
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 
 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБ’ЄКТНО-ЗОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГРАМУВАННЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 113 – «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» 

І 014.09 – «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

 

ЧАСТИНА 1 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ  1–9 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Об’єктно-зорієнтований аналіз та програмування» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 113 – «Прикладна математика» і 

014.09 – «Середня освіта (Інформатика)» освітнього ступеня «Бакалавр» 

(Частина 1, лабораторні роботи 1–9) 

 

 

 

 

Укладачі: к. т. н., доц. Т. А. Григорова, 

   асист. Д. М. Калініченко  

Рецензент д. т. н., проф. В. П. Ляшенко 

 

Кафедра інформатики і вищої математики 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол №____ від__________ 

Голова методичної ради______________ проф. В. В. Костін 



 3 

ЗМІСТ 

 

Вступ ..................................................................................................................... 4 

1 Загальні вимоги до виконання лабораторних робіт ........................................ 5 

2 Перелік лабораторних робіт ............................................................................. 6 

Лабораторна робота № 1 Основні поняття моделі JavaBeans. Середовище 

розробки (IDE) NetBeans. Структура проекту  ................................................... 6 

Лабораторна робота № 2 Базові типи даних. Класи оболонки  ................... 11 

Лабораторна робота № 3 Масиви  ................................................................. 18 

Лабораторна робота № 4 Класи та відносини  ............................................. 23 

Лабораторна робота № 5 Класи, спадкоємність  .......................................... 29 

Лабораторна робота № 6 Класи, спадкоємність і відносини  ...................... 35 

Лабораторна робота № 7 Поліморфізм і розширюваність  .......................... 39 

Лабораторна робота № 8 Абстрактні класи та методи. Інтерфейси  ........... 42 

Лабораторна робота № 9 Пакети  .................................................................. 47 

3 Критерії оцінювання знань студентів .............................................................. 54 

Список літератури ................................................................................................ 55 

 



 4 

ВСТУП 

 

Методичні вказівки містять інформацію для виконання лабораторних 

робіт з навчального курсу «Об’єктно-зорієнтований аналіз та програмування». 

Головною метою лабораторних робіт є набуття студентами практичного 

досвіду: 

− у об’єктно-орієнтованому програмуванні під час роботи з класами, 

абстрактними типами даних, об’єктами;  

− у розв’язані проблем керування пам’яттю, організації відносин між 

класами, укриття інформації;  

− у вмінні використовувати статичну типізацію та динамічне 

скріплення. 

Лабораторні роботи проводяться в середовищі NetBeans. 

Цей практикум містить 17 лабораторних робіт, що охоплюють такі 

розділи:  

− Частина 1 (лабораторні роботи 1–9): основні поняття моделі 

JavaBeans, середовище розробки (IDE) NetBeans, структура проекту, базові 

типи даних, класи оболонки, масиви, класи та відносини, спадкоємність і 

відносини, поліморфізм і розширюваність, абстрактні класи та методи, 

інтерфейси, пакети. 

− Частина 2 (лабораторні роботи 10–17): вкладені та внутрішні класи, 

класи для роботи з рядками, класи для роботи з файлами, потоки введення-

виведення, виняткові ситуації, колекції, графічний інтерфейс, події та їх 

обробка, менеджери розміщення. 

Кожна лабораторна робота містить короткий теоретичний матеріал, 

приклади, забезпечені необхідними коментарями, порядок виконання 

лабораторної роботи та варіанти індивідуальних завдань.  
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1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

 Мета лабораторних робіт: 

− формування у студентів базових теоретичних понять, які покладені в 

основу навчальної дисципліни; 

− ознайомлення з методами, способами та засобами проектування і 

розробки об’єктно-зорієнтованого програмного забезпечення; 

− набуття студентами навичок роботи з інтегрованим середовищем 

розробки (IDE) NetBeans. 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити необхідний для виконання роботи теоретичний матеріал. 

2. Розробити алгоритм виконання завдання. 

3. Провести розрахунки та дослідження на ЕОМ. 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Теоретична частина.  

3. Постановка завдання та алгоритм його розв’язання. 

4. Скріншоти в середовищі NetBeans. 

 Зауваження: Пункти 1–3 звіту мають бути оформлені до початку 

виконання лабораторної роботи. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Основні поняття моделі JavaBeans. Середовище розробки (IDE) 

NetBeans. Структура проекту 

Мета: ознайомитися із середовищем на прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

Створимо за допомогою середовища NetBeans додаток Java. Для цього 

запустимо інтегроване середовище розробки (IDE) NetBeans, і виберемо в 

головному меню File / NewProject ... У діалозі виберемо General / Java 

Application / Next>. 

У вікні «Projects» показується дерево проектів. Це вікно може бути 

використано для одночасного показу довільної кількості проектів. У вікні 

«Source» з вихідним кодом проекту внизу відображається вікно «Navigator», у 

якому показується список імен членів класу програми – імена змінних і 

підпрограм. Розглянемо згенерований вихідний код програми Java: 

/* 
* Main.java 
* To change this template, choose Tools | Template 
Manager and open the template in the editor. 
*/ 
package javaapplication1; 
/* @author User */ 
public class Main { 
/** Creates a new instance of Main */ 
public Main() { 
} 
/** 
* @param args the command line arguments 
*/ 
public static void main(String[] args) { 
// TODO code application logic here 
}  
} 



 7 

Спочатку йде багаторядковий коментар / * ... * /. Він містить інформацію 

про ім’я класу та час його створення. Потім оголошується, що наш клас 

знаходитиметься в пакеті javaapplication1. Після цього йде багаторядковий 

коментар / ** ... * /, призначений для автоматичного створення документації до 

класу. У ньому є інструкція задання метаданих за допомогою виразу @ author –

 інформація про автора проекту для утиліти створення документації javadoc. 

Метадані – це певна інформація, яка не відноситься до роботи програми і не 

включається в неї при компіляції, але супроводжує програму і може бути 

використана іншими програмами для перевірки прав на доступ до неї або її 

розповсюдження, перевірки сумісності з іншими програмами і т. д. У цьому 

місці вихідного коду ім’я «User» береться середовищем розробки з операційної 

системи з іменем папки користувача.  

Потім слідує оголошення класу Main, який є головним класом програми. 

У ньому оголошені дві загальнодоступних (public) підпрограми. Першою з 

них є конструктор 

public Main() {  } 
Його ім’я збігається з ім’ям класу. Він займається створенням об’єктів 

типу Main. Зазвичай такий конструктор викликається з методу main, і за його 

допомогою створюється лише один об’єкт, що «уособлює» собою додаток.  

Компіляція файлів проекту та запуск програми 

У NetBeans використовується два режими компіляції – compile 

(«скомпілювати») і build («побудувати»). У режимі «compile» відбувається 

компіляція тільки тих файлів проекту, які були змінені в процесі редагування 

після останньої компіляції. А в режимі «build» перекомпілюються заново всі 

файли. Для компіляції проекту слід вибрати в меню середовища розробки Build 

/ Build Main Project (клавіша <F11>). 

Пункт Build / Clean and Build Main Project (комбінація клавіш <Shift> 

<F11>) видаляє всі вихідні файли проекту (очищає папки build і dist), після чого 

заново компілюються всі класи проекту. 
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Пункт Build / Generate Javadoc for "JavaApplication1" запускає створення 

документації до проекту. При цьому з вихідних кодів класів проекту 

вибирається інформація з документаційних коментарів / ** ... * /, і на її основі 

створюється гіпертекстовий HTML-документ. 

Для того, щоб запустити скомпільований додаток із середовища розробки, 

слід вибрати в меню середовища розробки Run / Run Main Project (клавіша <F6>). 

Із запуском додаток завжди автоматично компілюється (але не «будується»). 

Структура проекту NetBeans 

Проект NetBeans складається з таких елементів: Source Packages (пакети 

вихідного коду), Test Packages (пакети тестування), Libraries (бібліотеки) і Test 

Libraries (бібліотеки підтримки тестування). 

У компонентній моделі NetBeans пакети програм об’єднуються в єдину 

конструкцію – модуль. Модулі NetBeans є базовою конструкцією не тільки для 

створення додатків, але і для написання бібліотек. Вони являють собою 

оболонку над пакетами (а також можуть містити інші модулі). На відміну від 

бібліотек Java, скомпільований модуль – це не набір великої кількості файлів, а 

всього один файл, архів JAR (Java Archive, архів Java).  

У дереві проектів видно всі відкриті проекти. Для того, щоб установити 

будь-який з відкритих проектів як головний, слід у дереві проектів вибрати 

пункт меню Set Main Project. 

Класи та об’єкти 

Класи в Java містять змінні – члени класу, а також методи та 

конструктори. Усі функції визначаються всередині класів і називаються 

методами; неможливо створити метод, який не є методом класу або оголосити 

метод поза класом; специфікатори доступу public, private, protected 

впливають тільки на те, перед чим вони стоять; елементи за замовчуванням 

доступні для класів з цього пакета. Оголошення класу має вигляд:  

[специфікатори] class им’я_класу [extends суперклас]  
[implements список_інтерфейсів] 
{/*визначення класу*/} 
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Специфікатор доступу класу може бути public (клас доступний для 

об’єктів цього пакета і поза пакетом), final (клас не може мати підкласів), 

abstract (клас містить абстрактні методи, об’єкти такого класу можуть 

створювати тільки підкласи). За замовчуванням специфікатор установлюється в 

friendly (клас доступний у цьому пакеті). Це слово під час оголошення 

взагалі не використовується і не є ключовим словом мови, ми його 

використовуємо для позначення.  

Об’єкт класу створюється за два кроки. Спочатку оголошується 

посилання на об’єкт класу. Потім за допомогою оператора new створюється 

екземпляр об’єкта, наприклад: 

String str; // оголошення посилання 
str = new String(); //створення об’єкта 

Однак ці дві дії зазвичай об’єднують в одну: 

String s = new String 
Оператор new викликає конструктор, тому в круглих дужках можуть стояти 

аргументи, що передаються конструктору. Операція присвоєння для об’єктів 

означає, що два посилання вказуватимуть на одну і ту ж ділянку пам’яті. 

