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Передмова  
 

Мова програмування Java (надалі просто Java) була добре 
сприйнята світовою спільнотою програмістів і провайдерів 
Internet-послуг. Її перевага для користувачів Internet і World 
Wide Web полягає в появі безпечних платформонезалежних 
додатків, які можуть використовуватися в будь-якому вузлі 
Internet. Програмісти, що створюють додатки мовою Java, 
пишуть код лише один раз – їм не потрібно переносити свої 
додатки на всі можливі програмні й апаратні платформи. 

Java є цінним інструментом розробки в розподілених 
мережних середовищах, до яких належить і World Wide Web. 
Однак Java не обмежується цими рамками і є могутньою 
універсальною мовою програмування, що дозволяє створювати 
найрізноманітніші додатки, які або не залежать від мережних 
засобів, або використовують їх нестандартно. Здатність Java 
безпечно виконувати код на віддалених хост-машинах 
виявилася дуже доречною в багатьох крупних організаціях. 

Крім того, Java застосовується як мова програмування 
загального призначення для реалізації тих проектів, у яких 
платформна незалежність не так важлива. Простота 
програмування й засобів безпеки дозволяють швидко 
створювати налагоджений код. Деякі поширені в інших мовах 
помилки в Java-програмах узагалі не зустрічаються завдяки 
таким засобам, як "збирання сміття" і посилання, що безпечні 
стосовно типів. Сучасні додатки, що працюють у мережних 
умовах і застосовують призначений для користувача графічний 
інтерфейс, яким доводиться одночасно обслуговувати кілька 
завдань, використовують підтримку багатопоточності в Java, а 
механізм обробки виключень полегшує обробку помилок. 
Незважаючи на всю потужність своїх вбудованих засобів, Java – 
це проста мова, яка швидко засвоюється програмістами. 

Мова Java проектувалася з розрахунком на максимальну 
переносимість і мінімальну залежність від конкретної системи. 
Визначення всіх стандартів, що стосуються мови та її runtime-
середовища, дозволяє виконувати скомпільований код у якому 



завгодно місці й переносити його на будь-яку машину, де є 
середовище Java. 

Java володіє багатьма мовними засобами, властивими 
більшості сучасних мов програмування. Проте, на відміну від С 
та C++, Java автоматизує зберігання змінних і обробку 
виключень, доповнюючи їх підтримкою багатопоточності. 

Пропонований посібник складається з десяти розділів, 
присвячених різним аспектам мови, і додатка, у якому описано 
проекти для лабораторних робіт студентів. Запропоновані 
лабораторні роботи охоплюють широкий клас прикладних 
проблем та аспектів використання мови Java, необхідних для 
реалізації проектів. 

 
Структура Java-проекту  
 
Компіляція проекту мовою Java в ручному режимі  
 
Для першого знайомства з мовою Java реалізуємо класичний 

приклад програми, що виводить на екран повідомлення "Hello, 
World!". Зрозуміло, що для створення й реалізації проекту 
можна використовувати різні середовища розробки (Eclipse, 
NetBeans та ін.), але більш цікавим і гнучким є підхід ручної 
компіляції вихідного коду та запуску реалізованих проектів на 
виконання. 

Використання ручного режиму вимагає дотримання чітких 
правил організації файлової структури проекту. Розглянемо 
спосіб створення необхідної в цьому випадку організації файлів 
проекту. 

 
Крок 1. Створення структури директорій 
Створюємо кореневу директорію проекту HelloWorld: 

mkdir src 
mkdir classes 
cd src 
mkdir mypackage 



cd .. 

 

Крок 2. Створення початкового файлу 
У директорії src/mypackage створюємо початковий файл – 

HelloWorld.java, який реалізує задачу виведення в консоль 
повідомлення "Hello, World!": 

package mypackage; 
 
public class HelloWorld{ 
 
 public static void main(String[] args){ 
 System.out.println("Hello, World!"); 
 } 
} 

 

Крок 3. Компіляція 
Зверніть увагу, що запуск команди компіляції в командному 

рядку здійснюється з кореня проекту: 

javac -classpath ./classes -d ./classes 
src/mypackage/HelloWorld.java 

 
Команда містить ключ -d. Цей ключ указує компілятору, де 

розташований корінь для скомпільованих класів. Якщо не 
вказати його, то коренем вважатиметься поточна директорія. 

У результаті компіляції в директорії ./classes створюється 
піддиректорія mypackage, у яку поміщається файл 
HelloWorld.class. 

 

Крок 4. Виконання програми 
 

java -classpath ./classes mypackage.HelloWorld 



Ще раз необхідно звернути особливу увагу на вигляд 
команди. Ім’я класу вказується разом з пакетом (саме ім’я класу, 
а не файлу!). Отже, .class у кінці додавати не треба.  

Правило пошуку файлу з байт-кодом: 
1. Усі крапки в повному імені класу замінюються на 

роздільники – ’/’ 
2. До отриманого рядка приписується .class. 
3. Файл шукаємо в бібліотеках і вказаних директоріях зі 

скомпільованими класами в порядку їх указування за отриманим 
на попередньому кроці відносним шляхом. 

Іншими словами, у нашому випадку ім’я класу 
mypackage.HelloWorld перетвориться на відносний шлях до 
файлу mypackage/HelloWorld.class. Віртуальна машина 
знаходить файл за даним відносним шляхом у директорії 
./classes. 

 

Крок 5. Створення архіву (jar-файлу) 
Збираємо архів, який можна запускати за допомогою 

команди java-jar <ім’я архіву>. Спершу створюємо файл 
manifest.mf, у якому буде вказаний головний виконуваний клас: 

 

Manifest-Version: 1.0 
Created-By: 1.6.0 19 (Sun Microsystems Inc.) 
Main-Class: mypackage.HelloWorld 

 

Ще один важливий момент: після останнього рядка – у 
даному випадку це вказівка Main-Class – має бути присутнім 
символ переходу на новий рядок. Без нього останній рядок не 
буде прочитаний. Швидше за все, це помилка в реалізації jar. 
Якщо б цього символу там не було, основний клас не був би 
знайдений і при запуску була б отримана помилка: 

  

Failed to load Main-Class manifest attribute from helloWorld.jar 

 



Отже, manifest.mf створено, перехід на наступний рядок 
підготовлено. Можна виконати команду створення архіву: 

 

jar cvmf manifest.mf helloWorld.jar -C ./classes mypackage 

 
Знов потрібно спеціально підкреслити – порядок ключів 

важливий. У якому порядку стоять m та f, у тому самому 
порядку повинні стояти імена manifest- та jar-файлів, відповідно. 
manifest.mf – ім’я файлу, у якому визначається виконуваний 
клас. Теоретично такий файл може називатися як завгодно: він 
має ім’я всередині jar-архіву, і це ім’я буде зафіксоване. 
helloWorld.jar – ім’я створюваного архіву. Конструкція "-C 
./classes mypackage" означає "змінити директорію на classes і 
взяти там піддиректорію mypackage" (усі команди виконуються 
з кореневої директорії проекту). 

У результаті має бути створений файл helloWorld.jar з такою 
структурою: 

 

META-INF/MANIFEST.MF 
mypackage/HelloWorld.class 

 

 

Крок 6. Виконання програми запуском jar-файлу 
Виконаємо команду 

java -jar helloWorld.jar 

Цю команду необов’язково виконувати з директорії, у якій 
міститься корінь проекту. Можна вказати повний шлях, 
наприклад, у такому вигляді: 

java-jar c:\myprojects\HelloWorld\helloWorld.jar 

Різниця полягає лише в тому, що поточною директорією 
додатка при запуску вважатиметься та, з якої запускається 



додаток на виконання. При використанні повного шляху вона 
може бути будь-якою, що іноді буває корисно.  

У результаті виконання цієї команди в консоль буде 
виведений рядок "Hello, World!" 

Ще один важливий момент: при запуску додатка через jar-
файл командою java-jar ... у classpath потрапляє тільки цей jar-
файл. Жодні спроби вказати ключ -classpath ні до чого не 
приведуть. Проте не все так погано, необхідні бібліотеки 
вказати можна. Для цього треба в маніфесті (manifest.mf) 
указати відносні шляхи до бібліотек, тобто якщо потрібно 
підключити, наприклад, бібліотеки velocity-1.4.jar та log4j-
1.2.8.jar, що містяться в директорії lib поряд з нашим jar-файлом, 
то в маніфест треба додати рядок: 

  

Manifest-Version: 1.0 
Created-By: 1.6.0 19 (Sun Microsystems Inc.) 
Main-Class: mypackage.HelloWorld 
Class-Path: lib/velocity-1.4.jar lib/log4j-1.2.8.jar 

Указуються шляхи щодо jar-файлу, роздільник – пропуск. 
У цьому випадку в classpath буде включений не тільки наш jar-
файл, але й обидві вказані бібліотеки. 

 
Вказівка інтерпретатору, де шукати класи  
 
Інтерпретатору потрібно знати всі місця, де він може знайти 

класи. Таким місцем є директорія та/або бібліотека – jar-файл. 
Звертаємо увагу – саме файл. Інакше кажучи, якщо файл 
javaee.jar міститься в директорії E:\java\lib\, то інтерпретатору 
потрібний повний шлях до файлу, а саме – E:\java\lib\javaee.jar. 
Простої вказівки директорії недостатньо! 
Спосіб 1. Змінна оточення CLASSPATH. Спосіб простий. 

Створюється змінна оточення CLASSPATH, і в ній через 
роздільник (’;’ для Win ’:’ для *NIX) прописуються всі повні 
шляхи до файлів бібліотек і до директорій, у яких містяться 
дерева класів. Зверніть увагу, що директорія – це крапка, у якій 
лежить КОРІНЬ усіх скомпільованих класів, тобто якщо класи з 



пакету mypackage.test компілювалися в директорію 
c:\myproject\classes, то в CLASSPATH має фігурувати саме 
c:\myproject\classes, а не c:\myproject\classes\mypackage і не 
c:\myproject\classes\mypackage\test. 

