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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Даний курс охоплює такі розділи програмування мовою Java, як синтаксис мови, основи
об’єктно-орієнтованого програмування,  обробка виняткових си туацій,  вивчення основних
аспектів  стандартної  бібліотеки  Java2SE  таких  як  зберігання  даних,  багатопотокове
програмування,  побудова графічного інтер фейсу користувача з  використанням бібліотеки
AWT та Swing. Під час розгляду можливостей бібліотеки основна увага зосереджується на
методах та конкрет них засобах їх використання при розробці  програмного забезпечення.
Викладе  ний  матеріал  закріплюється  виконанням  конкретних  завдань  з  різних  розділів
навчального курсу. Метою курсу є вивчення мови програмування Java, її теоре тичних основ і
технологій,  набуття  студентами  практичних  навичок  по  ство  ренню  програмного
забезпечення.  Головним  завданням  курсу  є  ознайомлення  студентів  із  синтаксичними
конструкціями мови, основними пакетами бібліоте ки та практичними рекомендаціями щодо
використання.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. 
Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: вища математика, дискретна
математика,  теорія  алгоритмів,  алгоритмізація  і  програмування,  об’єктно-орієнтоване
програмування. 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Тема 1. Синтаксис мови Java 
Основні лексеми мови Java. Огляд типів даних. Типи операторів (арифметичні, порозр’ядні, 
логічні, оператори співвідношень). Оператори управління, переходу та ітераційні.
Тема 2. Об'єктно-орієнтований підхід до створення Java-програм 
Оголошення класів. Специфікатори доступу. Використання ключових слів this та super. 
Конструктори класів та метод finalize(). Внутрішні класи (класи-члени, локальні класи, 
анонімні класи). Похідні класи та динамічна диспетчеризація методів. Інтерфейси та їх 
використання. Особливості створення пакетів.
Тема 3. Обробка виняткових ситуацій 
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Основні принципи обробки виняткових ситуацій. Типи виняткових ситуацій. Генерація та 
перехоплення винятків. Стек викликів. Вбудовані виняткові ситуації. Створення власних 
класів виняткових ситуацій.
Тема 4. Зберігання даних (колекції, алгоритми, узагальнення)
Структура колекцій. Інтерфейси колекцій. Класи колекцій. Доступ до елементів колекцій 
через ітератор. Робота з картами. Компаратори. Основні алгоритми колекцій. Узагальнення. 
Використання шаблонних аргументів. Обмежені шаблони. Узагальнені класи, інтерфейси, 
методи. Ієрархії узагальнених типів. Обмеження шаблонів.
Тема 5. Багатопоточне програмування та утиліти паралельного програмування
Модель потоку Java і його властивості. Створення потоку шляхом реалі зації інтерфейсу 
Runnable. Розширення класу Thread. Тіло потоку та його стан (життєвий цикл потоку). 
Пріоритети потоків. Потоки-демони. Багатопоточні програми. Синхронізація та взаємне 
блокування. Використання об’єктів синхронізації (семафорів, циклічних бар’єрів, та ін.). 
Паралельні колекції. Блокувальники.
Тема 6. Потоки введення-виведення
Стандартні системні потоки введення-виведення (java.System.lang). Потоки java.io та ієрархія
потокових класів. Класи InputStream/OutputStream та їх методи. Спеціальні потоки. Класи 
FileInput/FileOutput,  StringBufferInputStream,  ByteArrayInputStream  та 
ByteArrayOutputStream,  SequenceInputStream,  PipedInputStream/PipedOutputStream. 
Фільтровані потоки (буферизований та типизований ввід-вивід). Потоки виведення на друк. 
Вийняткові ситуації при роботі з потоками.
Тема 7. Робота з графікою. Graphics 2D
Графічний контекст пристрою. Використання примітивної графіки. Робота зі шрифтами (клас
java.awt.Font та java.awt.FontMetrics). Загальні принципи рисування з використанням Graphics
2D. Інтерфейс Shape. Рисування прозорих форм. Стилі рисування. Використання локальних
шрифтів. Створення пера та його характеристики. Перетворення координат (зсув, 
масштабування, поворот).
Тема 8. Обробка подій Java
Модель обробки подій в Java 2. Класи подій. Слухачі подій, їх методи та інтерфейси. 
Елементи пакету AWT та породжувані ними події.
Тема 9. Програмування GUI за допомогою пакету AWT
Стандартні компоненти та контейнери. Менеджери розміщення. Створення вікна 
застосування за допомогою Frame. Побудова меню. Діалогові вікна. Використання діалогових
вікон для доступу до локальної файлової системи.
Тема 10. Програмування GUI за допомогою пакету Swing
Особливості Swing-компонентів. Архітектура MVC. Типи контейнерів. Прості компоненти 
(мітки, кнопки, прапорці, випадаючі списки та ін.). Іконки, підказки, рамки. Лінійні 
регулятори. Текстові компоненти. Побудова меню. Створення панелі інструментів. Розширені
компоненти Swing (списки, дерева, таблиці). Використання моделі компонентів. Ві-
зуалізація компонентів. Обробка подій розширених компонентів.
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