Приклад 1 

/* @author Танюша */ 
public class First { 
 public static void main (String[] args) { 
  System.out.print("Перша програма на Java!");  }} 
Приклад 2 

Створіть новий проект SubjectDemo і клас у ньому: 

/* Простий приклад класу : Subject.java */ 
class Subject { 
 public String name; 
 private int age; 
 public Subject() {//конструктор 
  name = "NoName"; 
  age = 0;  } 
 public Subject(String n) {//конструктор 
  name = n;  } 
 public void setAge(int a) {//метод 
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  age = a;  } 
 void show() { //метод 
 System.out.println("Ім’я:" + name + ", Вік: " + age); }} 

Клас Subject містить два поля name і age, позначені як public і 

private. Значення поля age можна змінювати тільки за допомогою методів, 

наприклад, setAge(). Поле name доступне й напряму через об’єкт класу 

Subject. Доступ до методів і public полів цього класу здійснюється тільки 

після створення об’єкта цього класу. 

Приклад 3 

import java.io.*; 
public class Main { 
 /** 
 * @param args the command line arguments 
 */ 
 public static void main(String[] args) 
  throws IOException{ 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(System.in)); 
   String s =new String(); 
   while((s = in.readLine()).length() != 0){ 
    System.out.println(s); 
    int n=0; 
    n = Integer.parseInt(s); 
    n=n*2; 
    System.out.println(n);  }  }  } 

Цей приклад демонструє опис консольного введення/виведення. Клас 

System пакета java.lang містить поле in, яке є посиланням на об’єкт класу 

InputStream, і поля out, err класу PrintStream, оголошені з 

специфікаторами public static, і є стандартними потоками введення, 

виведення та виводу помилок відповідно. Ці потоки пов’язані з консоллю, але 

можуть бути перепризначені на інший пристрій. Для консольного вводу 

використовується не байтовий, а символьний потік. При цьому для введення 

використовується підклас BufferedReader абстрактного класу Reader і 

методи read() і readLine() читання символу та рядка. 
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Порядок виконання роботи 

1. Перевірити роботу програм, що наведені в прикладах, порівняйте 

роботу методів для введення даних у програму. 

2. Оформити звіт про виконання роботи. 

3. Надати відповіді на питання, які знаходяться в розділі «Контрольні 

питання». 

Контрольні питання  

1. Які режими компіляції використовуються в NetBeans? 

2. З яких елементів складається проект NetBeans? 

3. Що називається методом в Java? Де визначається метод? 

4. Які існують специфікатори доступу в Java? Специфікатор за 

замовчуванням. 

5. Створення об’єкта класу. 

Література: [1–4]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Базові типи даних. Класи оболонки 

Мета: ознайомитися з використанням типів на прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

Базові типи даних 

 Визначено вісім базових типів даних, розмір кожного з яких залишається 

незмінним, незалежно від середовища. Беззнакових типів у Java не існує. 

Тип Розмір  
(біт) 

За 
замовчуванням 

Значення(діапазон або максимум) 

boolean 8 false true , false 
byte 8 0 −128..127 
char 16 ‘\u0000’ 0..65535 
short 16 0 −32768..32767 
int 32 0 −2147483648..2147483647 
long 64 0 922372036854775807L 
float 32 0.0f 3.40282347E+38 
double 64 0.0 1.797693134486231570E+308 
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Літерали – це явно задані значення одного з допустимих типів, які 

можуть використовуватися в різних виразах мови. Цілочисельні літерали 

створюють значення типу int. Якщо необхідно визначити довгий літерал типу 

long, у кінці вказується символ L. Літерали з плаваючою точкою записуються 

у вигляді 1.918 або в експоненціальній формі 0.112E-05 і відносяться до типу 

double. Якщо необхідно визначити літерал типу float, то в кінці слід додати 

символ F. Символьні літерали визначаються в апострофах ( ‘a’, ‘\ n’ , ‘\ 141’, ‘\ 

u005a’). Рядки беруться в подвійні апострофи і є об’єктами. Літералами 

вважаються булеві значення true і false, а також null – значення за 

замовчуванням для об’єктів. 

В арифметичних виразах автоматично виконуються розширювальні 

перетворення типу bytе → short → int → long → float → double. Java 

автоматично розширює тип кожного byte або short операнда до int. Для 

звужувальних перетворень необхідно проводити явне перетворення виду (тип) 

значення. Наприклад: byte b = (byte) 35. 

Для перетворення базових типів один до одного застосовується операція 

(type), де як (type) використовується один із сумісних базових типів. Під час 

приведення типів даних меншої довжини до типів більшої довжини ніяких 

операцій проводити не потрібно. Слід звернути увагу на те, що операція 

присвоєння результатів арифметичних операцій для базових типів char, byte, 

short викликає помилку компіляції, оскільки під час обчислень відбувається 

перетворення до типу int, а Java не дозволяє присвоювати змінній значення 

довшого типу, якщо тільки це не є константи. Винятком є оператори інкремента, 

декремента і оператори + =, - =, * =, / =. 

Приклад 1 

//Типи данних і операції над ними: TypeByte.java 
public class TypeByte { 
private static int j; 

public static void main(String[] args) { 
 int i = 3; 
 byte b = 1; 



 13 

 b1 = 1 + 2; 
 //b = b1 + 1; //помилка приведення типів 
 b = (byte)(b1 + 1); //0 
 show(b); 
 //b = -b; // помилка приведення типів 
 b = (byte)-b; //1 
 show(b); 
 //b = +b1; // помилка приведення типів 
 b = (byte)+b1; //2 

show(b); 
 b1 *= 2; //3 

show(b1); 
 b1++; //4 
 show(b1); 

//b = i; // помилка приведення типів 
b = (byte)i; //5 
show(b); 
b += i++; //працює!!!  //6 
show(b); 
float f = 1.1f; 

 b /= f; //працює!!!  //7 
 show(b);   } 
static void show(byte b){ 
 System.out.println(j + " res=" + b); 
 j++;   }  
} 

Змінні базових типів, оголошені як члени класу, зберігають нульові 

значення, відповідні своїм типам. Якщо змінні оголошені як локальні змінні в 

методі, то перед використанням вони обов’язково повинні бути 

проініціалізовані. 

Класи оболонки 

Окрім базових типів даних, широко використовуються відповідні класи 

(wrapper класи, рис. 2.1): Boolean, Character, Integer, Byte, Short, 

Long, Float, Double. 
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Рисунок 2.1 – Класи оболонки 

 

Об’єкти цих класів являють собою посилання на ділянки динамічної 

пам’яті, у якій зберігаються їх значення, і є класами оболонками для значень 

базових типів. Об’єкти класів оболонок не можуть брати участі в арифметичних 

операціях і за замовчуванням отримують значення null. 

Для приведення об’єктів до іншого типу використовуються методи 

valueOf(), toString() та ін. Об’єкти класу можуть бути перетворені до 

базового типу методами intValue(), digit(), longValue() та ін. 

Однак клас Character не успадковується від Number, оскільки цьому 

класу немає необхідності підтримувати інтерфейс класів, призначених для 

зберігання результатів арифметичних операцій. Клас Character має цілий 

ряд специфічних методів для обробки символьної інформації. У класу 

Character, на відміну від інших класів оболонок, не існує конструктора з 

параметром типу String. 

Приклад 2 

//Перетворення типів даних: Types.java  
public class Types { 
public static void main(String[] args) { 
 Float f = new Float(10.01); //double в Float 
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 String s1 = Float.toString(0f); //float в String 
 String s2 = String.valueOf(f); //Float в String 
 Byte b = Byte.valueOf("120"); //String в Byte  
 double d = b.doubleValue(); // Byte в double 
 short s = (short) d; // double в short  
 Character ch = new Character(‘3’); 

/*Character в int */   
int i = Character.digit(ch.charValue(), 10);  

 System.out.println("s1=" + s1 + ", s2=" + s2); 
 System.out.print("b="+b+",s="+s+",d="+d+",i="+i); } } 

Методи виду byteValue(), intValue() та ін., визначені в усіх 

об’єктних типів, перетворюють значення об’єктного типу даних до базового 

типу. Статичні методи getNumericValue (char ch) або digit (char 

ch, int radix) перетворюють символ до відповідного цілочисельного 

значення в заданій системі числення. Java має два класи для роботи з 

високоточною арифметикою: BigInteger і BigDecimal, які підтримують 

цілі числа і числа з фіксованою точкою довільної точності. 

Рядок в Java є об’єктом класу String. Під час роботи з рядками можна 

використовувати перезавантажувальну операцію "+" об’єднання рядків, а також 

методи класу String. Строкові константи беруться в подвійні лапки і не 

закінчуються символом ‘\ 0’, це не ASCII-рядки, а масиви символів. 

Класи оболонки в J2SE 5.0 

Суттєвих відмінностей між базовими типами і класами оболонками зараз 

менше. Тепер дозволено участь об’єктів в арифметичних операціях, у тому 

числі за участю базових типів: 

Integer j = new Integer(1); 
Integer k = ++j; 
int i = 2; 
k = i + j + k; 
Для ініціалізації об’єкта класу оболонки значенням базового типу 

перетворення типів необхідно вказувати явно, тобто код 

Float f = 1; 

викликає помилку компіляції. 
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Оператори 

Операції над цілими числами: +, -, *,%, /, ++, - і бітові операції &, |, ^, ~ 

аналогічні операціям більшості мов програмування. Ділення на нуль 

цілочисельного типу викликає виняткову ситуацію, переповнення не 

контролюється. 

До операторів належить також оператор визначення належності типу 

instanceof, оператор [ ] і тернарний оператор ?: (if-then-else). Логічні 

операції виконуються над значеннями типу boolean (true або false).  