Цей спосіб має низку недоліків. По-перше, якщо бібліотеки 
можна підключити таким чином, то як бути з поточними 
класами? По-друге, припустимо, що необхідно підключити 
бібліотеки (jar-файли) через CLASSPATH. Виникає запитання, а 
скільки їх взагалі? Багато, хоча левова частка з них – від 
додатків. Однак тих, які використовуються безпосередньо або 
опосередковано, може бути теж багато. І, по-третє, – 
найнеприємніше. В одних проектах використовуються одні 
версії необхідних середовищ, в інших – інші. Якщо включити їх 
усі в CLASSPATH, то компілятор завжди буде використовувати 
перший знайдений клас у порядку перерахування бібліотек. 
Таким чином, існує проблема, і якщо першими двома 
моментами можна було б знехтувати, то цим – ні. 
Спосіб 2. Вказівка ключа -classpath інтерпретатору 

(компілятору). Цей спосіб, на думку фахівців, кращий. Можна 
вказати інтерпретатору лише ті бібліотеки, які потрібні, і тільки 
ті джерела коду, з яких він цей код має брати. Не більше й не 
менше. 
Приклад. Припустимо, у проектній директорії є 

піддиректорія classes, у якій містяться скомпільовані класи, і 
піддиректорія lib, у якій розташовані бібліотеки velocity-1.4.jar 
та log4j-1.2.8.jar. Тоді командний рядок для запуску класу 
skipy.myproject.Main виглядатиме так: 

 

java-classpath ./classes;./lib/velocity-1.4.jar;./lib/log4j-1.2.8.jar 
skipy.myproject.Main 

За пунктами: інтерпретатору вказується, що класи потрібно 
шукати в директорії ./classes (’.’ – поточна директорія), у 
бібліотеці ./lib/velocity-1.4.jar й у бібліотеці ./lib/log4j-1.2.8.jar у 
порядку їх перерахування. 

Якщо ж непотрібно використовувати зовнішні бібліотеки, то 
командний рядок перетворюється на такий: 



 

java-classpath ./classes skipy.myproject.Main 

Зверніть увагу на ключ -classpath ./classes. 
 
Використання BAT-файлів  
Команди компіляції та виконання Java-класів зручно 

оформити у вигляді двох bat-файлів (наприклад с.bat та r.bat), у 
яких записати відповідно такі рядки: 

javac-classpath ./classes-d ./classes src/%1/%2.java 
java-classpath ./classes %1.%2 
 

Тоді для виконання, наприклад, компіляції нашого вихідного 
файлу HelloWorld.java у командному рядку необхідно набрати 
>c.bat mypackage HelloWorld  

 

Заняття 1. Знайомство з мовою Java 
 
 

Перша програма мовою Java  
 
У результаті наших попередніх дій у директорії пакету 

створено файл з ім’ям HelloWorld.java:  
 

package mypackage; 
public class HelloWorld { 
 public static void main(String[] args) { 
 System.out.println("Hello, World!"); 
 } 
} 
У результаті роботи програми здійснюється виведення даних 

у консоль. В операційній системі MS DOS консоллю служив 
екран монітора. Windows відкриває додаток Console, у якому 
(якщо все зроблено правильно) і відобразиться рядок "Hello, 
World!" – результат виведення нашої програми. 

 
Основи синтаксису мови Java 
 



Означення  
 
Літерал – константа деякого типу, що не має імені, задана 

безпосередньо записом, наприклад: 0, 145, ’a’, "Hello, world!". 
Оператор – найменша автономна частина мови 

програмування (іноді називається також інструкцією або 
командою), яка здатна виконуватися самостійно й має 
самостійний зміст. Прикладом може служити оператор 
виведення на екран або оператор циклу. Програма зазвичай є 
послідовністю операторів (команд, інструкцій). 
Операція – дія над однією або більше (найчастіше двома) 

величинами – операндами, що зумовлює появу нової величини – 
результату операції. Операція зазвичай не має сенсу поза 
контекстом якого-небудь оператора. Наприклад, якщо написати 
3+4 як самостійну команду, то обчислений результат операції 
"+" у цьому випадку буде втрачений. Однак команди x  3+4; 
(використання результату операції в операторі присвоєння) або 
System.out.println(3+4); (передання результату в метод як 
параметр) цілком виправдані. 
Операнд – величина, що бере участь в операції. 
Метод (функція) – частина програми, що має власне ім’я. Це 

ім’я можна використовувати в програмі як оператор (такий 
оператор називається викликом методу). У процесі виклику 
методу виконуються команди, з яких він складається. Метод, 
аналогічно операції, може повертати значення-результат. 
Вираз – це послідовність операцій і викликів методів, що 

виконуються в певному порядку (за пріоритетом операцій, з 
урахуванням дужок) і обчислюють деяке значення. 
Змінна – іменована область пам’яті ЕОМ, у якій програма 

може зберігати дані певного типу (які називаються значеннями 
змінної) і звертатися до них, використовуючи ім’я змінної 
(ідентифікатор). 

 

Загальні положення синтаксису Java 
 

1. Мова Java розрізняє прописні й рядкові літери. Це означає, 
що імена всіх функцій і ключові слова слід записувати точно 
так, як вони значаться в прикладах і довідниках.  



2. Кожна команда (оператор) у мові Java має закінчуватися 
крапкою з комою.  

3. Програма на Java складається з одного або кількох класів. 
Абсолютно вся функціональна частина програми (тобто те, що 
вона робить) має бути поміщена в методи тих або інших класів 
(клас і метод як поняття об’єктно-орієнтованого програмування 
розглядатимуться в третьому занятті, там само буде розглянуто 
синтаксис класів).  

4. Класи групуються в пакети.  
5. Хоча б в одному з класів має існувати метод main(), точно 

такий, як у прикладі HelloWorld.java. Саме цей метод 
виконуватиметься першим.  

У простому випадку програма може складатися з одного (або 
навіть жодного) пакету, одного класу всередині пакету та 
єдиного методу main() усередині класу. Команди програми 
записуватимуться між рядком 

public static void main(String[] args) {  
і закриваючою фігурною дужкою }, яка визначає закінчення тіла 
методу. Цього підходу слід дотримуватися при виконанні 
простих програм. 

 

Коментарі 
 

Коментарі – це пояснювальні записи, які використовують 
програмісти для поліпшення зрозумілості коду. При компіляції 
програми коментарі ігноруються, тому в них може бути 
написано все, що завгодно. Головне показати, що даний напис є 
коментарем і його не треба намагатися трактувати як команди 
програми. У Java це робимо одним з таких способів: 

1. Ставимо дві скісні //. З цього місця й до кінця рядка 
можна писати все, що завгодно – Java вважатиме це коментарем.  

2. На початку коментаря пишемо символи /*, а в кінці – */. 
У цьому випадку коментар може займати будь-яку бажану 
кількість рядків.  

3. Особливо виділяються коментарі для документування, 
які розміщаються між маркерами /** і **/.  

 

Правила запису літералів  
(про різні форми запису літералів) 



 

Цілі числа (цілочислові літерали) в Java можна записувати 
звичайним способом у десятковій формі: 12345 + 4, –11.  

Дійсні літерали записуються в десятковій системі числення, 
ціла частина відділяється від дробової крапкою. 

Одиночні символи записуються в апострофах, наприклад ’a’, 
’D’, ’@’.  

Рядки символів записуються в лапках. Відкриваючі й 
закриваючі лапки повинні міститися в одному рядку 
програмного коду. Приклад такого символьного рядка: 

  

"Це дуже довга рядкова константа, записана"+ 
"на двох рядках початкового тексту" (операція + означає 

конкатенацію рядків). 
 

Логічні літерали – це true (істина) і false (хибність). 
Керуючі символи наведено в табл. 1. 
 

Таблиця 1 

Керуюча 
послідовність 

Опис 

\ddd Вісімковий символ (ddd) 

\uxxxx 
Шістнадцятковий символ Unicode 
(xxxx) 

\’ Апостроф 

\" Лапки 

\\ Обернена скісна  

\r Повернення каретки (carriage return) 

\n Переведення рядка (line feed, new line) 

\t Горизонтальна табуляція (tab) 

\b Повернення на символ (backspace) 
 

І
  
дентифікатори  



Ідентифікатор – це ім’я, яке дається деякому об’єкту 
програми: змінній, класу, методу тощо. 

У програмуванні постійно застосовуються ідентифікатори 
для іменування об’єктів. Ідентифікатор може складатися з літер, 
цифр, знака підкреслення _ і знака долара $ (останній 
застосовувати не рекомендується, оскільки Java користується 
ним для своїх потреб). Ідентифікатор не може починатися з 
цифри. За ідентифікатори не можна брати ключові слова Java (а 
також літерали true, false та null). 

Як було зазначено вище, мова Java розрізняє прописні й 
рядкові літери. Це означає, що myAge, myage та MyAge – імена 
абсолютно різних об’єктів. Будьте уважні: помилка може бути в 
регістрі набору! 

 

Типи даних  
 

Для зберігання цілих чисел у Java використовують типи int, 
long, short, byte. 

Для дійсних чисел застосовують типи float, double. 
Для зберігання одиночних символів використовується тип 

char. Java сприймає його як різновид цілочислових типів 
(оскільки кожен символ задається своїм кодом у кодуванні 
Unicode), тому до char застосовні всі операції з цілими числами. 

Логічні величини (що набувають дійсного або помилкового 
значення) представлені типом boolean.  

Повний перелік типів і значень за умовчанням наведено в 
табл. 2. 

