням (для 

примітивів), за посиланням 

(для масивів та об'єктів) 

7. Принцип перетворення 

програм без методів на 

програму із методами: 

знаходження простих чисел, 

знаходження найбільшого 

спільного дільника 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практика 
28 

  1. Розробляти статичні методи, що 

здійснюють повернення значень 

(розрахунок за формулами і т.п.) та 

не здійснюють (вивід даних у 

консоль) 

2. Розробляти методи із різним 

переліком вхідних параметрів 

3. Здійснювати виклик статичних 

методів, що зберігаються у даному 

класі або у іншому 

4. Передавати у метод та повертати 

з методу масиви 

5. Здійснювати розбиття програми, 

що написана у межах одного 

методу, на кілька методів 

(декомпозиція) 

 
 
 
 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 

?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 1 Практика 29 Перевантаження 1. Особливість реалізації  http://dl.d http://dl.dut.edu.u 
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статичних методів та 

особливості 

проектування 

програм із методами 

повернень із методу за 

допомогою switch-case та 

кількох операторів return 

2. Поняття перевантаження 

методів: принцип реалізації на 

прикладі програм для 

перетворення чисел з hex у dec 

системи числення, пошуку 

максимального значення 

3. Ситуація неодназначного 

виклику методів: причина та 

шляхи вирішення 

4. Поняття локальної змінної у 

Java, область її видимості 

5. Переваги використання 

методів 

6. Принципи розробки програм 

із методами: підходи top-down 

та bottom- up 

 
ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 1 
Лаборато 
рне 
заняття 8 

  

1. Здійснювати повернення значень із 

методу і складних випадках (за 

допомогою switch-case та кількох 

операторів return) 

2. Реалізовувати перевантажені 

методи, виявляти таку необхідність 

відповідно до поставлених задач 

3. Розширювати та звужувати область 

видимості змінних у методах, не 

допускати повторного декларування 

4. Розробляти програми із методами 

способами top-down або bottom-up 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 1 
Практика 

30 

Поняття рекурсії та 

класичні приклади 

1. Поняття рекурсії: огляд 

математичної задачі 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
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  застосування. обрахунку факторіалу та 

реалізації на Java 

2. Основні властивості 

рекурсії: математичні 

особливості та особливості 

реалізації на Java 

3. Порядок виконання 

рекурсивних програм на 

Java: візуалізація процесу 

4. Приклад рекурсивної 

графіки: візуалізація H-

дерева, побудова 

броунівського моста 

 course/cat 

egory.php 
?id=205 

.php?id=205 

 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 

Практика 
31 

  1. Створювати програми із 

рекурсією (на прикладі обрахунку 

факторіалу)та реалізації на Java 

2. Візуалізувати процес виконання 

рекурсивної програми 

3. Оцінювати ступінь використання 

ресурсів 

4. Розробляти програми для 

візуалізації рекурсивних обчислень 

(H-дерево, броунівський міст) 

 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 
 
 
 
 

Розділ 1 

 
 
 
 
 

Практика 32 

 
 
 
 
Особливості 

реалізації рекурсії в 

Java 

1. Типи проблем з рекурсією: 

особливості виконання 

програм на Java та принцип 

усунення 

2. Поняття динамічного 

програмування, особливості 

реалізації на Java 

3. Особливості обчислення 

чисел Фібоначчі різними 

методами на Java 

  
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 

Розділ 1 

 

Практика 
33 

  1. Виявляти проблеми у програмах 

із рекурсією (нестача пам'яті, 

нескінченість рекурсивних 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 
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    викликів), уникати або виправляти 

похибки 

2. Створювати програми, в яких 

використовується принцип 

кешування даних (динамічне 

програмування) 

egory.php 

?id=205 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практика 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Класи та об'єкти 

1. Поняття об’єкту та класу, 

UML-діаграма класів 

2. Поняття інкапсуляції, 

структура класу (поля та 

методи), область їх 

видимості 

3. Змінна об’єктного типу 

4. Поняття та призначення 

конструкторів, їх різновиди 

5. Статичні та нестатичні 

елементи класу, область їх 

видимості 

6. Призначення 

модифікаторів видимості 

7. Поняття та призначення 

методів get, set 

8. Ключове слово this 

  
 