Оператор instanceof повертає значення true, якщо об’єкт є 

екземпляром цього класу, наприклад:  

Font obj = new Font("Courier", 1, 18); 

if (obj instanceof java.awt.Font) {/*оператори*/} 

Оператори керування  

Оператор if дозволяє умовне виконання оператора або умовний вибір 

двох операторів, виконуючи один чи другий, але не обидва одночасно. 

if (boolexp) { /*оператори*/} 

else { /*оператори*/ }//може не бути 

Цикли: 

1. while (boolexpr) { /*оператори*/ } 

2. do { /*оператори*/ } 

    while (boolexp); 

3. for(exp1; boolexp; exp3){ /*оператори*/ } 

Цикли виконуються, поки булевий вираз boolexp рівний true.  

Оператор switch передає керування одному з декількох операторів, 

залежно від значення виразу.  

switch(exp) { 
case exp1:/*оператори, якщо exp==exp1*/   

break; 
case exp2:/* оператори, якщо exp==exp2*/   

break; 
default: /* оператори Java */  } 
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У разі збігу умов виду exp==exp1 виконуються підряд усі блоки 

операторів, доки не зустрінеться оператор break. 

Приклад 3 

//Вихід за цикл, відмічений OUT: DemoLabel.java 
public class DemoLabel { 
public static void main(String[] a) { 
 int j = -3; 
 OUT: while (j < 10) { 
 if (j == 0) 
  break OUT; 
 else { 
  j++; 
  System.out.println(j); 
  }  } 
 System.out.println("end"); 
 } } 

Цикл for в J2SE 5.0 

В операторі for передбачено місця для всіх чотирьох частин циклу.  

 for (ініціалізація; завершення; ітерація) тіло;  

Будь-який цикл, записаний за допомогою оператора for, можна записати 

у вигляді циклу while, і навпаки. Якщо початкові умови такі, що з входом у 

цикл умова завершення не виконана, то оператори тіла та ітерації не 

виконуються жодного разу. У канонічній формі циклу for відбувається 

збільшення цілого значення лічильника з мінімального значення до певної 

межі. 

З’явилася можливість під час роботи з масивами і колекціями отримувати 

доступ до їхніх елементів без використання індексів або ітераторів. 

int [] array = {1, 3, 5, 11}; 

for (int i: array) 

System.out.print ( "" + i); 

Водночас час змінити значення елементів масиву за допомогою такого 

циклу не можна. 

Порядок виконання роботи 
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1. Перевірити роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Оформити звіт про виконання роботи. 

3. Відповісти на питання з розділу «Контрольні питання». 

Контрольні питання  

1. Які базові типи даних визначено в NetBeans? 

2. До якого типу даних Java автоматично розширює тип кожного byte 

або short операнда? 

3. Коли застосовується операція (type)? 

4. Оператор визначення належності типу. 

Література: [2–4, 5]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Масиви 

Мета: ознайомитися з використанням масивів у Java 

Короткі теоретичні відомості 

Масиви елементів базових типів складаються зі значень, проіндексованих 

починаючи з нуля. Усі масиви в мові Java є динамічними, тому для створення 

масиву потрібно виділення пам’яті за допомогою оператора new або 

ініціалізації. Значення елементів неініціалізованих масивів, для яких виділена 

пам’ять, установлюється на нуль. Імена масивів є посиланнями. Для 

оголошення посилання на масив можна записати порожні квадратні дужки 

після імені типу, наприклад: int a[]. Аналогічний результат отримують 

записом int[] a. 

Приклад 1 

/* Заміна від’ємних елементів масиву на максимальний: 
FindReplace.java */ 
public class FindReplace { 
public static void main (String[] args) { 
int myArray[]; // оголошення без ініціалізації 
int mySecond[] = new int[100]; /* Виділення пам’яті з 
ініціалізацією значеннями за замовчуванням */ 
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int a[]={5,10,0,-5,16,-2}; // оголошення з ініціалізацією 
int max = a[0]; 
for (int i = 0; i <a.length; i ++) // пошук max-елемента 
  if (max <a[i]) 
    max = a[i]; 
for (int i = 0; i <a.length; i ++) {// заміна 
  if (a[i] <0) 
    a[i] = max; 
  mySecond[i] = a[i]; 
  System.out.println ( "a[" + i + "]=" + a[i]);     
} 
 myArray = a; // встановлення посилання на масив а 
 }   
} 

Присвоєння mySecond[i] = a[i] призведе до того, що частині 

елементів масиву mySecond, а саме шести, будуть присвоєні значення 

елементів масиву a. Інші елементи mySecond збережуть значення, отримані 

під час ініціалізації, тобто нулі. Якщо ж присвоювання організувати у вигляді 

mySecond = a або myArray = a, то обидва масиви, які беруть участь у 

привласненні, отримають посилання на масив a, тобто обидва будуть містити 

по шість елементів і посилатимуться на таку саму ділянку пам’яті. 

Багатовимірних масивів в Java не існує, але можна оголошувати масиви 

масивів. Для задання початкових значень масивів існує спеціальна форма 

ініціалізатор, наприклад: 

int arr[][] = { {1}, {2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9, 0} }; 

Перший індекс указує на порядковий номер масиву, наприклад 

arr[2][0] указує на перший елемент третього масиву, а саме – на значення 4. 

Клас MATH 

Розглянемо приклад обробки значення випадкового числа, отриманого за 

допомогою методу random() класу Math. У класі Math існують такі корисні 

методи, як floor(), ceil(), rint(), round(), max(), min(), які виконують 

завдання з округлення, пошуку екстремальних значень, знаходження 

найближчого цілого і т. д. 
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Приклад 2 

/ Використання методів класу Math при роботі з масивом 
випадкових чисел: MathMethod.java * / 
public class MathMethod { 
public static void main (String [] args) { 

final int MAX_VAL = 10; 
double d, max = 0, min = MAX_VAL; 
d = Math.random() * MAX_VAL; 
System.out.println("d =" + d); 
System.out.println("Округлене до найближчого цілого=" 

+ Math.round(d)); 
System.out.println("Найбільше ціле,<= вихідного числа 

=" + Math.floor(d)); 
System.out.println("Найбільше ціле,>= вихідного числа 

=" + Math.ceil(d)); 
System.out.println("Найближче ціле значення вихідного 

числа =" + Math.rint(d)); }  
} 
Масиви об’єктів в дійсності являють собою масиви посилань, 

проініціалізованих за замовчуванням значенням null. 

Усі масиви зберігаються в кучі (heap), однієї з підобластей пам’яті, 

виділеної системою для роботи віртуальної машини. Визначити загальний 

обсяг пам’яті та обсяг вільної пам’яті можна за допомогою методів 

totalMemory() і freeMemory() класу Runtime. 

Приклад 3 

/* Інформація про стан оперативної пам’яті: 
RuntimeDemo.java */ 
public class RuntimeDemo { 
 public static void main (String [] args) { 
  Runtime rt = Runtime.getRuntime(); 
  System.out.println("Повний обсяг пам’яті:" + 
rt.totalMemory()); 
  System.out.println("Вільна пам’ять:"+ rt.freeMemory()); 
  double d[] = new double[10000]; 
  System.out.println("Вільна пам’ять після оголошення 
масиву:" + rt.freeMemory ()); 
  try { rt.exec("mspaint"); // запуск mspaint.exe 
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  } Catch(java.io.IOException e) { 
    System.out.println("Помилка виконання" + e);      } 
    System.out.println("Вільна пам’ять після запуску 
mspaint.exe:" + rt.freeMemory ()); } } 

Об’єкт класу Runtime створюється за допомогою виклику статичного 

методу getRuntime(), що повертає об’єкт Runtime, який асоційований з 

цим додатком. Запуск зовнішніх додатків здійснюється за допомогою методу 

exec(), одним з параметрів якого може застосовуватися рядок з ім’ям 

програми, яку ви запускаєте. Зовнішній додаток використовує для своєї роботи 

пам’ять операційної системи. 

Перерахування в J2SE 5.0 

Типобезпечні перерахування (typesafe enums) в java є складним 

механізмом: 

enum MyDay {MORNING, NIGHT, DAY, EVENING} 

Перерахування – це до того ж класи, які можуть містити поля і методи, 

реалізовувати інтерфейси. Кожен тип enum має статичний метод values(), 

який повертає масив, що містить всі елементи перерахування в порядку їх 

оголошення. 

Приклад 4 

/* Застосування перерахування: MethodDemo.java */ 
import static java.lang.Math.*; 
public class MethodDemo { 
public enum Shape { 

RECTANGLE, TRIANGLE, CIRCLE; 
double square(double x, double y) { 
switch (this) { 

case RECTANGLE: 
return x * y; 

case TRIANGLE: 
return x * y / 2; 

case CIRCLE: 
return pow(x, 2) * PI;  } 

throw new AssertionError("невідома фігура:"+this); }  } 
public static void main(String args []) { 
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double x = 2, y = 3; 
for (Shape sh: Shape.values()) 
System.out.printf("%s=%f %n", sh, sh.square(x, y)); 
 } } 

Кожен з елементів перерахування в такому разі є арифметичною 

операцією, пов’язаною з методом square(). Без throw код не 

компілюватиметься, що дозволяє вказати на можливу помилку у разі появи 

неоголошеної фігури. Тому і з додаванням нового елемента необхідно додавати 

також і відповідний йому case. Водночас на перерахування накладаються 

певні обмеження. Їх не можна успадковувати, робити абстрактними, 

створювати екземпляри, використовуючи ключове слово new. 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірити роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Виконати завдання згідно зі своїм варіантом. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Надати відповіді на питання, які знаходяться в розділі «Контрольні 

питання». 

Варіанти завдань 

У наведених нижче завданнях необхідно вивести внизу прізвище 

розробника, дату і час отримання завдання, а також дату і час здачі завдання. 

Для отримання останньої дати і часу використовуйте клас Date. У програмі 

використовуйте масиви даних. 

1. Увести n рядків з консолі, знайти найкоротший рядок. Вивести цей 

рядок і його довжину. 

2. Увести n рядків з консолі. Знайти найдовший рядок. Вивести 

знайдений рядок і його довжину. 

3. Увести n рядків з консолі. Упорядкувати, а потім вивести рядки в 

порядку збільшення їх довжин, а також значення їх довжин. 