 

 
Таблиця 2 

Тип 
Розмір 
(бітів)

Мінімальне 
значення 

Максимальне 
значення 

Опис 
Значення  

за 
умовчанням 

boolean – – – 
логічний 
тип 

false 

char 16 
Unicode  
0 

Unicode  
162 -1 

символьний 
тип 

’\u0000’ 



byte 8 -128 +127 
ціле зі 
знаком 

0 

short 16 -  152 + -1 152
ціле зі 
знаком 

0 

int 32 -  312 + -1 312
ціле зі 
знаком 

0 

long 64 -  632 + -1 632
ціле зі 
знаком 

0L 

float 32 3.4е-038 3.4е+038 дійсне 0.0f 

double 64 1.7е-308 1.7е+308 дійсне 0.0d 

 
Оголошення змінних 
 

У мові Java (як і в багатьох інших мовах) змінну потрібно 
описати перед її використанням. Описати змінну – означає дати 
їй ім’я та визначити її тип. 

При оголошенні змінної спочатку вказується тип (яким може 
бути один із простих типів, ім’я класу або інтерфейсу), потім 
ідентифікатор – ім’я змінної. Якщо змінну необхідно 
проініціалізувати (присвоїти початкове значення), то початкове 
значення вказується після імені через знак рівності. Через кому 
можна оголосити ще кілька змінних того самого типу.  

Приклади оголошення змінних: 
int x; // оголошення цілочислової змінної x; 
double а, b; // оголошення двох дійсних змінних а та b; 
char letter  ’Z’; // оголошення символьної змінної letter, 

ініціалізація початковим значенням ’Z’;  
boolean b1  true, b2, b3 false; // оголошення трьох логічних 

змінних, перша з яких має значення true, остання – false. 
  

Ocновні операції мови 
 

Змінні та літерали можуть брати участь в операціях (з яких, у 
свою чергу, будуються вирази).  

Спочатку розглянемо прості операції мови Java.  
 



Математичні операції (табл. 3) 
 

Таблиця 3 

Операція Використання Опис 

+ op1 + op2 Сума op1 та op2 

- op1 – op2 Різниця op1 та op2 

* op1 * op2 Добуток op1 на op2 

/ op1 / op2 Ділення op1 на op2 

% op1 % op2 Залишок від ділення op1 на op2
 
Операції інкремента й декремента 
 

Операції інкремента й декремента ++ та -- збільшують і 
зменшують на одиницю значення операнда. Набагато зручніше 
використовувати команду x++; замість команди x  x+1; 
у 7 * x++; У результаті змінна x збільшиться на 1, а змінна у 

набуде значення в сім разів більше, ніж старе значення x. Можна 
також виконати команду у



 7 * ++x; 
 

Операції порівняння (табл. 4) 
 

Результатом операцій порівняння завжди є значення 
логічного типу true (істина) або false (хибність). 

 
Таблиця 4 

Операція Використання Повертає істину (true), якщо 

> op1 > op2 op1 більше за op2 

>   op1 > op2 op1 більше або дорівнює op2

< op1 < op2 op1 менше за op2 

<   op1 < op2 op1 менше або дорівнює op2

   op1   op2 op1 та op2 рівні 

!   op1 ! op2 op1 та op2 не рівні 



 
 
Логічні операції (табл. 5) 

 
Таблиця 5 

Операція Використання
Повертає істину (true), 
якщо 

&& op1 && op2 
op1 та op2 істинні 
(кон’юнкція) 

|| op1 || op2 
один з op1 або op2 істинний 
(диз’юнкція) 

! !op op – хибність (заперечення) 

^ op1 ^ op2 
op1 та op2 різні 
(виключаюче або) 

 

Операції && та || вирізняються тим, що не обов’язково 
обчислюють значення другого операнда. Наприклад, && 
обчислює значення першого операнда, а якщо воно помилкове, 
то відразу повертає false, а || повертає true відразу, якщо бачить, 
що перший операнд – істина. У Java є аналогічні за дією 
операції & та |, вони обчислюють значення обох операндів, 
перш ніж здійснити над ними операцію. 

 

Побітові операції (табл. 6) 
 

Таблиця 6 

Операція Використання Опис 

>> op1 >> op2 зсуває біти op1 праворуч на op2

<< op1 << op2 зсуває біти op1 ліворуч на op2 

>>> op1 >>> op2 
зсуває біти op1 праворуч на op2 
(без урахування знака числа) 

& op1 & op2 побітове і  

| op1 | op2 побітове або 



^ op1 ^ op2 побітове виключаюче або 

~ ~op2 побітове доповнення 

 
if (x > 0) у 45 + a*2; // оператор if розглядається далі; 
else у 45 – b*3;у  45 + ((x > 0)? a*2: -b*3); 
 

Оператор присвоювання 
 

Після того, як змінна описана, з нею можна працювати в 
програмі. Зокрема, їй можна присвоювати значення 
відповідного типу. Тоді надалі при використанні цієї змінної в 
якому-небудь виразі замість неї автоматично підставлятиметься 
це поточне значення. 

Значення зв’язується зі змінною за допомогою оператора 
присвоювання. У мові Java він записується простим знаком 
рівності: 

 

змінна вираз;  
 

Ліворуч від оператора присвоювання завжди вказується 
змінна. Вираз праворуч повинен відповідати змінній за типом. 
Він може бути просто літералом (наприклад, числом або 
символом): 

x 7; // змінній x присвоюється значення 7;  
letter ’Q’; // змінній letter присвоюється значення ’Q’.  
 

У загальному випадку вираз – це те, що може бути обчислене 
(наприклад результат математичної операції або результат, що 
повертається деяким методом): 
а 7.5 + 2.4; // змінній а присвоюється значення 9.9 як 

результат обчислень.  
 

У виразі разом з літералами можуть брати участь інші змінні. 
Замість них підставляється їх поточне значення. У результаті 
виконання команди: b  а + 1; змінна b набуде значення 10.9.  

Отже, остаточно, оператор присвоювання діє таким чином. 
Спочатку обчислюється значення виразу в правій частині, а 
потім отриманий результат присвоюється змінній, указаній у 
лівій частині.  



Такі команди записані неправильно і працювати не будуть: 
5 x + 7; // ліворуч повинна стояти змінна  
x + 3 14; // ліворуч повинна стояти просто одна змінна  
x 4.5; // змінна x може набувати тільки цілочислових 

значень.  
 

Для правильності записів необхідно застосовувати операцію 
зведення типів: 

long j (long)1.0; //використовуємо операцію зведення типу 
до long, j 1  

char ch (char)1001; //використовуємо операцію зведення 
типу до char, ch


 ’d’ 

byte b2 (byte)(100); //використовуємо операцію зведення 
типу від int до byte, b2


 100  

byte b3 (byte)(100 * 2); //увага! відбувається ділення за 
модулем, b3  -56 



а (float)(7.5 + 2.4); 
а 7.5f + 2.4f; // це теж правильна команда. 
Практично для кожної бінарної операції існує свій різновид 

операції присвоювання. Наприклад, для операції додавання + 
існує унарна операція присвоювання +  , яка збільшує значення 
операнда на задану величину: 

 

x + 8; // те саме, що x  x + 8 (x збільшується на 8)  
Аналогічно для інших операцій: * , -  , /   %  , &   ^  

тощо: 
 

x *  3; // те саме, що x  x * 3 (x збільшується в 3 рази)  
b1 ^ b2; // те саме, що b1  b1 ^ b2  
 

Завдання 1.1 
 

Оголосіть дві цілочислові змінні, привласніть їм будь-які 
значення. Виведіть їхню суму й добуток. 
Вказівка: можна скористатися вже створеним проектом, 

вставивши потрібні команди після команди виведення рядка 
"Hello, world!" або замість неї. 

 

Умовний оператор if 
 



Проста форма запису умовного оператора має вигляд 
 

if (умова) оператор;  
 

Умова в дужках є логічним виразом, тобто може бути 
істинним або помилковим. Якщо умова виявиться істинною, то 
оператор буде виконаний, інакше нічого не відбудеться. 
Наприклад: 

 

if (x < 17) x  17; // якщо значення змінної x менше 17, то x 
привласнити 17.  

Якщо ж необхідно, щоб у випадку, коли умова помилкова, 
був виконаний інший оператор, то використовують розширену 
форму оператора if: 

 

if (умова) оператор1 else оператор2  
 
У прикладі, розглянутому вище, можна присвоїти змінній x 

значення 5, якщо умова x < 17 не виконується: 
 

if (x < 17) x  17; else x  5;  
У випадку наявності кількох зв’язаних умов, кожна з яких 

розглядається на відповідному логічному рівні, умовний 
оператор записують у вигляді 

 

if (умова1) оператор1;  
else  
 if (умова2) оператор2;  
 else  
 if (умова3) оператор3 ... else операторN; 
 

Завдання 1.2 
 

Оголосіть дві цілочислові змінні, привласніть їм будь-які 
значення. За допомогою оператора if знайдіть і виведіть їх 
максимум. 

 

Складені оператори 
 

Кілька операторів мови Java можна об’єднати в один 
складений оператор, використовуючи фігурні дужки {}. 
Наприклад, можна записати: 



{а 12; letter  ’D’;}  
 

Складені оператори можна використовувати скрізь, де і 
звичайні. Наприклад, в умовному операторі if, якщо при 
виконанні умови треба виконати кілька дій: 

if (x < 17) {x 17; letter  ’S’;} else {x 5;}  
 

Конструкція з фігурних дужок називається блоком 
операторів, а фігурні дужки – межами блока. 

Зазначимо, що використовувана в прикладі форма запису 
(коли межі блока розміщуються на окремих рядках, а його вміст 
записується з відступом від меж), не обов’язкова. Це просто 
правило стилю, що дозволяє зробити програми зрозумілішими й 
не заплутатися у фігурних дужках, які в Java-програмах 
доводиться використовувати досить часто. 