 
 
 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 
 
 
 

Розділ 2 

 
 
 
 
 

Лаборато 
рне 
заняття 

9 

  1. Розробляти клас певної сутності 

на Java, UML 

2. Створювати об’єкти за 

допомогою конструкторів, 

створювати власні конструктори 

3. Використовувати класи бібліотек 

Java Date, Random та Point2D 

4. Обмежувати доступ до полів та 

методів, застосовувати get/set 

методи 

5. Створювати масиви об’єктів 

 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 

Розділ 2 
Практика 

35,36 
Принципи 

об'єктного 

1. Поняття ООП, 

абстрактності 

 http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=205


20 
 

  програмування 2. Принципи розробки 

програмного забезпечення у 

ООП 

3. Зв’язки та відношення між 

класами 

4. Класи-обгортки, 

автоматичне перетворення 

типів з примітивів до 

об’єктних 

 course/cat 

egory.php 
?id=205 

.php?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практика 
37,38 

  1. Застосовувати парадигму ООП 

для розробки класів програми, 

використовувати різні зв’язки та 

відношення 

2. Розробляти власні конструктори, 

застосовувати ключове слово this 

3. Застосовувати класи-обгортки 

Byte, Short, Integer, Long, Float, 

Double, Character, and Boolean 

4. Використовувати класи BigInteger 

та BigDecimal для обчислень із 

великими числами 

5. Використовувати класи для 

роботи із змінними та незмінними 

рядками: String, StringBuilder та 

StringBuffer 

 
 
 
 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 
 
 
 
 
 

Розділ 2 

 
 
 
 
 
 

Практика 39 

 
 
 
 
 

Наслідування та 

поліморфізм 

1. Поняття суперкласу, 

класу-нащадку, наслідування 

2. Ключове слово super, 

створення об’єктів із класів-

нащадків 

3. Поняття перевизначення 

методів: суть та механізм 

застосування, відмінність від 

перевантаження 

4. Клас Object: призначення, 

основні методи 

  
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
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.php?id=205 
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   5. Обмеження наслідування 

6. Сутність поліморфізму, 

кастинг об’єктів 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практика 

40,41 

  1. Проектувати ієрархію 

наслідування, розробляти вміст 

суперкласу та класів – нащадків, 

зображати класи та зв’язки у 

вигляді UML-діаграми 

2. Використовувати ключове слово 

super 

3. Обмежувати області видимості у 

класах-нащадках за допомогою 

модифікаторів видимості protected 

4. Обмежувати наслідування та 

перевизначення методів за 

допомогою ключового слова final 

5. Перевизначать методи toString(), 

equals() 

6. Застосовувати поліморфні 

посилання, використовувати метод 

instanceof 

7. Застосовувати ArrayList для 

збереження даних, розробляти 

структуру даних «стек» 

8. Обмежувати можливості 

наслідування та перевизначення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 
 
 

Розділ 2 

 
 
 
 
 

Практика42 

 
 
 

Перехоплення 

виключень та 

операції 

вводу/виводу 

1. Поняття та призначення 

виключень, особливості та 

переваги використання під 

час обробки помилок 

2. Ієрархія класів виключень, 

виключення що 

перевіряються обов’язково 

та не обов’язково 

3. Синтаксис конструкції 

перехоплення try-catch 

  
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 
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4. Викидання виключень 

5. Розробка власних виключень 

   

Розділ 2 

Лаборато 
рне заняття 
10 

  

1. Обробляти виключення там де 

потрібно за допомогою try-catch 

конструкції 

2. Читати та записувати данні у файли за 

допомогою класів File, PrintWriter, 

Scanner 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 2 Практика 43 
Абстрактні класи та 