4. Увести n рядків з консолі. Упорядкувати рядки та вивести їх у порядку 

зменшення довжини, а також значення їх довжин. 
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5. Увести n рядків з консолі. Вивести на консоль ті рядки, довжина яких 

менша за середню, також їх довжини. 

6. Увести n рядків з консолі. Вивести на консоль ті рядки, довжина яких 

більша за середню, а також їх довжини. 

Контрольні питання  

1. Як виділяється пам’ять під час створення масиву в Java? 

2. Оголошення багатовимірного масиву. 

3. Методи для визначення загального обсягу пам’яті та обсягу вільної 

пам’яті. 

4. Що являють собою перерахування в Java? 

Література: [3, 4, 6]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Класи та відносини 

Мета: ознайомитися з використанням класів на прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

Класи визначають структуру та поведінку деякого набору елементів 

предметної галузі, для якої розробляється програмна модель.  

Класом називається опис сукупності об’єктів із загальними атрибутами, 

методами, відносинами та семантикою. Кожен клас має своє ім’я, що відрізняє 

його від інших класів, і відноситься до певного пакета. Ім’я класу в пакеті 

повинно бути унікальним. Класи дозволяють розбити поведінку складних 

систем на просту взаємодію взаємопов’язаних об’єктів. 

Для проектування системи необхідно не тільки ідентифікувати сутності, 

але і вказати, як вони співвідносяться одна з одною. Відносинами називається 

зв’язок між класами. В об’єктно-орієнтованому проектуванні особливе 

значення мають чотири типи відносин: залежності, узагальнення, асоціації та 

реалізації. 

Залежністю (Dependency) називається відношення використання, що 

визначає, що зміна стану об’єкта одного класу може вплинути на об’єкт іншого 
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класу, який його використовує, причому зворотне загалом неправильно. 

Залежність застосовують тоді, коли екземпляр одного класу використовує 

екземпляр іншого, наприклад як параметр методу. 

Узагальнення (Generalization) означає, що об’єкти підкласу можуть 

використовуватися всюди, де зустрічаються об’єкти суперкласу, але ні в якому 

разі не навпаки. Підклас успадковує властивості батька (атрибути і методи). 

Ідентифікація суперкласів і підкласів здійснюється з використанням моделі 

предметної галузі. 

Підклас створюється, якщо: 

− він має додаткові атрибути, що цікавлять розробника; 

− він має додаткові асоціації, що цікавлять розробника; 

− йому відповідає поняття, кероване, яке обробляється, що реагує або 

використовується у спосіб, відмінний від способу, визначеного суперкласом 

або іншими підкласами; 

− він надає об’єкту поведінку, яка відмінна від поведінки, що визначається 

суперкласом або іншими підкласами. 

Реалізацією (Realization) називається відношення між класифікаторами 

(класами, інтерфейсами), за якого один з них описує контракт (інтерфейс суті), 

а інший гарантує його виконання. 

Асоціації (Association) показують, що об’єкти одного класу пов’язані з 

об’єктами іншого класу і відображають певні відносини між ними. У такому 

разі можна переміщатися від об’єктів одного класу до об’єктів іншого. 

Агрегація – асоціація, що моделює взаємозв’язок "частина / ціле" між класами, 

які водночас можуть бути рівноправними. Обидва класи при цьому 

перебувають на одному концептуальному рівні, і жоден з них не важливіший за 

інший. 

Змінні класу і константи 

Дані – члени класу, які називаються полями або змінними класу, 

оголошуються в класі так: cпеціфікатор тип ім’я; 



 25 

У мові Java можуть використовуватися змінні класу, оголошені один раз 

для всього класу зі специфікатором static і однакові для всіх екземплярів 

класу, або змінні екземпляра, створювані для кожного екземпляра класу. Змінні 

оголошуються зі специфікаторами доступу public, private, protected 

або за замовчуванням без специфікатора. Змінні зі специфікатором final є 

константами. 

Оголосити і проініціалізувати значення змінних класу та локальних 

змінних методу, а також параметри методу можна так. 

Приклад 1 

/* Типи атрибутів і змінних: MyClass.java */ 
class MyClass { 
  int x; // змінна екземпляра класу 
  int y = 2; // змінна екземпляра класу 
  final int YEAR = 2003; // константа 
  static int bonus; // змінна класу 
  static int b = 1; // змінна класу 
  void init (int z) {// параметр методу 
  z = 3; // переініціалізація 
  int a; // локальна змінна методу 
  a = 4; // ініціалізація 
  }   } 

Обмеження доступу 

Java надає кілька рівнів захисту, що забезпечують можливість настроювання 

області видимості даних і методів. Завдяки наявності пакетів Java повинна вміти 

працювати з чотирма категоріями видимості між елементами класів: 

- класи та підкласи в тому ж пакеті (за замовчуванням); 

- незалежні класи (private); 

- підкласи в поточному та інших пакетах (protected); 

- класи, які не є підкласами і не належать до того самого пакета (public). 

Конструктор – це метод, який автоматично викликається зі створенням 

об’єкта класу і виконує дії з ініціалізації об’єкта. Конструктор має таке саме 

ім’я, що і клас; викликається не по імені, а тільки разом з ключовим словом 
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new під час створення екземпляра класу. Конструктор не повертає значення, 

але може мати параметри і бути перезавантажуваним. 

Деструктори в мові Java не використовуються, об’єкти знищуються 

збиральником сміття після припинення їх використання. Аналогом 

деструкторів є методи finalize(). Середовище виконання мови Java 

викликатиме їх кожен раз, коли збирач сміття знищуватиме об’єкти цього 

класу, яким не відповідає жодне посилання. 

Якщо конструктор в класі не визначений, Java надає конструктор за 

замовчуванням, який ініціалізує об’єкт значеннями за замовчуванням. Якщо ж 

конструктор з параметрами визначено, то конструктор за замовчуванням є 

недоступним і для його виклику необхідно явне оголошення такого конструктора. 

У наступному прикладі оголошений клас Locate з двома полями 

(атрибутами), конструктором і методами для ініціалізації та вилучення значень 

атрибутів. 

Приклад 2 

/* Обчислення відстані між точками: Distance.java */ 
class Locate { 
private double x, y; /* За замовчуванням x = 0 і y = 0 */ 
  public Locate() { 

x = 1; 
y = 1; } 

  public void setX(double a) { x = a; } 
  void setY(double b) {/* видимість за умовчанням */ 

y = b; } 
  public double getX() { return x; } 
  public double getY() { return y; } } 
public class Distance { 
public static void main (String [] args) { 
// локальні змінні не є членами класу 
Locate t1 = new Locate(); 
Locate t2 = new Locate(); 
double dx, dy, distance; 
t1.setX(5); 
t1.setY(10); 
t2.setX(2); 
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t2.setY(6); 
dx = t1.getX() - t2.getX(); 
dy = t1.getY() - t2.getY(); 
/* Обчислення відстані */ 
distance = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy); 
// distance = Math.hypot(dx, dy); // java 5.0 
System.out.print("відстань дорівнює:" + distance); 
} } 

Логічні блоки 

Для описання класу можуть бути використані логічні блоки. Логічним 

блоком називається код, що вкладений у фігурні дужки і не належить жодному 

методу поточного класу. 

{/ * Код * /} 

Логічні блоки найчастіше використовуються як ініціалізатори полів, але 

можуть містити виклики методів як поточного класу, так і тих, що не належать 

йому. Під час створення об’єкта класу вони викликаються послідовно, у 

порядку розміщення, разом з ініціалізацією полів як проста послідовність 

операторів, і тільки після виконання останнього блока буде викликаний 

конструктор класу. 

Методи 

За допомогою шаблонів можна створювати родові (generic) класи і 

методи. 

Приклад класу-шаблона з двома параметрами: 

class MyTempl <T1, T2> { 
T1 value1; 
T2 value2; 
} 

Тут T1, Т2 – фіктивні типи, які використовуються для оголошення 

атрибутів класу. Компілятор замінить усі фіктивні типи на реальні і створить 

відповідний їм об’єкт. Об’єкт класу MyTempl можна створити, наприклад, так: 

MyTempl <Integer, Byte> ob = 
new MyTempl <Integer, Byte> (); 
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Можна ввести обмеження на використовувані типи за допомогою такого 

оголошення класу: 

class MyTemplExt <T extends Number> { T value; } 

Такий запис говорить про те, що як типу Т дозволено застосовувати 

тільки класи, які є спадкоємцями класу Number. 

Як параметри класів заборонено застосовувати базові типи. 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірити роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Розв’язати завдання згідно зі своїм варіантом. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Відповісти на питання з розділу «Контрольні питання». 

 

Варіанти завдань 

Створити описані нижче класи. Визначити конструктор і методи set(), 

get(), show(). Визначити додатково будь-який метод для кожного класу. 

Реалізувати клас у консольному додатку. Задати критерій вибору даних і 

вивести ці дані на консоль. 

1. Student: id, Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса, 

телефон, факультет, курс. 

2. Customer: id, Прізвище, ім’я, по батькові, адреса, номер кредитної 

картки, номер банківського рахунку. 

3. Patient: id, Прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефон, номер медичної 

карти, діагноз. 

4. Abiturient: id, Прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефон, оцінки. 

5. BOOK: id, назва, автор(и), видавництво, кількість сторінок, ціна, 

обкладинка. 

6. House: id, номер, адреса, тип будівлі, кількість поверхів, кількість 

квартир, термін експлуатації. 

7. Phone: id, Прізвище, ім’я, по батькові, адреса, номер кредитної картки, 

дебет, кредит. 
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8. Car: id, марка, модель, рік випуску, колір, ціна, реєстраційний номер. 

9. Product (Товар): id, найменування, UPC, виробник, ціна, термін 

зберігання, кількість. 

Контрольні питання  

1. Що називається класом у Java? 

2. Зв’язки між класами. 

3. Категорії видимості між елементами класів. 

4. Що являє собою конструктор і деструктор? 

5. Що називають логічними блоками? 