 

Оператор-перемикач 
 

Загальний вигляд оператора 
 

switch (вираз)  
{case значення1: послідовність команд 1 break;  
 case значення2: послідовність команд 2 break; ...  
 default: послідовність команд за умовчанням  
} 
 

Приклад використання оператора-перемикача 
char oper; // Знак операції, його обирає користувач  
... // вважатимемо, що до цього моменту користувач обрав 

знак операції 
switch (oper)  
 { case ’+’: System.out.println(а + b); break;  
 case ’-’: System.out.println(а – b); break;  
 case ’*’: System.out.println(а * b); break;  
 default: System.out.println("Некоректний знак операції");  
} 
Оператор циклу while 
 

Цикл while має таку форму: 
 

while (умова) оператор;  



 

Якщо умова в дужках (логічний вираз типу boolean) є 
істинною, то буде виконаний оператор тіло циклу (це може бути 
простий оператор або послідовність команд у фігурних дужках), 
після чого програма знову повернеться до виконання цього 
оператора й повторюватиме це доти, поки умова не виявиться 
помилковою. 

Отже, щоб програма не увійшла до нескінченного циклу й не 
зависла, у тілі циклу має передбачатися можливість виходу, 
тобто оператори в тілі циклу повинні впливати на змінні, що 
входять до умови. 

Наприклад, такий фрагмент програми виводить парні числа 
від 2 до 10: 

int x 2;  
while (x < 10){System.out.println(x); x +  2;} 
 
Оператор циклу do while 
 

Цикл do while має форму 
  

do оператор; while (умова) 
У даному варіанті циклу while перевірка значення умови 

відбувається після виконання кожної ітерації тіла циклу. 
 

Завдання 1.3 
 

1) За допомогою циклу while виведіть усі непарні числа від 1 
до 10.  

2) Те саме завдання, але з використанням оператора циклу do 
while. 

 
Оператор циклу for 
 

Цикл for зазвичай використовується, коли відомо наперед, 
скільки разів має повторитися виконання оператора (або 
послідовності операторів). Він має таку форму: 

 

for (оператор ініціалізації; умова переходу; оператор 
переходу) тіло_циклу 

  



Перед початком циклу виконується команда ініціалізації. 
Потім перевіряється умова переходу (логічний вираз). Якщо ця 
умова істинна, то виконується оператор (або блок команд у 
фігурних дужках), складова тіла циклу. Потім виконується 
оператор переходу й усе починається знов. Оператор переходу 
зазвичай змінює змінну, що впливає на істинність умови, а 
команда ініціалізації є описом цієї змінної.  

Зазвичай цикл for використовується в такому вигляді: 
for (int i  1; i <  10; i++) тіло_циклу;  
 

У даному прикладі тіло_циклу виконається рівно 10 разів. 
При цьому на кожній ітерації буде доступна змінна i (вона 
називається змінною циклу), що послідовно пробігає значення 
від 1 до 10. Наступний фрагмент програми виводить парні числа 
від 2 до 10 (аналогічно прикладу циклу while): 

for (int i 1; i <  5; i++) System.out.println(i*2);  
 

Завдання 1.4 
 

За допомогою циклу for виведіть усі непарні числа від 1 до 
10. 

 

Оператори break і continue 
 

Якщо тіло циклу (for або while) складається з кількох 
операторів, то може виникнути ситуація, коли на деякій ітерації 
виконувати їх усі не потрібно. У цьому випадку використовують 
оператори break і continue. 

Оператор break припиняє виконання поточного циклу 
незалежно від того, чи виконується умова його закінчення. 

Оператор continue припиняє виконання поточної ітерації 
циклу, тобто якщо в тілі циклу зустрічається цей оператор, то 
інші, що йдуть за ним, пропускаються, і починається нова 
ітерація (повторення) циклу. 

 

 
Заняття 2. Методи 

 

Поняття функції та методу 
 



Функція – частина програми, що має власне ім’я. Це ім’я 
можна використовувати в програмі як оператор (такий оператор 
називається викликом функції). При виклику функції 
виконуються оператори, з яких вона складається. Виклик 
функції може повертати значення (аналогічно операції), отже, 
може застосовуватися у виразі разом з операціями. 

Функції використовуються в програмуванні для зменшення 
його складності. 

1. Замість того, щоб писати програму, у якій повторюються 
послідовності команд, її розбивають на частини (підпрограми), 
кожна з яких розв’язує конкретну задачу, а потім загальна 
програма використовує ці підпрограми (такий прийом 
називається декомпозицією).  

2. Зменшується загальна кількість коду, оскільки зазвичай 
одна функція використовується в програмі кілька разів.  

3. Написана одного разу й усебічно протестована функція 
може бути включена в бібліотеку функцій і застосовуватися в 
інших програмах (при цьому не треба згадувати, як вона була 
запрограмована, достатньо знати, що вона робить). Існує багато 
корисних бібліотек функцій, якими можуть користуватися всі 
програмісти, а деякі навіть поставляються в комплекті з мовою 
програмування (наприклад, усі, хто програмував мовою 
Паскаль, користувалися бібліотечною функцією writeln() для 
виведення на екран, а в Java для цих цілей доступний метод 
System.out.println(), що входить до однієї зі стандартних 
бібліотек).  
Метод – це функція, що є частиною деякого класу, яка може 

виконувати операції над даними цього класу. У мові Java вся 
програма складається тільки з класів і функції можуть 
описуватися тільки всередині них. Саме тому всі функції в мові 
Java є методами. 

Суть поняття метод розглядається на наступному занятті.  
 

Оголошення методу 
 

Для того, щоб використовувати в програмі власний метод, 
його необхідно визначити. 



При визначенні методу необхідно вказати тип значення, яке 
буде повернено після виконання методу в програму. Якщо 
значення повертати не потрібно, то вказується ключове слово 
void. Далі йде довільний ідентифікатор – ім’я методу. Після 
імені методу в круглих дужках указується список параметрів 
(який може бути порожнім), а потім – у фігурних дужках – 
оператори, що складають тіло методу. 
Параметри – це дані, які потрібні методу для роботи. 

Наприклад для методу, що рисує коло, необхідно отримати 
радіус і координати його центра.  

Опис кожного параметра аналогічний оголошенню змінної 
(тип, далі ідентифікатор – ім’я параметра). Параметри 
перераховуються через кому. 

У тілі методу, що повертає значення, має бути оператор 
return, після якого через пропуск указується вираз відповідного 
типу. Ця команда закінчує роботу методу й передає результат 
указаного виразу як значення, що повертається основній 
програмі, – у те місце, звідки метод було викликано. 

Як приклад створимо метод для обчислення суми квадратів 
двох цілих чисел. Як і у випадку з програмою, важливо в першу 
чергу визначити вхідні й вихідні дані. Вхідні дані – це 
параметри методу, вихідні – його значення, що повертається. 
Зауваження: в об’єктно-орієнтованій концепції акцент дещо 

інший. Методи можуть отримувати дані для роботи, 
звертаючись до атрибутів свого класу, а результат їх роботи 
може полягати в зміні цих атрибутів. Поки що розглянемо 
методи як класичні функції – підпрограми. 

Вхідними даними для такого методу будуть, очевидно, два 
цілі числа. Вихідні дані (результат) – ціле число, що є сумою їх 
квадратів. 

Простий варіант методу виглядатиме таким чином: 
long squearSum(int x, int у) { return x*x + y*y; }  
Перед типом, що повертається, указується одне або кілька 

ключових слів-модифікаторів (які будуть вивчені пізніше). 
Необхідно додати до оголошення методу squearSum() 
модифікатор static, оскільки до нього планується звертатися з 
методу main(), що має такий модифікатор. 



Опис методу squearSum() повинен міститися всередині того 
єдиного класу, з якого складається наша проста програма, однак 
не всередині методу main(), а на одному рівні з ним. Отже, 
маємо: 

package mainPack; 
public class MyClass  
{  
public static void main(String[] args) {// TODO Auto-generated 

method stub}  
static long squearSum(int x, int у) {return x*x + y*y;} 
}  
У результаті в класі MyClass тепер два методи, один з яких, 

main(), виконується при старті програми. Щоб виконався другий 
метод, його необхідно викликати. 

 

Виклик методу 
 

Щоб викликати метод з іншого методу того самого класу, 
необхідно вказати його ім’я, а потім у дужках – список 
фактичних параметрів (якщо метод не вимагає параметрів, то 
дужки все одно ставляться). 

Наприклад, ми можемо звернутися до описаного вище 
методу squearSum(), передавши йому як параметри два цілі 
числа 10 та 20 таким чином: 

System.out.println(squearSum(10,20)+1); //У консоль буде 
виведено число 501. 

Зверніть увагу, що виклик методу використовується як 
оператор, який можна комбінувати у виразах з іншими 
операціями (у даному випадку – сумою). 

Щоб викликати метод іншого класу, необхідно мати об’єкт 
цього класу. Ім’я методу вказується через крапку після імені 
об’єкта. 

Наприклад, у класі String (рядок) є метод length(), що 
повертає довжину рядка. Звернутися до цього методу можна 
тільки через об’єкт класу String (що цілком логічно, оскільки 
метод викликається для того рядка, довжину якого необхідно 
дізнатися). 

String S "Привіт"; // створення об’єкта класу String,  



int x S.length(); // виклик методу length() для об’єкта S. У 
результаті x 6.  

Докладніше виклик методів інших класів буде розглянуто 
пізніше. 

Надалі, описуючи будь-які методи, будемо наводити не лише 
їхнє ім’я, але для наочності також указувати в дужках параметри 
методу, наприклад сharAt(int i). Таким чином стає легко 
пояснити призначення методу: "Метод charAt(int i) повертає 
символ рядка з індексом i". Тип значення, що повертається, 
указуватимемо тільки за необхідності. 

 

Завдання 2.1 
 

Напишіть метод toUSD(int rur, double course), що переводить 
рублі в долари за заданим курсом. Викличте його двічі в методі 
main() з будь-якими параметрами, результат виведіть у консоль. 