інтерфейси 

1. Поняття абстрактного класу, 

призначення, особливості в коді 

2. Поняття інтерфейсу, 

призначення, особливості у коді 

3. Інтерфейси Comparable, 

Cloneable: призначення та 

принцип використання 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 2 
Лаборато 
рне заняття 
11 

  

1. Створювати абстрактні класи та 

інтерфейси 

2. Використовувати класи Calendar, 

Gregori ancal endar 

3. Порівнювати об’єкти за допомогою 

інтерфейсу Comparable 

4. Створювати копії об’єктів за 

допомогою інтерфейсу Cloneable 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 2 Практика 44 Основи JavaFX 

1. Переваги застосування 

фреймворку для роботи із 

графікою JavaFX 

2. Узагальнена структура 

програми на JavaFX, 

характеристика основних 

компонентів stage, scene, layout 

3. Методи фреймворку JavaFX 

для побудови 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 
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графічного інтерфейсу 

користувача 

4. Методи фреймворку JavaFX 

для рисування графічних 

примітивів 

5. Методи фреймворку JavaFX 

для написання тексту 

   

Розділ 2 
Лаборато 
рне заняття 
12 

  

1. Створювати прості програми із 

графічним інтерфейсом на основі 

фреймворку JavaFX 

2. Застосовувати stage, scene, різні типи 

layout 

3. Формувати зображення із примітивів 

(точки, лінії тощо) 

4. Виводити текст 

5. Створювати анімаційні ефекти 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 2 Практика 45 
Програмування подій 

та анімація 

1. Поняття події, реакції на подію 

(її перехоплення), принцип 

реалізації в коді Java 

2. Поняття внутрішніх класів, 

анонімних внутрішніх класів, 

принцип розробки та 

застосування 

3. Поняття лямда-виразу, 

структура та принцип 

застосовування для обробки 

подій 

4. Події від засобів вводу 

інформації MouseEvent, KeyEvent 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 2 
Лаборато 
рне заняття 
13 

  

1. Реалізовувати реакцію програми на 

події від миши та клавіатури шляхом їх 

перехоплення та обробки 

2. Створювати обробники на базі 

внутрішніх класів, лямда-виразів 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 
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Розділ 2 Практика 46 
Елементи GUI JavaFX 

та мультимедіа 

1. Поняття GIU, основних 

елементів Label, Button, 

Checkbox, RadioButton, TextArea, 

ListView, Scrollbar 

2. Порядок створення елементів 

GIU інтерфейсу, встановлення та 

виявлення їх стану 

3. Застосування мультимедіа у 

програмах за допомогою класів 

Media, MediaPlayer, MediaView 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 2 
Лаборато 
рне заняття 
14 

  

1. Використовувати елементи GUI для 

розробки програм із графічним 

інтерфейсом 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 2 Практика 47 

Багатопотокове та 

паралельне 

програмування 

1. Поняття паралельного 

програмування, багатопотокового 

програмування у Java 

2. Життєвий цикл потоку 

3. Створення потоків, пулу 

потоків 

4. Використання механізму 

синхронізації потоків 

5. Взаємодія між потоками 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 2 
Практика 

48,49 

  

1. Розробляти програми у 

багатопотоковому виконанні 

2. Досліджувати ефективність програм, 

виявляти доцільність застосування 

одного чи кількох потоків 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 

?id=205 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 3 Практика 50 
Опрацювання 

текстових даних 1. Опрацювання текстових даних 

на основі технології regex. 
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   2. Класи Pattern, Mattcher 

3. Складання регулярних 

виразів для пошуку лексем 

 egory.php 

?id=205 

 

 
 
 

Розділ 3 

 
 
 

Практика 
51 

  1. Розкладати текстові данні за 

допомогою методів класів Pattern, 

Mattcher, Scanner 

2. Опрацьовувати текстові данні на 

основі технології regex. 

3. Застосовувати класи Pattern, 

Mattcher, Scanner. 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 

Розділ 3 

 
 
 
Практика 52 

 
 
 
Серіалізація файлів 

1. Поняття та призначення 

серіалізації файлів. 

2. Інтерфейси Serializable та 

Externalizable. 