 Література: [1, 4, 7]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Класи, спадкоємність 

Мета: ознайомитися з використанням класів на прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

Один клас (підклас) може успадковувати змінні та методи іншого класу 

(суперкласу), використовуючи ключове слово extends. Підклас має доступ до 

всіх відкритих змінних і методів батьківського класу, ніби вони знаходяться в 

підкласі. водночас підклас може мати методи з таким самим ім’ям і 

сигнатурою, що і методи суперкласу. У такому раз підклас перевизначає 

методи батьківського класу. 

Під час оголошення полів, що збігаються за сигнатурою, у суперкласі та 

підкласах їх значення не перевизначаються і ніяк не перетинаються, тобто 

існують в одному об’єкті незалежно один від одного. У такому разі завдання 

вилучення необхідного значення певного поля, що належить класу в ланцюжку 

спадкування, полягає на програміста. 

Приклад 1 

/* Доступ до полів з однаковими іменами при спадкуванні: 
DemoAB.java */ 
class A { 
 int x = 1, y = 2; 



 30 

 public A() { 
  y = getX(); 
  System.out.println( "в класі A після виклику getX() x 
=" + x + "y =" + y); } 
 public int getX () { 
  System.out.println ( "в класі A"); 
  return x;   } } 
class B extends A { 
 int x = 3, y = 4; 
 public B () { 
  System.out.println ( "в класі B x =" + x + "y =" + y);} 
 public int getX () { 
  System.out.println ( "в класі B"); 
  return x;   } } 
public class DemoAB { 
 public static void main (String [] args) { 
  A objA = new B (); 
  B objB = new B (); 
  System.out.println (objA.x) 
  System.out.println (objB.x);   
 } } 

У разі створення об’єкта objA, проініціалізувавши посилання на клас А 

об’єктом класу В, був отриманий доступ до поля х класу А. У другому випадку 

зі створенням об’єкта objB класу В був отриманий доступ до поля х класу В. 

Однак, скориставшись перетворенням типів виду: ((A)objB).x або 

((B)objA).x, легко можна отримати доступ до поля х з відповідного класу. 

Одну зі сторін поліморфізму методів ілюструє конструктор класу А у 

вигляді: 

public A () { y = getX (); } 

Метод getX() міститься як в класі A, так і в класі В. Під час створення 

об’єкта класу В одним із способів 

A objA = new B (); 

B objB = new B (); 

у будь-якому випадку спочатку викликається конструктор класу А. Але, 

оскільки створюється об’єкт класу В, то і метод getX() відповідно 
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викликається, що належить класу В, який в свою чергу оперує полем х, ще не 

проініціалізованим для класу В. У результаті у отримає значення х за 

замовчуванням, тобто нуль. 

Використання super і this 

Ключове слово super використовується для виклику конструктора 

суперкласу і для доступу до члена суперкласу. Наприклад: 

super(список_параметрів); /* Виклик конструктора 

суперкласу з передачею параметрів */ 

super.i =n; /*Присвоювання значення атрибуту суперкласу*/ 

super.method(); // виклик методу суперкласу 

Друга форма super подібна посиланню this на екземпляр класу. Третя 

форма специфічна для Java і забезпечує виклик перевизначеного методу. Якщо 

в суперкласі цей метод не визначений, то здійснюватиметься пошук по 

ланцюжку спадкування до тих пір, поки метод не буде знайдений. Кожен 

екземпляр класу має неявне посилання this на себе, яке передається також і 

методам. Після цього можна писати this.price, хоча і необов’язково. 

Посилання this використовується в методі для уточнення того, про які 

саме змінні x і y йдеться в кожному окремому випадку, а саме для доступу до 

змінної класу, якщо в методі є локальна змінна з таким самим ім’ям. Інструкція 

this повинна бути єдиною у виклаючому конструкторі і бути першою за 

рахунком виконуваною операцією. 

Модифікатор final 

Параметризований метод визначає базовий набір операцій, які 

застосовуватимуться до різних типів даних, одержуваних методом як параметр, 

і може бути записаний, наприклад, у вигляді: 

<T extends Type> returnType methodName (T arg) {} 

<T> returnType methodName (T arg) {} 

Запис першого виду означає, що в метод можна передавати об’єкти, типи 

яких є підкласами класу, зазначеного після extends. Другий спосіб 

оголошення методу ніяких обмежень на переданий тип не ставить. 
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Модифікатор synchronized 

Можливість передачі в метод нефіксованої кількості параметрів дозволяє 

відмовитися від попереднього створення масиву об’єктів для його подальшого 

передавання в метод. 

Приклад 2 

/* Визначення кількості аргументів методу: 
DemoVarargs.java * / 
class DemoVarargs { 
 public static int getArgCount (Object ... args) { 
  for (int i = 0; i <args.length; i ++) 
    System.out.println("Arg #"+i+":"+Args[i].toString()); 
 return args.length; 
 } 
 public static void main (String args []) { 
System.out.println(getArgCount(7,"No",new Boolean("TruE"))); 
  Integer [] i = {1, 2, 3, 4, 5}; 
  System.out.println (getArgCount (i));  }  
} 

У прикладі наведено найпростіший метод зі змінною кількістю 

параметрів. Метод getArgCount () виводить усі передані йому аргументи і 

повертає їх кількість. З передачею параметрів у метод з них автоматично 

створюється масив. Другий виклик методу в прикладі дозволяє передати в 

метод масив. 

Щоб передати масив у метод за посиланням, слід використовувати таке 

оголошення: 

void methodName (Тип2 [] ... args) {} 

Можна спробувати передати в метод два масиви або масив з об’єктом. 

Приклад 3 

/* Передача двох масивів: DemoVarArgs2.java */ 
class DemoVarArgs2 { 
 // static int showArg (Integer ... args) { 
 static int showArg (Object ... args) { 
  for (int i = 0; i <args.length; i ++) 
   System.out.println("Arg #"+i+": + Args[i].toString()); 
  return args.length; 
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 } 
 public static void main (String args []) { 
  Integer i [] = {0, 3, 5, 7}; 
  System.out.println (showArg (i, i)); 
  System.out.println (showArg (i, 5)); 
 } 
} 

Помилка виникає у разі спроби передавання двох параметрів різних типів 

Integer і Integer []. Якщо в оголошенні методу параметр Integer 

змінити на Object, посилання за яким можна прийняти і об’єкт, і масив, то 

компіляція та виконання коду відбудуться без помилок. 

Методи зі змінною кількфстю аргументів можуть бути перезавантажені: 

void show (Integer ... args) {} 

void show (String ... args) {} 

Не існує також обмежень і на перевизначення подібних методів. Єдиним 

обмеженням є те, що параметр виду Object ... args повинен бути 

останнім в оголошенні методу, наприклад: 

void methodName (Тип1 obj, Тип2 ... args) {} 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірте роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Виконати завдання згідно зі своїм варіантом. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Надати відповіді на питання з розділу «Контрольні питання». 

Варіанти завдань 

1. Створити клас Vector розмірності n. Визначити масив з m об’єктів. 

Кожну з пар векторів передати в методи, які повертають їх скалярний добуток і 

довжини. Обчислити і вивести кути між векторами. 

2. Визначити клас Vector розмірності n. Оголосити масив з m об’єктів. 

Кожну з пар векторів передати в метод, який визначає, чи будуть ці вектора 

колінеарні або ортогональні. Вивести ортогональні та колінеарні вектори. 
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3. Визначити клас Vector в R3. Створити масив з m об’єктів. 

Використовуючи метод, визначити, які з векторів компланарні. 

4. Визначити клас Matrix розмірності (n x n). Оголосити масив з m 

об’єктів. Написати методи, що обчислюють першу і другу норми матриці. 

Визначити, яка з матриць має найменшу першу і другу норми. 

5. Визначити клас Matrix розмірності (n x n). Оголосити масив з m 

об’єктів. Передати об’єкти в метод, що міняє місцями рядки з максимальним і 

мінімальним елементами k-го стовпця. Вивести нові матриці та номери рядків. 

6. Визначити клас «Ланцюговий дріб». Обчислити значення для заданого  

n, x, a[n]. 

7. Визначити клас «Дріб» у вигляді пари m/n. Оголосити масив з k дробів, 

увести/вивести значення для масиву дробів. 

8. Визначити клас Complex. Визначити похідний клас «Комплексний 

вектор» розмірності n. Для нього визначити методи введення, складання і 

виведення об’єктів класу. 

9. Визначити клас «Квадратне рівняння». Використовувати try / catch, 

якщо рівняння не має рішення. Створити масив об’єктів і виконати обчислення. 

10. Визначити клас Data і клас Calendar (використовує об’єкт Data як 

поле) на певний місяць. Оголосити масив об’єктів Calendar на рік. Для 

місяця «січень» вивести за датою день тижня, за днями тижня вивести всі дати. 

Контрольні питання  

1. Як відбувається успадкування змінних і методів класами? 

2. Поліморфізм методів. 

3. Для чого використовуються ключові слова super і this? 

4. Як передати в метод нефіксовану кількість параметрів? 

5. Як уникнути помилки, що виникає у разі спроби передавання двох 

параметрів різних типів? 

Література: [2, 3, 8]. 
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Лабораторна робота № 6 

Тема. Класи, спадкоємність і відносини 

Мета: ознайомитися з використанням успадкування і перевизначення на 

прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

Здатність Java робити вибір методу, виходячи з урахуванням часу 

виконання називається динамічним поліморфізмом. Пошук методу відбувається 

спочатку в даному класі, потім у суперкласі, доки метод не буде знайдений або 

не досягнуто Object – суперклас для всіх класів. 

Оператор instanceof діє в цій ситуації аналогічно. Результатом дії 

буде істина, якщо об’єкт є об’єктом одного з підкласів класу, на належність до 

якого перевіряється даний об’єкт, але не навпаки. Перевірка на належність 

об’єкта до класу Object завжди дасть істину як результат. Результат 

застосування цього оператора у відношенні до null – завжди неправда, тому 

що null можна зарахувати до будь-якого типу. Водночас літерал null можна 

передавати в методи за посиланням на будь-який об’єктний тип і 

використовувати як значення, що повертається. 