 

Масиви 
 

Масив – це скінченна впорядкована сукупність даних одного 
типу, що мають загальне ім’я. Кожне таке значення називається 
елементом масиву. З кожним елементом пов’язане ціле число – 
індекс, який використовується (разом з ім’ям масиву) для 
звернення до нього. 

 

Створення масиву 
 
Створення масиву відбувається у два етапи. 
1. Оголошення масиву. На цьому етапі створюється змінна 

типу посилання на масив, за допомогою якої потім звертаються 
до масиву. Для цього вказується тип елементів масиву, потім 
квадратні дужки (вони показують, що визначається масив, а не 
звичайний тип даних) та ідентифікатор – ім’я масиву. 
Ідентифікаторів може бути кілька (як і у випадку зі змінними 
простих типів). 

Приклади: 
int[] а; // створюється посилання на масив типу int  
double[] b, с; // створюються два посилання на масиви типу 

double  
 



2. Створення масиву. Створити масив – означає виділити в 
пам’яті місце, достатнє для зберігання всіх його елементів. Для 
цього треба вказати довжину масиву – кількість елементів у 
ньому. Крім того, змінна-посилання, оголошена на 
попередньому етапі, тепер "указуватиме" не на "порожнечу" 
(яка у Java називається null), а на конкретний масив, з 
елементами якого можна працювати. 

Масив створюється операцією new, яка виділяє ділянку 
пам’яті й повертає покажчик на цю ділянку. Після ключового 
слова new має бути вказаний тип даних масиву і його довжина у 
квадратних дужках: 
а new int[5]; // у пам’яті виділяється місце під масив із п’яти 

цілочислових елементів, змінна а вказує на цей масив.  
b new double[4]; // у пам’яті виділяється місце під масив із 

чотирьох дійсних елементів, на нього вказує змінна b.  
При цьому елементам масиву привласнюються значення за 

умовчанням. Можна відразу проініціалізувати масив 
потрібними значеннями, якщо перерахувати їх через кому у 
фігурних дужках (довжина масиву при цьому не вказується): 
с new double[]{2.3, 1.02, 8}; // у пам’яті виділяється місце 

під масив із трьох дійсних елементів, на нього вказує змінна с, 
елементи масиву відразу набувають потрібних значень. 

  

Робота з масивом 
 

Після оголошення масиву з ним можна працювати. 
Наприклад, привласнювати значення елементам масиву й 
розглядати їх як звичайні змінні. Для звернення до конкретного 
елемента необхідно вказати ім’я змінної, що вказує на масив, і 
його індекс у квадратних дужках. Нумерація елементів масиву 
починається з нуля.  

 
Приклади: 
а[0] 5;  

// першому елементу масиву а присвоюється значення 5  
а[3] 17;  

// четвертому елементу масиву а присвоюється значення 17  
а[1] а[0]-а[3];  



// другому елементу масиву а присвоюється значення -12  
int[] а  new int[5]; int[] а  new int[] {5 -12, 0, 17, 0};  

// довжина масиву не вказується  
 Довжину масиву можна визначити, використовуючи запис: 
ідентифікатор_масиву.length  
Наприклад, а.length дорівнює 5. 
Дуже зручно перебирати всі елементи масиву в операторі 

циклу for. При цьому використовується форма 
for (int i  0; i < а.length; i++)  
{ // тут можна що-небудь зробити з елементом а[i]}  
Наприклад, такий код призначає всім елементам масиву b 

числа від 1 до 4 (у масиві b чотири елементи): 
for (int i 0; i < b.length; i++) {b[i] i;}  
  

За межі масиву виходити не можна. Якщо в масиві а п’ять 
елементів, то звернення до шостого або восьмого елемента 
викличе помилку (точніше, виняткову ситуацію). 
а[5] 8; // не можна, у масиві а тільки 5 елементів: а[0], а[1], 

а[2], а[3], а[4]  
char[][] d; d  new char[3][]; d[0] new char[3]; d[1]  new 

char[3]; d[2] new char[2]; 
 

 
Завдання 2.2 
 

Напишіть метод, що збільшує значення елементів масиву на 
10 %. 
Вказівка: подумайте, які в цьому методі вхідні й вихідні дані. 

Вирішуйте самі, чи повинен метод змінювати початковий масив 
або в результаті роботи створюватиметься новий. Обґрунтуйте 
своє рішення викладачеві. Напишіть до методу коментарі. 

 

Робота з рядками 
 

Створення рядків 
 

Рядки є змінними типу посилання, а точніше – посиланнями 
на об’єкти одного з кількох рядкових класів Java. Розглянемо 
клас String. 



Найпоширеніший спосіб створити рядок – це організувати 
посилання типу String на рядок-константу: 

String s "Це рядок"; 
Можна просто спочатку оголосити змінну (яка набуде 

значення null), а потім примусити її посилатися на рядок-
константу, інший рядок або скористатися командою new, щоб 
явно виділити пам’ять для рядка: 

String s1, s2, s3; // Оголошено три змінні, які поки не 
пов’язані з жодним рядком;  

s1 "Хай живе день танкіста"; // змінна s1 тепер посилається 
на область пам’яті, у якій зберігається рядок "Та є здоровим 
день танкіста";  

s2 s1; // тепер обидві змінні s1 та s2 посилаються на одне й 
те саме місце пам’яті;  

s3 new String(); // s3 посилається на місце в пам’яті, де 
зберігається порожній рядок.  

 

Об’єднання (зчеплення) рядків 
 

Зчеплення рядків викликається командою +. Їй відповідає 
операція + , яка часто буває дуже зручною: 

String S "Привіт"; String S1  "світ";  
S + ", " + S1 + "!"; // Тепер S посилається на рядок "Привіт, 

світ!" 
  

Довжина рядка 
 

Визначити довжину рядка можна за допомогою методу 
length(): 

int x S.length(); // змінна x набуде значення 12. 
Зверніть увагу, що String є класом (докладніше класи 

розглядатимуться на наступному занятті), а length() – його 
методом, і тому вказується через крапку після імені змінної. 
Аналогічно записуються також інші методи класу String. 

 

Отримання окремих символів рядка 
 

Метод charAt(int i) повертає символ рядка з індексом i. Індекс 
першого символу рядка – 0, тобто символи рядка індексуються 
(нумеруються) аналогічно елементам масиву. Наприклад: 



char ch S.charAt(2); // Змінна ch матиме значення ’и’ 
  

Метод toCharArray() перетворює рядок на масив символів: 
char[] ch S.toCharArray();   // ch має бути масивом 

{’П’,’р’,’и’,’в’,’і’,’т’,’ ’,’,’,’ ’,’с’,’в’,’і’,’т’,’!’}  
   
Метод getChars(int start, int end, char[] buf, int ind) дозволяє 

отримати символи підрядка з позиції start до позиції end і 
записати їх у масив buf, починаючи з індексу ind: 

char[] ch1= new char[]{’М’,’а’,’с’,’и’,’в’,’.’};  
  ch1 S.getChars(1, 3, ch1, 3); // ch1 {’М’,’а’,’с’,’р’,’и’,’в’} 
Зауваження. Для виведення символьного масиву 

використовуйте перетворення його на рядок "на льоту"  
System.out.println( "Result ch1= " + new String(ch1) ); 
 

Заміна окремого символу 
 

Метод replace(int old, int new) повертає новий рядок, у якому 
всі входження символу old замінені на символ new. 

String SS S.replace(’и’, ’і’); // SS  "Привіт, світ!"  
 

Отримання підрядка 
 

Метод substring(int begin, int end) повертає фрагмент 
початкового рядка від символу з індексом begin до символу з 
індексом end-1 включно. Якщо не вказувати end, то буде 
повернений фрагмент початкового рядка, починаючи із символу 
з індексом begin і до кінця рядка: 

String S2 S.substring(4,7); // S2  "іт"  
S2 S.substring(4); // S2  "іт, світ!"  
 

Розбиття рядка на підрядки 
 

Метод split(String regExp) розбиває рядок на фрагменти, 
використовуючи як роздільники символи, що входять у 
параметр regExp, і повертає посилання на масив, складений із 
цих фрагментів. Самі роздільники ні в один підрядок не входять. 

String parts[]  S.split(" "); // Розбили рядок S на окремі слова, 
використовуючи пропуск як роздільник, у результаті отримали 
масив parts, де parts[0]  "Привіт", а parts[1]  "світ!"  



String parts[] S.split(" і"); // Розбили рядок S на окремі слова, 
використовуючи як роздільник пропуск та літеру "і", у 
результаті отримали parts[0] "Прив", parts[1]  "т", 
parts[2] "м", parts[3]  "р!" 

  

Порівняння рядків 
 

Якщо порівнювати рядки, використовуючи логічну операцію 
  , то її результатом буде true тільки в тому випадку, коли 
рядкові змінні вказують (посилаються) на один і той самий 
об’єкт у пам’яті. 

Якщо ж необхідно перевірити два рядки на збіг за змістом, то 
слід використовувати стандартний метод equals(Object obj). Він 
повертає true, якщо два рядки повністю ідентичні аж до регістра 
літер, і false – інакше. Ось приклад його використання: 

S1.equals(S2); // поверне true, якщо рядки S1 та S2 ідентичні  
S2.equals(S1); // Абсолютне те саме  
boolean b  S.equals("Привіт, світ!"); // b  true  
Метод equalsIgnoreCase(Object obj) працює аналогічно, але 

рядки, записані в різних регістрах, вважає збіжними. 
 

Пошук підрядка 
 

Метод indexOf(int ch) повертає індекс першого входження 
символу ch у початковий рядок. Якщо задіяти цей метод у формі 
indexOf(int ch, int i), тобто вказати два параметри при виклику, 
то пошук входження почнеться із символу з індексом i. Якщо 
такого символу в рядку немає, то результатом буде -1. 

