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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної 

підготовки. Ця дисципліна дає практичні знання по програмуванню 

мережних прикладних задач із використанням найпоширеніших у цей час 

технологій та засобів. 

Метою дисципліни є опанування технології, методик та отримання 

досвіду з проектування та програмування систем, включаючи набуття 

навичок об’єктно-орієнтованого програмування та оволодіння мовою 

програмування Java. 

Предмет навчальної дисципліни «Програмування з використанням 

технології Java (J2SE, J2EE)» включає в себе розгляд теоретичних та 

технологічних аспектів створення сучасних мов програмування, вивчення 

структури мови, опанування її технологій з метою подальшого проектування 

та програмування сучасних програмних комплексів з використанням Java 

технологій. 

Завдання – набуття компетенцій, знань, умінь та навиків на рівні 

новітніх досягнень у розробці операційних систем, відповідно до кваліфікації 

фахівець з інформаційних технологій, у тому числі технологій Java. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

• основи теорії побудови масштабованих рішень: основні класи 

Java EE, методи розробки компонент програмних систем;  

• інструментальні засоби мови програмування Java;  

• передові технології мови програмування Java; 

вміти:  

• розробляти та реалізувати основні алгоритми управляння 

ресурсами операційної системи роз'яснювати і представляти 
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проекти / розробки замовникам з використанням сучасних 

технологій розробки програмних систем; 

 
 
Курс передбачає лекційні, практичні та лабораторні аудиторні заняття, 

а також самостійну роботу студента за межами навчального закладу. 

Загальний обсяг дисципліни – 120 годин (4 кредитів ЄКТС) 

З них: 40 год лекції, 20 год практичні та семінарські заняття, 60 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна не є обов’язковою для вивчення. 

 



5 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  
«ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ JAVA 

(J2SE, J2EE)» 
 

№ 
з/п Назва модуля і теми 

Модуль 1. Мова Java: семантика та синтаксис 
1 Структура системи програмування Java. Java-машина 
2 Мова Java: базові типи даних та операції над ними 
3 Мова Java: конструкції управління. Приклади 
4 Мова Java: Поняття класу. Властивості класу. Методи класу та їх 

специфікації. 
5 Мова Java: Інтерфейси та пакети 
6 Мова Java: виключні ситуації 

Модуль 2. Java – технології. 
7 Мова Java: інтерфейси 
8 Комунікації та робота з мережею. 
9 Бази даних. Адаптери 
10 Колекції 
11 Мова Java: потоки 
12 Мова Java: управління пам’яттю 

Разом годин: 120 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1: Мова Java: семантика та синтаксис 

Тема 1. Структура системи програмування Java. Java-машина. 

Основні принципи функціонування Java. Інструментальні засоби Java. 

Історія та версії Java. Оформлення програми  мовою Java.  

Перехід від «універсальних» мов програмування до «універсальних 

інтерпретованих мов. Апаратна незалежність. Архітектура Java-машина 

Література [1, 3]. 

Тема 2. Мова Java: базові типи даних та операції над ними 

Реалізація об'єктно-орієнтованого підходу в Java. Типи даних і 

оголошення змінних. Примітивні типи Java. Операції над примітивними 

типами в Java. Змінні типу класів у Java. Методи в Java. Масиви в Java. 

Оператори передачі керування в Java. 

Базові типи мови Java. Специфіка у порівнянні з C++. Приклади 

Література [2,4]. 

Тема 3. Мова Java: конструкції управління.  

Конструкції управління Java. Специфіка у порівнянні з C++. Приклади 

          Література [4,5,6]. 

Тема 4. Мова Java: Поняття класу. Властивості класу. Методи 

класу та їх специфікації 

Спадкування класів у Java. Рядки в Java. Об'єктні надбудови 

примітивних типів. Структура прикладної задачі Java та простий ввід-вивід. 

Математичні класи в Java. Виконання програми мовою Java з використанням 

SDK. 
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Синтаксис визначення класу. Атрибути класу. Поля класу. Конструктори 

класу. Специфіка static – класу. Похідні класи . Специфіка у порівнянні з C++. 

Приклади  

Література [8,9]. 

Тема 5. Мова Java: Інтерфейси та пакети 

Синтаксис інтерфейсу. Семантика використання інтерфейсів. 

Використання інтерфейсів у класах. Пакети. Стандартні пакети від 

розробника SUN. Приклад 

  Література [2,5]. 

 

Тема 6. Мова Java: виключні ситуації 

Поняття виключної ситуації. Виключення. Механізм опису виключень. 

Ієрархія виключень. Обробка виключень. Стандартні виключення. Приклади. 

Специфіка у порівнянні з С++ 

Література [6,10]. 

 

Змістовий модуль 2: Java – технології. 

Тема 7. Мова Java: інтерфейси 

Інтерфейси в Java. Створення і використання пакетів в Java. Процеси і 

потоки. Поняття інтерфейсу. Конкретизація інтерфейсів. Методика роботи з 

інтерфейсами.. Приклади 

Література [1, 6,8]. 

Тема 8. Комунікації та робота з мережею. 

Компоненти мережевих засобів Java. Робота з адресами Internet. 

Обробка запитів. Робота з протоколу TCP. Реалізація протоколів передачі 

даних і обробки даних. Робота з протоколу UDP. Стандарт OSI. Протоколи. 

Протокол TCP 

Література [7,9]. 
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Тема 9. Бази даних. Адаптери  

Поняття інтерфейсу до бази даних. Конкретизація інтерфейсів доступу 

до баз даних. Методика роботи з інтерфейсом JDBC.. Приклади  

Основи роботи із СУБД. Моделі даних. 