Зазначимо, що статичні методи можуть бути перевизначені в підкласі, але 

не можуть бути поліморфними, оскільки їх виклик не стосується об’єктів. 

Повне ім’я методу містить його ім’я, значення, що повертається, і 

параметри. Якщо два методи з однаковими іменами знаходяться в одному класі, 

списки параметрів повинні відрізнятися. Такі методи є перезавантажуваними 

(overload). Якщо метод підкласу збігається з методом суперкласу, то метод 

підкласу перевизначає (overriden) метод суперкласу. Перевизначення 

методів є підгрунтям концепції динамічного зв’язування, що реалізує 

поліморфізм. Коли перевизначений метод викликається за посиланням 

суперкласу, Java визначає, яку версію методу викликати, ґрунтуючись на типі 

об’єкта, на який є посилання. Отже, тип об’єкта визначає версію методу на 

етапі виконання.  
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Перезавантаження методів 

Метод називається перезавантаженим, якщо існує декілька його версій з 

таким самим ім’ям, але з різним набором параметрів. Перезавантаження може 

обмежуватися одним класом або декількома класами, але обов’язково 

знаходиться в одному ланцюжку спадкування. Для виклику перезавантажених 

методів слід уникати ситуацій, коли компілятор буде не в змозі вибрати той чи 

інший метод, як наприклад, у прикладі. 

Приклад 1 

// Виклик перезавантаженого методу: DemoCD.java 
class ClassC {} 
class ClassD extends ClassC {} 
public class DemoCD { 
 static void show (ClassC obj1, ClassD obj2) { 
 System.out.println("перший метод show(ClassC,ClassD)");} 
 static void show (ClassD obj1, ClassC obj2) { 
 System.out.println("другий метод show(ClassD,ClassC)");} 
 static void show (Object obj1, Object obj2) { 
 System.out.println("третій метод show(Object,Object)");} 
 public static void main (String [] args) { 
  ClassC c = new ClassC (); 
  ClassD d = new ClassD (); 
  Object ob = new Object (); 
  show (c, d); // 1_перший метод 
  show (d, c); // 2_другий метод 
  show (c, c); // 3_третій метод 
// show (d, d); // 4_помилка компіляції 
  show (ob, ob); // 5_третій метод 
  show (c, ob); // 6_третій метод 
  show (ob, d); // 7_третій метод 
  } } 

У першому, другому та п’ятому випадках параметри, що передаються в 

метод show(), повністю збігаються з параметрами з оголошенням методу. У 

третьому випадку перший і другий методи не можна використовувати, оскільки 

одним з параметрів цих методів є об’єкт класу ClassD, а визначення методу, 

що викликається, рухається вгору по ланцюжку спадкування для параметрів, 
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тому в такому випадку буде викликаний метод з параметрами типу Object. 

Аналогічна ситуація виникає в шостому та сьомому випадках. У четвертому 

випадку обидва перших методи show() однаково підходять для виклику, тому 

виникне помилка компіляції. 

У наступному прикладі екземпляр підкласу створюється за допомогою 

new, посилання на нього передається об’єкту суперкласу. З викликом із 

суперкласу відповідно викликається метод підкласу. 

Приклад 2 

// Динамічний виклик методу: Dispatch.java 
class A { 
 void myMethod() { System.out.println("метод класу А"); } 
 void myMethod(int i) { System.out.println("метод класу А 
з аргументом"); } } 
class B extends A { 
 void myMethod(int i) { System.out.println("метод класу В 
з аргументом"); } } 
public class C extends B {System.out.println("клас C"); } 
 void myMethod() {System.out.println("метод класу С");} } 
public class Dispatch { 
 public static void main (String [] args) { 
  A obj1 = new B(); 
  obj1.myMethod(); 
  A obj2 = new C(); 
  obj2.myMethod(); 
  obj2.myMethod(10);  }  

} 

У разі першого звернення викликається метод myMethod() з класу A як 

успадкований. У разі другого звернення викликається метод myMethod() з 

класу C як перевизначений. 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірити роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Виконати завдання згідно зі своїм варіантом. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Надати відповіді на питання з розділу «Контрольні питання». 
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Варіанти завдань 

Реалізувати агрегування (використання одним класом можливостей 

іншого, але не спадкування). Під час створення класу клас, що агрегується, 

оголошується як атрибут. 

1. Створити об’єкт класу «Рядок», використовуючи класи «Слово», 

«Символ». 

2. Створити об’єкт класу «Абзац», використовуючи клас «Рядок». 

3. Створити об’єкт класу «Сторінка», використовуючи клас «Абзац». 

4. Створити об’єкт класу «Текст», використовуючи класи «Сторінка», 

«Слово». 

5. Створити об’єкт класу «Абзац», використовуючи клас «Слово». 

6. Створити об’єкт класу «Сторінка», використовуючи клас «Слово». 

7. Створити об’єкт класу «Сторінка», використовуючи класи «Рядок», 

«Слово». 

Реалізувати агрегування для зазначених класів зі створенням методів у 

відповідних специфіках класів. 

1. Fraction  ComplexFracion. 

2. Complex  ComplexPolynom. 

3. Fraction  FracionArray. 

4. Fraction  FracionPolynom. 

5. Complex  ComplexArray. 

6. Complex  ComplexFraction. 

7. Polynom  ComplexPolynom. 

Контрольні питання  

1. Що називається динамічним поліморфізмом? 

2. Принцип дії оператора instanceof. 

3. Які методи є перезавантажуваними? 

4. Як визначається версія методу на етапі виконання? 

Література: [3, 5, 6]. 
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Лабораторна робота № 7 

Тема. Поліморфізм і розширюваність 

Мета: ознайомитися з поліморфізмом на прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

У наступному прикладі приведення до базового типу відбувається у 

виразі: 

Stone s1 = new White(); 

Stone s2 = new Black(); 

Базовий клас Stone надає загальний інтерфейс для всіх спадкоємців. 

Породжені класи перекривають ці визначення для забезпечення унікальної 

поведінки. 

Статичні методи і поліморфізм 

До статичних методів принципи поліморфізму незастосовні. З 

використанням для доступу до статичного члена посилання, компілятор, 

вибираючи метод або поля, ураховує тип посилання, а не тип об’єкта, що йому 

присвоєний. 

Приклад 1 

/* Поведінка статичного методу: StaticDemo.java */ 
class StaticA { 
public static void show () { 
System.out.println ( "метод show () з StaticA");  } } 
class StaticB extends StaticA {} 
class StaticC extends StaticB { 
public static void show () { 
System.out.println ( "метод show () з StaticC");  } } 
public class StaticDemo { 
public static void main (String [] args) { 
StaticA s1 = new StaticC (); 
StaticB s2 = new StaticC (); 
StaticC s3 = new StaticC (); 
s1.show (); 
s2.show (); 
s3.show ();  }  } 
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За такого способу ініціалізації об’єктів s1 і s2 метод show() буде 

викликаний із суперкласів StaticA і StaticB відповідно. Поліморфізм 

спостерігається тільки як наслідування методів. Для об’єкта s3 буде 

викликаний власний метод show(), що ґрунтується на способі оголошення 

об’єкта. Якщо ж специфікатор static прибрати з оголошення методів, то 

виклики методів здійснюватимуться відповідно до принципів поліморфізму. 

Клас Object 

На вершині ієрархії класів знаходиться клас Object. Змінна типу Object 

може звертатися до об’єкта будь-якого іншого класу та може вказувати на будь-

який масив, оскільки масиви реалізуються як класи. У класі Object визначений 

набір методів, який успадковується всіма класами. Слід виділити два методи: 

equals() і toString(). Метод equals() у разі порівняння двох об’єктів 

повертає істину, якщо об’єкти еквівалентні, і неправда – в іншому випадку. 

Приклад 2 

/* Ілюстрація роботи методів equals() і toString(): 
PointDemo.java */ 
package com.mypack; 
public class PointDemo { 
public static void main (String [] args) { 
Point p1 = new Point ((byte) 1, "Петров"); 
Point p2 = new Point ((byte) 1, "Петров"); 
PointZ p3 = new PointZ (); 
Point p4 = new Point (); 
System.out.println (p1.equals (p2)); 
System.out.println (p1.equals (p3)); 
System.out.println (p4.equals (p3)); 
System.out.println (p3.equals (p4)); 
System.out.println (p1.toString ());  
 }  
} 

Збирання «сміття» 

Оскільки об’єкти створюються динамічно за допомогою операції new, то 

бажано знати механізм ліквідації об’єктів і спосіб звільнення пам’яті для більш 
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пізнього перерозподілу. Java автоматично виконує звільнення пам’яті, займаної 

об’єктом, за допомогою механізму «збирання сміття». Коли ніяких посилань на 

об’єкт не існує, тобто посилання на нього вийшла з області видимості 

програми, передбачається, що об’єкт більше не потрібен, і пам’ять, зайнята 

об’єктом, може бути звільнена. «Прибирання сміття» відбувається нерегулярно 

під час виконання програми. Прискорювати «збирання сміття» неможливо, 

можна лише «рекомендувати» його виконати викликом методу gc(), але 

віртуальна машина виконає його тоді, коли сама вирішить. 

Іноді об’єкту потрібно виконувати деякі дії перед звільненням пам’яті. 

Наприклад, звільнити зовнішні ресурси. Для обробки таких ситуацій 

використовується механізм finalization. Щоб використовувати 

finalization, необхідно визначити метод finalize(). Віртуальна 

машина викликає цей метод завжди, коли вона збирається знищити об’єкт 

цього класу. Усередині методу finalize() потрібно визначити дії, які мають 

бути виконані до знищення об’єкта. Безпосередньо перед звільненням пам’яті 

для об’єкта викликається метод finalize(). 

Метод finalize() має такий вигляд: 

protected void finalize() { 

 // код завершення  

} 

Ключове слово protected забороняє доступ до finalize() кодам, 

що визначені за цим класом. Метод finalize() викликається 

тількибезпосередньо перед «збиранням сміття», а не коли об’єкт виходить з 

області дії ідентифікаторів, тобто неможливо визначити, коли finalize() 

буде виконаний. Цей метод може бути взагалі не виконано. 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірте роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Виконати завдання згідно зі своїм варіантом. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Надати відповіді на з розділу «Контрольні питання». 
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Варіанти завдань 

Розширити можливості стандартного класу. 