Наприклад: 
int pos S.indexOf(’в’); // pos  3  
pos "Вася".indexOf(’с’); // pos  2  
pos "Корова".indexOf(’о’, 2); // pos  3  
pos "Корова".indexOf(’К’, 2); // pos  -1, пошук 

здійснюється з урахуванням регістра.  

 
Останнє входження символу можна знайти за допомогою 

методів lastIndexOf(int ch) або lastIndexOf(int ch, int i). Останній 
працює аналогічно першому, але проглядає рядок з кінця. 



У всіх перерахованих методів є однойменні варіанти, які 
приймають як параметр рядок замість символу й перевіряють, 
чи міститься цей рядок у початковому рядку. 

pos "Корова".indexOf("ор"); // pos 1   
pos "Барабанщик барабанив у барабан".indexOf("барабан", 

5); // pos 11  
pos "Корова".indexOf("Вася"); // pos  -1 
  

Зміна регістра символів у рядку 
 

Метод toLowerCase() повертає новий рядок, у якому всі 
літери зроблені рядковими. Метод toUpperCase() повертає новий 
рядок, у якому всі літери зроблені прописними: 

S  S.toUpperCase(); // S  "ПРИВІТ, СВІТ!"  
 

Завдання 3 
 

Напишіть метод, що замінює в рядку всі входження слова 
"бяка" на "вирізаний цензурою".  
Вказівка: є дуже простій спосіб... 
 

Заголовок методу main() 
 

Тепер розглянемо опис методу main() (за винятком ключових 
слів public і static). 

Заголовок public static void main(String[] args) означає, що 
метод main() не повертає значення (зверніть увагу, що не 
використовується оператор return), а як єдиний параметр 
приймає масив рядків args. 

Аргументи командного рядка передаються до методу main() 
параметром args. Річ у тому, що кожну програму можна 
запустити з командного рядка. Для цього в командному рядку 
треба ввести ім’я виконуваного файлу програми (натисніть 
комбінацію Windows + R, щоб побачити командний рядок 
Windows, якщо ви працюєте в цій операційній системі), а після 
імені через пропуск указати один або кілька додаткових 
параметрів (аргументів командного рядка). 

Таким чином, у методі main() можна звернутися до елементів 
масиву args і побачити, які додаткові аргументи користувач 
указав у рядку запуску програми. Отримані значення можна 



використати у програмі, реагуючи на зміст зазначених 
аргументів. 

 

 
Заняття 3 
 

Об’єктно-орієнтоване програмування в Java 
 

Класи та об’єкти 
 

Java – повністю об’єктно-орієнтована мова, тому всі дії, що 
виконуються програмою, містяться в методах тих або інших 
класів. 

Опис класу починається з ключового слова class, після якого 
вказується ідентифікатор – ім’я класу. Потім у фігурних дужках 
перераховуються атрибути й методи класу. Атрибути в мові Java 
називаються полями (властивостями). Поля та методи 
називаються членами класу. 

Поля описуються як звичайні змінні. Правила запису методів 
розглядалися на попередньому занятті. 

Опишемо для прикладу клас Dog (собака). У ньому буде два 
поля: кличка й вік. Опис поведінки собаки в цьому простому 
прикладі обмежимо гавкотом. Звичайно, гавкати по-
справжньому наш собака не буде, у консоль виводитиметься 
"гав-гав". Щоб було цікавіше, припустимо, що всі собаки, з 
якими має справу наша програма, розумні настільки, що коли їх 
вимушують гавкати, вони повторюють "гав-гав" стільки разів, 
скільки їм років. 

Зазначимо, що в програмі вже є один клас (той, у якому 
описано метод main()). Оскільки цей клас до собак відношення 
не має, то описувати новий клас Dog слід за його межами: 

class Dog {  
 int age; // вік  
 String name; // кличка  
 public void voice()  
 { for (int i 1; i <  age; i++) System.out.println("гав-гав"); }  
}  
 



Найголовніше – зрозуміти, що означає, коли деякі змінні 
(поля) і функції (методи) зібрані (описані) у якомусь класі. 

Клас має описувати деяке завершене поняття. Це може бути 
поняття з наочної області програми (собака, велосипед, 
акваріум, сесія) або поняття, необхідне для роботи самої 
програми (черга, список, рядок, вікно, кнопка, програма). 

Полями класу мають бути дані, що характеризують 
конкретне поняття. Для собаки це вік, кличка, порода, а для сесії 
– дата початку, тривалість тощо. 

Методи класу зазвичай працюють із даними цього класу. 
Наприклад, метод voice() у нашому випадку звертається до поля 
age (вік). 

Коли якийсь клас описаний, можуть створюватися його 
об’єкти, з якими можна працювати, викликаючи їх методи 
(годувати собаку, вигулювати, просити її гавкати, отже, робити 
все, що визначає поведінку класу, тобто сукупність його 
методів). 

Для звернення до об’єктів зручно використовувати змінні, що 
мають тип класу. Наприклад, для роботи із собаками опишемо 
змінну типу Dog: 

Dog x; 
  

Змінна типу класу є посиланням, вона не зберігає дані (як 
змінні простих типів int, char тощо), а вказує на місце в пам’яті, 
де ці дані розміщуються (як змінні типу масив). Даними, на які 
вказує щойно описана змінна x, може бути об’єкт класу Dog. 
Його необхідно заздалегідь створити операцією new: 

x new Dog();  
 

Тепер змінна x указує на якийсь об’єкт класу Dog, що 
зберігає в пам’яті свої дані (вік і кличку). Крім того, цього 
собаку можна примусити гавкати, викликавши відповідний 
метод командою: 

x.voice(); // для того, щоб звернутися до члена класу, 
необхідно вказати його ім’я після імені об’єкта через крапку. 

 



Зверніть увагу, загавкав саме той собака, на якого вказувала 
змінна x. Якщо в програмі були створені інші собаки, то вони 
мовчатимуть доти, поки не буде викликаний їхній метод voice(). 

Таким чином, коли дані (поля) і команди (методи) 
описуються в одному класі, вони виявляються тісно 
пов’язаними один з одним в об’єктах цього класу. Метод 
викликається не сам по собі, а для конкретного об’єкта й працює 
з полями саме цього об’єкта. 

Тому оператори voice(); age +  1; не мають ніякого сенсу, 
якщо вживаються поза методами класу Dog. Обов’язковою є 
вказівка на конкретний об’єкт, з яким виконується дія. 
Усередині методу вказівка на конкретний об’єкт не обов’язкова: 
у розглянутому прикладі запис 

for (int i  1; i <  age; i++)  
означає, що для визначення тривалості гавкоту 
перевірятиметься вік того об’єкта, для якого буде викликаний 
даний метод. Цей об’єкт може позначатися ключовим словом 
this: 
 

public void voice()  
{ for (int i 1; i <  this.age; i++) System.out.println("гав-гав"); 

}  
 

Конструктори класів 
 

Конструктор – винятковий метод класу, який викликається 
автоматично в момент створення об’єктів цього класу. Ім’я 
конструктора збігається з ім’ям класу. 

Наприклад, у класі Dog може бути конструктор із двома 
параметрами, який при створенні нового собаки дозволяє 
відразу задати його кличку й вік: 

public Dog(String n, int а) {name  n; age  а;} 
  

Конструктор викликається після ключового слова new у 
момент створення об’єкта. Тепер, коли є такий конструктор, 
можна ним скористатися: 

Dog dog1 new Dog("Тузик", 2); 
  



У результаті змінна dog1 указуватиме на собаку з кличкою 
Тузик, що має вік 2 роки. До речі, цей вік можна дізнатися, 
примусивши собаку гавкати командою 

dog1.voice(); 
  

Конструктори додаються до класу, якщо в момент створення 
об’єкта потрібно виконати якісь дії (початкове налаштування) з 
його даними (полями). Відразу задати кличку й вік собаки 
природніше, ніж кожного разу породжувати безіменного щеня, а 
потім давати йому ім’я і швидко вирощувати до потрібного віку 
(з урахуванням того, що програма швидше за все обробляє дані 
про собак, які насправді вже давно народилися). Хоча до появи 
ООП програмісти часто робили саме так. 

 

Успадкування 
 

Успадкування – це відношення між класами, при якому один 
клас розширює функціональність іншого, тобто автоматично 
переймає всі його поля й методи, а також додає деякі свої. 

Успадкування зазвичай виникає, коли всі об’єкти одного 
класу одночасно є об’єктами іншого (відношення 
загальне/часткове). Наприклад, усі об’єкти класу Студент є 
об’єктами класу Людина. У цьому випадку кажуть, що клас 
Студент успадковує клас Людина. Аналогічно клас Собака може 
успадковуватися від класу Тварина, а клас Далматинець – від 
класу Собака. Клас, який успадковується від базового класу, 
називається підкласом, або нащадком, а клас, від якого 
успадковується нащадок, – суперкласом, або батьківським 
класом. 

Зазначимо, що якщо клас № 2 є нащадком класу № 1, а клас 
№ 3 є нащадком класу № 2, то клас № 3 є також нащадком класу 
№ 1. 

Успадкування позбавляє програміста зайвої роботи. 
Наприклад, якщо в програму необхідно ввести новий клас 
Далматинець, то його можна створити на основі вже існуючого 
класу Собака, не програмуючи наново всі поля й методи, а лише 
додавши ті, яких не вистачало в суперкласі. 



Для того, щоб один клас був нащадком іншого, необхідно 
при його оголошенні після імені класу вказати ключове слово 
extends і назву суперкласу. Наприклад: 

 
class Dalmatian extends Dog  
 { // додаткові поля й методи ... }  
 

Якщо ключове слово extends не вказане, то вважається, що 
клас є нащадком універсального класу Object. 