3. Особливості композиції та 

наслідування при серіалізації 

  

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 

Розділ 3 

 
 
 

Практика 
53 

  1. Застосовувати інтерфейси 

Serializable та Externalizable для 

серіалізації 

2. Здійснювати серіалізацію для 

класів, що знаходяться у 

відношеннях композиції, 

наслідування 

 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 
 
 

Розділ 3 

 
 
 

Практика 

54 

 
 

Фреймворк 

колекцій. Загальна 

характеристика. 

1. Поняття фреймворку 

колекцій. Загальна 

характеристика. Склад. 

2. Інтерфейси Set, Queue. 

Класи TreeSet, PriorityQueue, 

Dequeue. 

  

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 

Розділ 3 

 
 

Практика 
55,56 

  1. Застосовувати інтерфейси 

TreeSet, PriorityQueue, Dequeue із 

фреймворку колекцій 

2. Застосовувати інтерфейси Set, 

Queue. Класи TreeSet, PriorityQueue, 

Dequeue 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

Розділ 3 Практика 57 Технологія 1. Поняття хешування, хешь-  http://dl.d http://dl.dut.edu.u 
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  хешування даних. таблиць 

2. Інтерфейс Мар. Принципи 

побудови hash-таблиць. Клас 

HashMap з фреймворку 

колекцій. 

3. Методи класу Collections. 

Класи Vector, HashTable, 

Stack. 

 ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 
?id=205 

a/course/category 

.php?id=205 

 
 

Розділ 3 

 
 

Практика 

58,59 

  1. Будувати hash-таблиці, 

використовувати метод hashCode, 

клас HashMap 

2. Здійснювати пошук об’єктів із 

використанням класу HashMap. 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 
?id=205 

 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 
 
 
 

Розділ 3 

 
 
 
 
Практика 

60,61 

 
 
 

Технологія 

generics. 

1. Характеристика технології 

generics. 

2. Побудова та використання 

generic-класів та generic-

методів 

3. Особливості поліморфізму 

при використанні generic-

колекцій. 

  
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 

.php?id=205 

 
 

Розділ 3 

 
 

Практика 

62 

  1. Будувати generic-класи та generic-

методи, застосовувати в проектах на 

Java 

2. Застосовувати поліморфізм при 

використанні generic-колекцій. 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 

?id=205 

 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 

Розділ 3 

 
 
 
Практика 

63,64 

 
 

Багатопотокове та 

паралельне 

програмування 

1. Основи створення та 

використання потоків. 

2. Клас Thread. 

3. Інтерфейси Runnable, 

Callable, Executor, 

ExecutorService. 

  

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 
 

Розділ 3 

 
Практика 

65 

  1. Створювати потоки ресурсами 

класу Thread та інтерфейсів 

Runnable, Callable, Executor, 

ExecutorService. 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/cat 
egory.php 
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    2. Здійснювати дослідження 

властивостей потоків, створених 

ресурсами класу Thread та 

інтерфейсів Runnable, Callable, 

Executor, ExecutorService. 

?id=205  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практика 

66, 67 

 
 
 
 
 
 

Основи 

синхронізації 

потоків. Ключове 

слово synchronized. 

Синхронізація 

статичних методів. 

1. Поняття та призначення 

синхронізації. Способи 

синхронізації. 

2. Реалізація синхронізації на 

основі фреймворку Fork-Join 

та ресурсів пакету 

java.util.concurrent.lock. 

3. Реалізація синхронізації на 

основі ресурсів пакетів 

java.util.concurrent, 

java.util.concurrent.atomic. 

4. Взаємодія потоків. Методи 

wait, notify класу Object. 

Поняття взаємного 

блокування (deadlock), 

запобігання deadlock. 

  
 
 
 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 
 
 
 
 
 
 

Розділ 3 

 
 
 
 
 
 

Практика 
68 

  1. Застосовувати ключове слово 

synchronized для синхронізації 

2. Здійснювати синхронізація 

статичних методів. 

3. Здійснювати реалізація 

синхронізації на основі фреймворку 

Fork-Join. 