1. Time, так, щоб була можливість виводити час дня: ранок, вечір і т. д. 

2. Date, так, щоб була можливість виводити пору року: зима, літо і т. д. 

3. Annotation, так, щоб була можливість виводити час і дату зміни 

анотації. 

4. Dictionary, так, щоб була можливість виводити дату останньої зміни. 

5. File, так, щоб була можливість виводити час і дату створення файлу. 

6. Stack, так, щоб була можливість виводити час останнього сеансу 

роботи зі стеком. 

Контрольні питання  

1. Як застосовується поліморфізм до статичних методів? 

2. Який із класів знаходиться на вершині ієрархії класів? 

3. Для чого застосовують методи equals() і toString()? 

4. Принцип дії механізму «збирання сміття». 

5. Коли застосовують метод finalize()? 

Література: [1, 2, 6]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Абстрактні класи та методи. Інтерфейси 

Мета: ознайомитися з абстрактними класами на прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

Абстрактні класи оголошуються з ключовим словом abstract і містять 

оголошення абстрактних методів, які не реалізовані в цих класах, а будуть 

реалізовані в підкласах. Об’єкти таких класів створити не можна, але можна 

створити об’єкти підкласів, які реалізують ці методи. Абстрактні класи можуть 

містити і повністю реалізовані методи. 

Приклад 1 

/* Абстрактні методи і класи: AbstractDemo.java */ 
abstract class Square { 
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   abstract int squareIt(int i); // абстрактний метод 
   public void show() { 
System.out.println("звичайний метод");  } 
} 
// squareIt() повинен бути реалізований підкласом Square 
class SquareReal extends Square { 
   public int squareIt int i) { 
return i*i;  } 
} 
public class AbstractDemo { 
   public static void main (String [] args) { 
// Square ob1 = new Square(); не можна створити об’єкт! 
     Square ob2 = new SquareReal(); 
     System.out.println("10 в квадраті дорівнює" + 
ob2.squareIt (10)); 
ob2.show ();   
} 
} 

Посилання на абстрактний суперклас ob2 ініціалізуємо об’єктом 

підкласу, у якому реалізовані всі абстрактні методи суперкласу. Реалізовані 

методи суперкласу викликаються за допомогою цього посилання. За 

допомогою цього посилання викликаються звичайні реалізовані методи 

абстрактного класу, якщо вони не перевизначені в підкласі. 

Інтерфейси 

Інтерфейси являють собою повністю абстрактні класи: жоден з 

оголошених методів не може бути реалізований. Всі оголошені методи 

автоматично трактуються як public і abstract, а всі атрибути – як public, 

static і final. Кожен інтерфейс може бути реалізований одним або 

декількома класами. Клас може реалізовувати будь-яку кількість інтерфейсів, 

що вказуються після ключового слова implements, що доповнює визначення 

класу. На безлічі інтерфейсів також визначена ієрархія щодо наслідування, але 

вона не має відношення до ієрархії класів. У мові Java інтерфейси забезпечують 

більшу частину тієї функціональності, яка в C++ подана за допомогою 

механізму множинного спадкоємства. Визначення інтерфейсу має вигляд: 



 44 

[Public] interface ім’я [extends I1, I2, ..., IN]  

{/* реалізація */} 

Реалізація інтерфейсів класом може мати вигляд: 

[Доступ] class ім’я_класу implements I1, I2, ..., IN  

{/* реалізація класу */} 

Тут I1, I2, ..., IN перелік використовуваних інтерфейсів. Клас, 

який реалізує інтерфейс, повинен надати повну реалізацію всіх методів, 

оголошених в інтерфейсі. Окрім того, цей клас може оголошувати свої власні 

методи. Якщо клас розширює інтерфейс, але повністю не реалізує його методи, 

то цей клас повинен бути оголошений як abstract. 

Приклад 2 

/* Інтерфейс і його реалізації: InterfacesDemo.java */ 
interface Auto { 
 String getMark(); // оголошення методів 
 String getPassangers(); 
 String getWheels();  } 
class Bus implements Auto {// реалізація інтерфейсу 
   public String getMark() {return "Mercedes";} 
   public String getPassangers() {return "90 осіб";} 
   public String getWheels() {return "6 коліс";}  } 
class Car implements Auto { 
   public String getMark() {return "BMW";} 
   public String getPassangers() {return "5 чоловік";} 
   public String getWheels() {return "4 колеса";}   
   } 
// метод getWheels() в наступному абстрактному класі не 
реалізований 
abstract class Truck implements Auto { 
   public String getMark() {return "Renault";} 
   public String getWheels() {return "24 колеса";}  } 
public class InterfacesDemo { 
 public static void main (String [] args) { 
  Car c = new Car(); 
  Bus b = new Bus(); 
  printFeatures(c); 
  printFeatures(b);  } 
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public static void printFeatures(Auto f) { 
 System.out.println("марка:"+f.getMark() + "місткість:" + 
 f.getPassangers()+"кількість коліс:"+f.getWheels());   
 } 
} 

Клас InterfacesDemo містить метод printFeatures(), який 

викликає методи того об’єкта, який передається йому як параметр. Спочатку 

йому передається об’єкт, відповідний легковому автомобілю, потім автобусу. 

Як метод printFeatures() може обробляти об’єкти двох різних класів? Усе 

залежить від типу переданого цим методом аргументу – класу, що реалізовує 

інтерфейс Auto. Викликати, однак, можна тільки ті методи, які були оголошені 

в інтерфейсі. 

У наступному прикладі оголошується об’єктне посилання, яке 

використовує інтерфейсний тип. У такій змінній можна зберігати примірник 

будь-якого класу, який реалізує оголошений інтерфейс. Коли викликається 

метод за таким посиланням, то викликатиметься його правильна версія, 

заснована на поточному екземплярі. Виконуваний метод розшукується 

динамічно під час виконання, що дозволяє створювати класи пізніше коду, який 

викликає їх методи. 

Приклад 3 

// Динамічний виклик методів: TestCall.java 
interface Call { 
int NUMBER = 10; // final за замовчуванням 
} 
interface Callback extends Call { 
void callB(); /* Abstract за замовчуванням */ 
// int i; // помилка, якщо немає ініціалізації 
// void method() {/* код */} // помилка, тому що 
абстрактний метод не може мати тіла! 
} 
class Client implements Callback { 
   public void callB() { 
  System.out.println("метод callB() викликаний зі 
значенням =" + NUMBER); 
} } 
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class XClient implements Callback { 
   public void callB () { 
     System.out.print ( "інша версія методу callВ ():"); 
     System.out.println ( "NUMBER в квадраті =" + (NUMBER 
* NUMBER)); 
   } 
} 
public class TestCall { 
     public static void main (String [] args) { 
       Callback c = new Client (); // посилання на 
інтерфейсний тип 
  Client cl = new Client (); 
       XClient ob = new XClient (); 
   c.callB (); 
   c = ob; // присвоюється посилання на інший об’єкт 
   c.callB (); 
   // cl = ob; // помилка! різні гілки успадкування 
   } 
} 

Окрім того, що не можна присвоювати значення посилань, що 

знаходяться в різних ланцюжках спадкування, через це помилку викличе 

операція типу Client cl = new XClient(); 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірити роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Виконати завдання згідно зі своїм варіантом. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Надати відповіді на питання з розділу «Контрольні питання». 

Варіанти завдань 

1. Створити абстрактний клас Книга (Шифр, Автор, Назва, Рік, 

видавництво) і похідні від нього класи Довідник і Енциклопедія. 

Використовуючи віртуальний метод showBook(), реалізувати поліморфізм. 

Реалізувати інтерфейси і спадкування для таких класів. 

2. interface Abiturient  abstract class Student  class  Student Of Faculty. 

3. interface Робітник  class Інженер  class  Керівник. 

4. interface Учбовий Заклад  class Коледж  class  Університет. 
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5. interface Споруда  abstract class Громадська Споруда  class Театр. 

6. interface Mobile  abstract class Siemens Mobile  class Model. 

7. interface Корабель  abstract class Військовий Корабель  class 

Авіаносець. 

8. interface Лікар  class Хірург  class Нейрохірург. 

9. interface Корабель  class Грузовий Корабель  class Танкер. 

10. interface Диск  abstract class Директорія  class Файл. 

Контрольні питання  

1. Оголошення абстрактних класів. 

2. Що являє собою інтерфейс? 

3. Як реалізується інтерфейс класом? 

4. Як повинен бути оголошений клас, якщо клвінас розширює інтерфейс, 

але повністю не реалізує його методи? 

Література: [1, 3, 5]. 

 

Лабораторна робота № 9 

Тема. Пакети 

Мета: ознайомитися з використанням пакетів на прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

Будь-клас Java відноситься до певного пакета, який може бути 

неіменованим. Оператор package, що поміщається на початку вихідного 

програмного файлу, визначає іменований пакет, тобто область у просторі імен 

класів, де визначаються імена класів, що містяться в цьому файлі. Наприклад: 

package com; 

Усередині зазначеної області можна виділити підобласті: 

package com.mypack; 

Дія оператора package аналогічна дії оголошення директорії на імена 

файлів. При цьому до імені класу потрібно додавати ім’я пакета, до якого 

відноситься цей клас. Для забезпечення можливості використання коротких 
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імен класів, поміщених в інші пакети, використовується оператор import. 

Наведемо загальну форму вихідного файлу, що містить код Java: 

одиночний оператор package (необов’язковий); 

будь-яка кількість операторів import (необов’язкові); 

одиночне оголошення відкритого (public) класу {/* код */} 

(необов’язковий) 

будь-яка кількість класів пакета (необов’язкові){/*код*/} 

Кожен клас належить деякому пакету і додається до пакета з 

компіляцією. Для додавання класу до пакета вказується цей пакет після слова 

package. 