 

Модифікатори видимості 
 

Доступ до будь-якого члена класу – поля або методу – може 
бути обмежений. Для цього перед його оголошенням ставиться 
ключове слово private. Воно означає, що до цього члена класу 
не можна буде звернутися з методів інших класів. 

Ключове слово public вживається у протилежному випадку й 
означає, що даний член класу доступний. Якщо це поле, то його 
можна використовувати у виразах або змінювати за допомогою 
операції присвоювання, а якщо метод – то викликати. 

Ключове слово protected означає, що доступ до поля або 
методу має сам клас і всі його нащадки. 

Якщо при оголошенні члена класу не вказаний жоден з 
перерахованих модифікаторів, то використовується модифікатор 
за умовчанням (default). Він означає, що доступ до члена класу 
мають усі класи, оголошені в тому самому пакеті. 

Перепишемо клас Dog таким чином: 
class Dog  
{ private int age; // вік  
 private String name; // кличка  
 public Dog(String n, int а) { name  n; age  а; }  
 public void voice() { for(int i  1; i < age; i++)  
 System.out.println("гав-гав"); }  
 }  
 
Поля age та name стали прихованими. Це означає, що ми не 

можемо змінювати їх (або прочитати їхнє значення) де-небудь 
за межами класу. Не можна навіть у методі main() створити 



об’єкт класу Dog, а потім присвоїти його полям age або name 
нові значення, як у такому прикладі: 

 
public static void main(String[] args)  
{ Dog dog1  new Dog("Тузик", 4);  
 dog1.age 10; // не можна, поле age приховане  
 dog1.name  "Жучка"; // перейменувати собаку теж не можна, 

поле name приховане  
 dog1.voice(); // це можна, метод voice() відкритий  
}  
 

Можливість приховувати поля й методи класу потрібна для 
того, щоб вберегти програміста від помилок, зробити 
використання класів зрозумілішим і простішим. При цьому 
реалізується принцип інкапсуляції. 
Інкапсуляція означає приховування деталей реалізації класу. 

Клас розділяється на дві частини: внутрішню й зовнішню. 
Зовнішня частина (інтерфейс) ретельно аналізується, виходячи з 
того, яким чином можуть взаємодіяти з об’єктами даного класу 
інші об’єкти програми. Внутрішня частина закрита від 
сторонніх і потрібна лише самому класу для забезпечення 
правильної роботи відкритих методів: 

public int getAge() {return age;} 
public void setAge (int newAge)  
{if (newAge < 0) System.out.println("Як це розуміти? Собака 

ще не народився?");  
else if (newAge > 30) System.out.println("Вони стільки не 

живуть");  
else age newAge;} 
Dog dog1 new Dog("Тузик", 2000); 
public Dog(String n, int а) {name  n; age  setAge(a);} 
 

Перевантаження 
 

В одному класі можна створити кілька методів з однаковим 
ім’ям, що відрізняються за параметрами. Цей прийом 
називається перевантаженням методів. Коли один з таких 
методів викликатиметься, відбудеться зіставлення переданих 



йому параметрів (їх кількості й типів) з параметрами всіх 
методів класу з таким ім’ям. Якщо відповідний метод буде 
знайдений, то виконається саме він. 

Наприклад, на додаток до конструктора, який уже є в класі 
Dog, можна описати конструктор без параметрів: 

public Dog() {name  "Незнайомець";}  
 

У цьому конструкторі об’єкта класу Dog (очевидно, собака з 
невідомою кличкою) при реєстрації в програмі присвоюється 
ім’я Незнайомець. Тепер можна скористатися одним із двох 
конструкторів: 

Dog dog1 new Dog("Тузик", 2); // собака з кличкою Тузик, 
вік 2 роки  

Dog dog2 new Dog(); // собака з кличкою Незнайомець, вік 0  
Dog dog3  new Dog(10); // невірно! не існує конструктора з 

такими параметрами.  
 

Не можна створювати кілька однойменних методів з 
однаковими кількістю й типом параметрів. 

 

Завдання 3.1  
 

Додайте в клас Dog третій конструктор для випадків, коли 
відомий вік, але не відома кличка собаки так, щоб третя команда 
в прикладі мала сенс. 

 

Поліморфізм 
 

Поліморфізм – це можливість класу виступати в програмі в 
ролі будь-якого зі своїх предків, незважаючи на те, що в ньому 
може бути змінена реалізація будь-якого з методів. 

Змінити роботу будь-якого з методів, що успадковуються від 
класу-предка, клас-нащадок може, описавши новий метод з 
точно такими ім’ям і параметрами. Це називається 
перевантаженням. У процесі виклику такого методу для 
об’єкта класу-нащадка буде виконана нова реалізація. 

Нехай, наприклад, необхідно розширити наш клас Dog 
класом BigDog для того, щоб наша програма особливим чином 
моделювала поведінку великих злих собак. Зокрема, великі 



собаки гавкають по-іншому. По-перше, голосніше, а по-друге, 
вони не вміють рахувати. Тому перевизначимо метод voice(): 

class BigDog extends Dog  
 {public void voice() {for (int i  1; i < 30; i++)  
 System.out.print("ГАВ-"); }  
 }  
 

Тепер створимо в методі main() двох різних собак, звичайну 
й велику, і примусимо їх гавкати. 

Dog dog new Dog("Тузик", 2); dog.voice();  
BigDog bigdog new BigDog(); bigdog.voice();  
 

Об’єкт підкласу завжди одночасно буде об’єктом будь-якого 
зі своїх суперкласів. Тому в прикладі ми могли б обійтися 
однією змінною: 

Dog dog new Dog("Тузик", 2); dog.voice();  
dog new BigDog(); dog.voice(); 
  

Отже, змінна dog має тип Dog, але в третьому рядку вона 
починає вказувати на об’єкт класу BigDog, тобто ВЕЛИКИЙ 
собака, який при виклику методу voice() гавкатиме як 
ВЕЛИКИЙ собака. Це одна з вражаючих можливостей об’єктно-
орієнтованого програмування. 

 
Приклад. Форми геометричних фігур. 
for (int i  0; i < points.length; i++)  
 {points[i].paint();}  
for (int i  0; i < circles.length; i++)  
 {circles[i].paint();} 
Figure[] figures  new Figure[100]; // створюємо масив для 

зберігання 100 фігур 
figures[0] new Point(30, 30); // додали в масив точку з 

координатами 30, 30  


figures[1] new Circle(60, 20, 10); // додали коло з 
координатами центра 60, 20 і радіусом 10  



figures[2] new Rectangle(0, 0, 30, 40); // додали прямокутник 
... 



for (int i  0; i < figures.length; i++)  
 {if (figures[i]!  null) figures[i].paint();} 



 

Конструктор за умовчанням 
 

Якщо в класі не описаний жодний конструктор, то для нього 
автоматично створюється конструктор за умовчанням. Такий 
конструктор не має параметрів, усе що він робить – це викликає 
конструктор без параметрів класу-предка. 

Отже, можна створити об’єкт класу BigDog у прикладі з 
великим собакою, хоча в класі не описано жодних 
конструкторів. Якщо пригадати конструктор без параметрів, 
який у нас є в класі Dog, то зрозуміло, що змінна bigdog у 
попередньому прикладі посилалася на собаку з кличкою 
Незнайомець. 

 

Виклик конструктора суперкласу 
 

У прикладі з великим собакою об’єкт вдалося створити за 
допомогою конструктора без параметрів, тобто не вказуючи 
кличку й вік собаки. Якщо спробувати зробити це по-іншому, то 
нічого не вийде. Річ у тому, що конструктори не вважаються 
членами класу і, на відміну від інших методів, не 
успадковуються. 

BigDog bigdog new BigDog("Полкан", 8); // помилка! такого 
конструктора в класі немає. 

 

Для того, щоб створювати клас для опису великих собак з 
ім’ям і віком, необхідно написати відповідний конструктор. При 
цьому не обов’язково повторювати ті команди, які записано в 
конструкторі класу Dog (їх лише дві, але ж могло бути значно 
більше). Натомість можна написати: 

BigDog (String n, int а) {super(n, а);}  
 

Ключове слово super означає суперклас (у нашому випадку 
це клас Dog). У прикладі він викликається за допомогою 
конструктора суперкласу. При цьому йому передаються два 
параметри – рядок і число – так, що з усіх конструкторів буде 
вибраний саме потрібний. 

Виклик конструктора суперкласу має відбуватися на початку 
роботи конструктора. 



Замість виклику конструктора суперкласу можна викликати 
один з конструкторів того самого класу. Це роблять за 
допомогою ключового слова this() – з параметрами в дужках, 
якщо вони потрібні. 

Якщо на початку роботи конструктора немає ні виклику 
this(), ні виклику super(), то автоматично відбувається 
звернення до конструктора суперкласу без аргументів. 

 

Зведення типів 
 

Об’єкт класу-нащадка можна присвоїти змінній типу класу-
предка. При цьому Java здійснює автоматичне перетворення 
типу, яке називається розширенням. Розширення – це перехід 
від конкретнішого типу до менш конкретного. Наприклад, 
перехід від byte до int – це розширення. 

Розглянемо приклад, що стосується виконання лабораторних 
робіт. Маємо клас User, призначений для обробки інформації 
про користувачів системи. У цьому класі є метод enter(String 
login, String password), який повертає true, якщо передані в 
метод логін і пароль збігаються з логіном і паролем, заданими в 
полях класу. 

Успадковуємо від класу User два підкласи: Admin і, 
наприклад, Member. Клас Admin може знадобитися згодом для 
якихось специфічних дій, пов’язаних з керуванням системою, а 
клас Member моделює учасників проекту, які за допомогою 
програми намагаються вибрати оптимальне місце для зустрічі. 
Відкритий метод addRequest(String place, int day, int from, int to) 
викликається, коли учасник проекту пропонує новий варіант 
часу й місця зустрічі. 