4. Здійснювати запобігання 

взаємному блокуванню. 

5. Реалізовувати взаємодія потоків 

шляхом використання методів wait, 

notify класу Object 

6. Запобігати deadlock. 

 
 
 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 

Розділ 3 
Практика 

69 
Фреймворк 

параллельних 

1. Проміжні та термінальні 

методи інтерфейсу Stream 

 http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.edu.u 
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  потоків. для формування та 

опрацювання потоків. Клас 

Optional. 

2. Особливості технології 

потокового зведення. Метод 

reduce. 

3. Методи класу Collectors. 

 course/cat 

egory.php 
?id=205 

.php?id=205 

 
 
 
 
 

Розділ 3 

 
 
 
 
 

Практика 
70 

  1. Використовувати проміжні та 

термінальні методи інтерфейсу 

Stream для формування та 

опрацювання потоків, а також 

ресурсів класу Optional. 

2. Застосовувати технології 

потокового зведення на базі методу 

reduce. 

3. Застосовувати методи класу 

Collectors. 

 
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 
course/cat 

egory.php 
?id=205 

 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 

 
 
 
 
 
 

Розділ 3 

 
 
 
 
 
 

Практика 71 

 
 
 

Розпаралелювання 

потоків. 

Використання 

потоків для роботи 

із файлами. 

1. Порівняльна 

характеристика послідовних 

та паралельних потоків 

2. Способи оцінки 

ефективності послідовних та 

паралельних потоків 

3. Чи доцільно 

розпаралелювати потоки та 

як ц визначити 

4. Використання потоків для 

роботи з файлами. 

  
 
 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 
?id=205 

 
 
 
 
 

http://dl.dut.edu.u 

a/course/category 
.php?id=205 

 
 
 

Розділ 3 

 
 
 

Практика 
72 

  1. Здійснювати оцінку ефективності 

використання послідовних та 

паралельних потоків, 

2. Визначати доцільності 

розпаралелювання потоків. 

3. Використовувати потоки для 

роботи з файлами 

 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

course/cat 
egory.php 

?id=205 

 
 

http://dl.dut.edu.u 
a/course/category 

.php?id=205 
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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. Boyarsky Jeanne, Selikoff Scott. OCA: Oracle Certified Associate Java SE8 Programmer I Study Guide: Exam 1Z0-808. – John Wiley & Sons, Inc., 

Indianapolis, 2015.- 435 p. 

4. Kathy Sierra, Bert Bates. OCA Java SE 8 Programmer I Exam Guide (Exam 1Z0-808) (Oracle Press).– McGraw Hill Osborne, New York, 2017. 

5. Kathy Sierra, Bert Bates. OCA/OCP Java SE7 Programmer I & II Study Guide (Exams 1Z0-803 & 1Z0-804) (Oracle Press).– McGraw Hill 

Osborne,New York,2015.-1088 p. 

6. Khalid A.Mughal, Rolf W.Rasmussen. A Programmer’s Guide to Java SE8 Oracle Certified Associated (OCA). – Addison-Wesley Publishing, 2017. 

7. Selikoff Scott, Boyarsky Jeanne. OCA/OCP: Java SE8 Programmer. Practice Test. – John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, 2017.- 583 p. 

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

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, заліки, курсові проекти, тестування) 

Залік, екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія №132 «Навчальний Центр технологій HP», «Лабораторія технологій ORACLE»  

Матеріально-технічне забезпечення: 

1. Комп’ютери HP ProDesk Intel Pentium CPU G3240 (3.10 GHz), 4Gb RAM 22 шт. (2016 р.). 

2. Мультимедійна система. 

Програмне забезпечення: 

1. програма Oracle Java, Freeware license 8 (https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html), Freeware Licence; 

2. програма IDE Eclipse Mars, (https://www.eclipse.org/), Freeware Licence; 

3. Oracle MySQL (https://www.mysql.com/downloads/), Freeware Licence; 

4. jdk-8u41-x64, 2019, Freeware Licence. 
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