Приклад 1 

// Найпростіший пакет: Items.java 
package com.mypack; 
public class Items { 
private String name; 
public double price; 
int count; 
public Items(String n, double p, int c) { 
 name = n; 
 price = p; 
 count = c;  } 
public void show() { 
   if (count == 0) 
System.out.print(name + "- >> в продажу відсутній"); 
   else 
System.out.println(name+":$"+price+"Кількість"+count); } 

} 

Файл починається з оголошення того, що даний клас належить пакету 

com.mypack. Це означає, що файл Items.java знаходиться в каталозі 

mypack, який, у свою чергу, знаходиться в каталозі com. Не можна 

перейменовувати пакет, не перейменувавши каталог, у якому зберігаються його 

класи. Щоб отримати доступ до класу з іншого пакета, для використання перед 
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ім’ям класу вказується ім’я пакета: com.mypack.Items. Щоб уникнути таких 

довгих імен, використовується ключове слово import. Наприклад: 

import com.mypack.Items; 

або 

import com.mypack. *; 

У другому варіанті імпортується весь пакет. Доступ до класу з іншого 

пакета можна здійснити так. 

Приклад 2 

// Доступ до пакету: ViewItems.java 
package first; 
import com.mypack.Items; 
public class ViewItems { 
 public static void main (String [] args) { 
   Items current[] = new Items[3]; 
   current [0] = new Items("Хліб", 500.07, 100); 
   current [1] = new Items("Молоко", 650.1, 0); 
   current [2] = new Items("Кефір", 670.0, 25); 
   for (int i = 0; i <3; i ++) current[i].show();  }   
} 

Якщо пакет не існує, він створюється під час першої компіляції, якщо 

пакет не вказано, клас додається до пакета без імені (unnamed). 

Якщо JDK установлена в директорії (для Windows) c:\j2sdk1.4.2, то 

каталог, який компілятор Java розглядатиме як кореневий для ієрархії пакетів, 

можна задавати за допомогою змінного навколишнього середовища 

СLASSPATH у вигляді: 

set СLASSPATH = .; c:\j2sdk1.4.2\src.zip 

Змінній задано ще одне значення «.» для використання поточної 

директорії, наприклад С:\temp, як робочої для зберігання своїх власних 

додатків. 

Щоб можна було викликати сам компілятор та інші виконувані програми, 

змінну PATH потрібно проініціалізувати у вигляді 

set PATH = c:\j2sdk1.4.2\bin 
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Цей шлях указує на місце розташування файлів javac.exe і java.exe. 

Статичний імпорт в J2SE 5.0 

Константи і статичні методи класу можна використовувати без вказівки 

належності до класу, якщо застосувати статичний імпорт, як це показано в 

прикладі. 

Приклад 3 

// Статичний імпорт: ImportDemo.java 
import static java.lang.Math.*; 
public class ImportDemo { 
public static void main (String [] args) { 
double radius = 3; 
System.out.println(2 * PI * radius); 
System.out.println(floor(cos(PI)));  }  } 

Якщо необхідно отримати доступ тільки до однієї константи класу, 

наприклад Math.PI, або інтерфейсу, то статичний імпорт виконується у 

вигляді: 

import static java.lang.Math.PI; 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірити роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Виконати завдання. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Надати відповіді на питання з розділу «Контрольні питання». 

Завдання 

Приклад демонструє використання всіх комбінацій модифікаторів 

управління доступом. Він містить два пакети і п’ять класів. Слід ураховувати, 

що класи двох різних пакетів повинні зберігатися в каталогах, імена яких 

збігаються з іменами відповідних пакетів, у даному випадку p1 і р2. 

Вихідний файл першого пакета визначає три класи – Protection, 

Derived і SamePackage. Перший клас визначає чотири змінні типу int – по 

одній у кожному з допустимих режимів захисту доступу. Змінна n оголошена з 
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рівнем захисту, використаним за замовчуванням, npri– як private, npro – 

protected, a npub – public. 

У цьому прикладі всі інші класи будуть робити спробу звернення до 

змінних екземпляра цього класу. Рядки, компіляція яких неможлива через 

порушення правил доступу, оформлені у вигляді коментарів. Перед кожним з 

цих рядків поміщений коментар із зазначенням точок програми, з яких був би 

можливий доступ до цього рівня захисту. 

Другий клас, Derived, – підклас класу Protection цього ж пакета 

p1. Він надає класу Derived доступ до всіх змінних класу Protection, 

окрім змінної npri, оголошеної як private. Третій клас, SamePackage, не є 

підкласом класу Protection, але знаходиться в цьому ж пакеті і отримує 

доступ до всіх змінних, окрім змінної npri. 

Файл Protection.javа містить такий код. 

package p1; 
public class Protection {int n=1; 
private int npri=2; protected int npro=3; public int npub=4; 
public Protection() { 
System.out.printin("конструктор базового класу"); 
System.out.printin("n =" + n); 
System.out.printin("npri =" + npri); 
System.out.printIn("npro =" + npro); 
System.out.printIn("npub =" + npub);} 
} 

Файл Derived.java містить такий код. 

package p1; 
class Derived extends Protection { 
Derived() { 
System.out.printIn("конструктор підкласу"); 
System.out.println("n =" + n); 
// доступно тільки для класу  
// System.out.println ( "npri =" 4 + npri); 
System.out.println("npro =" + npro); 
System.out.println("npub =" + npub);} 
} 
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Файл SamePackage.java містить такий код. 

package p1; 
class SamePackage {SamePackage() { 
Protection p = new Protection(); 
System.out.println("конструктор цього ж пакета"); 
System.out.println("n =" + p.n); 
// class only 
// System.out.println("npri =" + p.npri); 
System.out.println("npro =" + p.npro);  
System.out.println("npub =" + p.npub); } 
} 

Нижче наведено вихідний код другого пакета р2. Два визначених у ньому 

класи відображають останні дві ситуації управління доступом. Перший клас, 

Protection2, – це підклас класу p1.Protection. Він має доступ до всіх 

змінних класу p1.Protection, крім змінних npri (оскільки вона оголошена 

як private) і n, яка оголошена з рівнем захисту, що використовуються за 

замовчуванням. До того ж, що заданий за замовчуванням режим доступу 

дозволяє доступ з даного класу або пакета, але не з підкласів іншого пакета. І 

нарешті, клас OtherPackage має доступ тільки до однієї змінної – npub, яка 

була оголошена як public. 

Файл Protection2.java містить такий код. 

package р2; 
class Protection2 extends p1.Protection {Protection2 () { 
System.out.println("успадкований конструктор іншого 
пакета"); 
// доступний тільки для даного класу або пакета  
// System.out.println("n =" + n); 
// доступний тільки для даного класу 
// System.out.println("npri =" + npri); 
System.out.println("npro =" + npro);  
System.out.println("npub =" + npub); 
} 

Файл OtherPackage.java містить такий код. 

package p2; 
class OtherPackage {OtherPackage () { 
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p1.Protection p = new p1.Protection(); 
System.out.printIn("конструктор іншого пакета"); 
// доступний тільки для даного класу або пакета  
// System.out.printin("n =" + p.n); 
// доступний тільки для даного класу 
// System.out.printin("npri =" + p.npri); 
// доступний тільки для даного класу, підкласу або пакета 
// System.out.printIn("nprо =" + p.npro); 
System.out.println("npub =" + p.npub); 
} 

Напишіть код для перевірки роботи цих двох пакетів і перевірте їх 

роботу. 

Контрольні питання  

1. Яким оператором визначається іменований пакет? 

2. Як забезпечити можливість використання коротких імен класів? 

3. Що відбувається, якщо пакет не існує, або він не вказаний? 

4. Як задати каталог, який компілятор Java розглядатиме як кореневий для 

ієрархії пакетів? 

  Література: [1, 2, 4]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Об’єктно-

зорієнтований аналіз та програмування» здійснюється за 100-бальною 

рейтинговою шкалою (рис. 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Схема оцінювання знань студентів 

 

Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування на 

практичних заняттях, розв’язанням поставлених завдань під час лабораторних і 

практичних занять та під час самостійної роботи. 



 55 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Кулямин В. В. Технология программирования. Компонентный подход. 

СПб.: Питер, 2004. 198 с. 

2. Константайн Л., Локвуд Л. Разработка программного обеспечения: пер. 

с англ. СПб.: Питер, 2004. 316 с. 

3. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования.: пер. с англ. 

СПб.: Питер, 2003. 366 с. 

4. Влиссидес Дж. Применение паттернов проектирования. Дополнительные 

штрихи: пер. с англ. М.: Вильямс, 2003. 136 с. 

5. Байдачный С. С. Silverlight 4: Создание насыщеных WEB-приложений.  

М.: Салон-пресс, 2010. 288 с. 

6. Морган Сара, Райан Билл, Хорн Шеннон, Бломсма Марк. Разработка 

распределенных приложений на платформе Microsoft.NET Framewok: пер. с 

англ. М.: MCTS, 2008. 608 с.  

7. Платт Девид С. Знакомство с Microsoft.NET : пер. с англ. М.: Русская 

редакция, 2001. 240 с. 

8. Мак-Дональд Мэтью, Фримен Адам, Шпушта Марио. Microsoft 

ASP.NET 4 с примерами на C# 2010 для профессионалов 4-е издание: пер. с 

англ. М.: Вильямс, 2011. 1424 с. 

9. Мак-Дональд Мэтью. WPF Windows Presentation Foundation в NET 3.5 с 

примерами на C# 2008 для профессионалов 2-е издание: пер. с англ. М.: 

Вильямс, 2008. 928 с. 

 



Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Об’єктно-зорієнтований аналіз та програмування» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 113 – «Прикладна математика» і 014.09 

– «Середня освіта (Інформатика)» освітнього ступеня «Бакалавр» (Частина 1, 

Лабораторні роботи 1–9) 

 

 

 

 

Укладачі: к. т. н., доц. Т. А. Григорова, 

   асист. Д. М. Калініченко  

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри ІВМ В. П. Ляшенко 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


	Класи та об’єкти
	Класи оболонки в J2SE 5.0
	Оператори керування
	Цикл for в J2SE 5.0