Базові поняття реляційних баз даних. Версії SQL. Загальні елементи 

SQL. Типи даних SQL. Визначення даних в SQL. Операції з даними в SQL. 

З'єднання прикладної задачі з базою даних в Java. Агрегатні функції SQL. 

Збережені процедури. 

         Література [10,11]. 

Тема 10. Мова Java: потоки 

Обробка помилок у Java. Створення і використання пакетів в Java. 

Процеси і потоки. Реалізація потоків в Java. Регулярні вирази в Java. 

Синхронізація потоків. Внутрішні класи. 

Література [9,10]. 

Тема 11. Мова Java: управління пам’яттю 

Планування оперативної пам’яті у Java. Стек. Пам’ять з довільним 

доступом. Маркування об’єктів. Режими роботи GC. 

Серіалізація об'єктів. Служба імен і каталогів (JNDI). Архітектура 

JNDІ. Підтримка імен в JNDІ. Робота з контекстом в JNDІ. Посилання на 

об'єкти. Обробка подій в JNDІ. 

Структура системи RMІ. Повідомлення системи JMS. З'єднання в 

системі JMS. Сеанс зв'язку в JMS. Реалізація прикладної задачі RMІ. Відбір 

та зберігання повідомлень в JMS. Створення відправників і одержувачів 

повідомлень. 

Література [5,10]. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Назвіть основні етапи створення додатків мовою Java.  

2. В чому полягає відмінність аплетів від додатків?  

3. Як можна передати список параметрів з операційного середовища в 

Java-програму?  

4. Наведіть порівняльну характеристику стандартних типів даних мови 

C і базових типів даних мови Java. 

5. Чи можуть модифікатори доступу з’єднуватися між собою та які 

саме? 

6. Назвіть елементи, що належать до об’єктних типів даних в мові 

Java. 

7. Чим відрізняється звертання до об’єктних типів від звертання до 

базових типів? 

8. Як трактується в Java змінна, у якої не вказано модифікатор 

доступу? 

9. В якому випадку перед ім’ям методу вказують не посилання на 

об’єкт, а ім’я класу? 

10. Як в Java утворюються константи? 

11. Що являє собою пакет з точки зору операційної системи? 

12. Які елементи можуть входити до складу інтерфейсів? 

13. В чому відмінність інтерфейсів від класів? 

14. Чому розробники Java відмовилися від множинної спадковості на 

користь інтерфейсів? 

15. Екземпляри яких класів пакета java.awt неможливо утворити? 
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16. Який клас в пакеті java.awt є безпосереднім або непрямим батьком 

для більшості візуальних компонентів? 

17. Як створити кнопки з незалежною та залежною фіксацією? 

18. Як в Java-програмах організовано управління розташуванням еле-

ментів інтерфейсу у вікні? 

19. Що таке контейнер? Дати характеристику класів-контейнерів. 

20. Які переваги має модель делегування подій порівняно з 

традиційним способом обробки подій? 

21. Як відбувається генерація подій? 

22. За допомогою якого методу можна визначити джерело події? В 

якому класі визначено цей метод? 

23. Перерахуйте основні типи подій. Як програма може дізнатися про 

тип події? 

24. Де в програмі має бути оброблений виняток, якщо він виник? 

25. Поясніть призначення оператора throw. 

26. Яка конструкція в мовах програмування за своєю логікою (але не 

функціональним призначенням) схожа на блок try – catch? 

27. Чим відрізняється використання методів init() і start()? 

28. За аналогією з перетворенням додатка на аплет наведіть дії, які 

необхідно виконати для перетворення аплета на додаток. 

29. Який метод, обов’язковий для додатків, як правило, відсутній в 

аплетах? 

30. Які методи є специфічними для аплетів? 

31. Які зміни треба внести в заголовок головного класу для зміни 

додатка на аплет? 

32. Чому в Java не підтримується робота з файлами в форматі BMP? 
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33. В якому методі має знаходитись виклик методу drawImage()? 

34. Як можна створити анімаційне зображення? 

35. В чому полягає механізм подвійної буферизації і як він реалізований 

у мові Java? 

36. Де, крім виведення зображень, ще можна використати механізм 

подвійної буферизації? 

37. Які нові можливості надають класи і пакети Java 2D? 

38. Як можна здійснити перетворення системи координат у Java? 

39. Назвіть основні методи класу AffineTfansform. Яке їх функціональне 

призначення? 

40. Які особливості рисування фігур засобами Java 2D? 

41. Чи використовує Java 2D градієнтні методи заливки? Якщо так, то 

яким чином і які класи для цього використовуються? 

42. Які особливості виведення тексту засобами Java 2D? 

43. Які методи поліпшення візуалізації ви знаєте? В чому їх сутність? 

44. Наведіть коротку характеристику потокових класів, що мають своїм 

безпосереднім суперкласом клас Object. 

45. Поясніть, як працює механізм потокового введення-виведення в 

Java. 

46. Змініть останню програму так, щоб за допомогою неї можна було 

зберігати в файлі зміст не текстового поля, а текстової області. 

47. Дайте порівняльну характеристику протоколів TCP і UDP. 

48. Наведіть приклади практичних задач, де можна було б використати 

протоколи TCP і UDP. 

49. Що спільного та відмінного в роботі серверної та клієнтської 

частини? 
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50. Як уникнути блокування наступної за методом accept() частини 

програми, якщо необхідно, щоб цей код продовжував виконуватися? 

51. Дайте порівняльну характеристику класів Socket і DatagramSocket. 

52. Наведіть сигнатуру основних методів, визначених в класі 

DatagramSocket. 

53. Перерахуйте методи класу DatagramPacket та поясніть їх 

призначення. 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці 
за національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінн

о 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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