У головному класі програми зберігається масив users, що 
містить усіх користувачів системи. Елементи цього масиву 
мають тип User, але можна присвоювати їм посилання на 
об’єкти як класу Member, так і класу Admin. Під час 
присвоювання й відбувається розширення типу. 

Member member  new Member(...); users[3] member; // Java 
проводить автоматичне перетворення типу Member до типу 
User, щоб помістити змінну member у масив users.  

 



Для того, щоб знайти користувача зі введеним логіном і 
паролем, програма виконує запит: 

for (int i  0; i < users.length; i++)  
 {if (users[i].enter(log, passw)) currentUser  users[i];}  
 

Незважаючи на те, що всі об’єкти, додані в масив, зберігають 
свій вихідний клас, програма працює з ними як з об’єктами 
класу User. Цього цілком достатньо, щоб можна було знайти 
потрібного користувача за логіном і паролем (адже метод enter() 
у них спільний) і присвоїти знайдений об’єкт змінній currentUser 
типу User. У цій змінній зберігається поточний користувач, що 
авторизувався в системі. 

Нехай відомо, що змінна currentUser зараз посилається на 
об’єкт класу Member і поточний користувач пропонує 
зустрітися біля фонтана в середу з 17 до 19 год. Необхідно 
викликати метод addRequest(), але це не можна зробити у 
вигляді 

currentUser.addRequest("Фонтан", 3, 17, 19);  
оскільки в класі User немає методу addRequest(). 

Проте можна здійснити явне перетворення змінної 
currentUser до типу Member. Таке перетворення (перехід від 
менш конкретного типу до конкретнішого) називається 
звуженням. Явне перетворення відбувається за допомогою 
операції зведення типу (ім’я цільового типу беремо в дужки). 

((Member)currentUser).addRequest("Фонтан", 3, 17, 19);  
Тут, перш ніж викликати метод addRequest(), змінна 

currentUser перетворюється до типу Member. Це дозволено 
зробити, оскільки Member є нащадком User. Однак, якщо під час 
виконання програми виявилось, що насправді змінна currentUser 
не посилалася на об’єкт класу Member, то в програмі виникла б 
помилка. 

 

Оператор instanceof 
 

Щоб уточнити, чи відповідає поточне значення змінної 
конкретному типу, використовується оператор instanceof. 

Перевіримо, чи не є поточний користувач адміністратором: 
if (currentUser instanceof Admin) {...}  
 



Анонімні та вкладені класи 
 

Усередині фігурних дужок, що містять тіло одного класу, 
крім опису його полів і методів можна помістити опис іншого 
класу. Він називатиметься вкладеним класом. 

class Dog { ...  
 class Eye  
 { private boolean opened;  
 public void close()  
 { opened false; System.out.println("око закрите"); }  
 public void open()  
 { opened true; System.out.println("око розплющене"); }  
 public boolean isOpened() { return opened; } }  
 Eye rightEye new Eye(), leftEye new Eye(); } 
 public void voice()  
 { rightEye.close(); for (int i  1; i < age; i++)  
 { System.out.println("гав-гав"); }  
 rightEye.open(); } 
 

Клас можна оголосити всередині методу іншого класу. У 
цьому випадку клас "видно" тільки зсередини методу (за 
межами методу не можна оголосити змінну типу цього класу). 
Анонімним класом називається клас, що не має імені. 

Очевидно, якщо в класу імені немає, то до нього не можна 
звернутися з програми. Точніше, це можна зробити тільки 
одного разу – у тому місці, де клас оголошується.  

Опис анонімного класу починається з виклику конструктора 
його суперкласу, після чого у фігурних дужках описується тіло 
класу. Анонімні класи використовуються в тому випадку, коли 
потрібний єдиний об’єкт такого класу на всю програму. 

Нехай, наприклад, у нашій програмі для опису собачого 
розплідника є масив dogs об’єктів типу Dog. Необхідно додати в 
цей масив абсолютно унікального собаку, який не гавкає, а 
розмовляє. Для цього необхідно описати клас, що 
успадковується від класу Dog і в якому буде перевизначений 
метод voice(). Однак оскільки він гарантовано знадобиться лише 
один раз, то можна описати анонімний клас прямо в місці 
додавання собаки в розплідник (посадимо його в клітку № 10): 



dogs[10] new Dog(){ public void voice()  
 { System.out.println("Я унікальний собака, що говорить."); };  
І, незважаючи на те, що змінних цього класу створювати не 

можна, спокійно можемо користуватися новим собакою як 
об’єктом класу Dog. А завдяки поліморфізму виклик методу  

dogs[10].voice();  
створить умови для того, щоб унікальний собака подавав голос. 
 

Модифікатор static 
 

Будь-який член класу можна оголосити статичним, указавши 
перед його оголошенням ключове слово static. Статичний член 
класу "розподіляється" між усіма його об’єктами. 

Для поля це означає, що будь-яку зміну його значення, 
зроблену одним з об’єктів класу, відразу ж "побачать" решта 
всіх об’єктів. 

Метод, оголошений з модифікатором static, не повинен 
змінювати жодних полів класу, окрім статичних. 

Для звернення до статичного члена класу можна 
використовувати будь-який об’єкт цього класу. Більш того, це 
звернення можна здійснювати навіть тоді, коли не створено 
жодного такого об’єкта. Замість імені об’єкта можна просто 
вказувати ім’я класу. 

 

Завдання 3.2 
 

Модифікуйте клас Dog так, щоб можна було рахувати собак, 
"створених" під час роботи програми. Для цього введіть 
статичний атрибут count (спочатку рівний нулю) і збільшуйте 
його на одиницю в кожному конструкторі. Створіть в методі 
main() кілька об’єктів класу Dog, а потім виконайте перевірку 
оператором: 

System.out.println("Усього було створено собак: " + 
Dog.count); 
 

 
Модифікатор final 
 

Будь-яке поле класу можна оголосити незмінним, указавши 
перед його оголошенням ключове слово final. Незмінному полю 



можна привласнити значення тільки один раз (це робиться 
відразу при оголошенні). 

Константи в мові Java описуються шляхом поєднання 
модифікаторів static і final. Наприклад, ми можемо оголосити 
константу PI (краще це робити в основному класі, а не в класі 
Dog), написавши: 

final static double PI 3.14;  
 

 

Заняття 4. Інтерфейси 
 

Абстрактні класи 
 

При побудові ієрархії успадковування часто виявляється, що 
метод, загальний для всіх підкласів і тому визначений у 
суперкласі, не може бути запрограмований у цьому суперкласі 
жодним алгоритмом, оскільки в кожному підкласі він різний. 

Наприклад, класи Point (точка), Circle (круг) і Rectangle 
(прямокутник) є нащадками класу Figure (фігура). У класі Figure 
є метод paint(), загальний для всіх підкласів – він потрібний, 
щоб нарисувати фігуру. Однак між рисуванням круга, точки і 
прямокутника немає нічого спільного, тому безглуздо 
програмувати цей метод у класі Figure. 

У таких випадках після заголовка методу і списку параметрів 
замість фігурних дужок ставиться крапка з комою, а перед 
оголошенням методу вказується ключове слово abstract. Такий 
метод називається абстрактним, тобто позбавленим реалізації. 

Клас, у якому є хоча б один абстрактний метод, називається 
абстрактним класом, а перед словом class ставиться слово 
abstract. 

Створити об’єкт абстрактного класу не можна. Можна лише 
успадковувати від цього класу інші класи, перевизначати в них 
абстрактні методи (наповнивши їх конкретним змістом) і 
створювати об’єкти вже цих класів.  

 

Множинне успадкування 
 

Множинним успадкуванням називається ситуація, коли клас 
успадковує від двох або більше класів. 



Java множинне успадкування не підтримує. 
 

Поняття інтерфейсу в Java. Опис інтерфейсу 
 

Інтерфейс – це клас, у якому всі поля – константи (тобто 
статичні – static і незмінні – final), а всі методи абстрактні. 

При описі інтерфейсу замість ключового слова class 
використовується ключове слово interface, після якого 
вказується ім’я інтерфейсу, а потім, у фігурних дужках, – список 
полів-констант і методів. Ніяких модифікаторів перед 
оголошенням полів і методів ставити не треба: усі поля 
автоматично стають public static final, а методи – public 
abstract. Методи не можуть мати реалізації, тобто після 
закриваючої круглої дужки відразу ставиться крапка з комою. 

Опишемо, наприклад, інтерфейс для об’єкта, який може 
повідомляти інформацію про себе у форматі прайс-листа (тобто 
свою назву, ціну й короткий опис). 

 

interface PriceItem { String getTitle(); int getPrice(int count);  
String getDescription(); }  
 

Для різноманітності метод getPrice() у даному прикладі 
вимагає один цілочисловий параметр (кількість одиниць 
товару). 

Такий інтерфейс зручний для програм обслуговування 
інтернет-магазинів, які повинні на запит користувача формувати 
прайс – перелік товарів з наданням ціни та опису. 

 

Реалізація інтерфейсу 
 

Клас може реалізовувати інтерфейс, тобто переймати його 
поведінку. Ця процедура аналогічна успадковуванню, лише 
замість ключового слова extends використовується ключове 
слово implements. Однак якщо після extends може бути 
вказаний тільки один клас, то після implements можна 
перерахувати через кому довільну кількість інтерфейсів. Клас 
може одночасно успадковуватися від іншого класу й 
реалізовувати різні інтерфейси. 

Можна взяти будь-який клас, що існує в програмі, і 
"навчити" його повідомляти про себе всі необхідні відомості 



(наприклад клас Dog, з яким ми працювали на минулому 
занятті). Можна змінити цей клас, примусивши його 
реалізовувати наш інтерфейс, а можна не змінювати і створити 
на його базі новий клас. У новому класі обов’язково потрібно 
перевизначити абстрактні методи інтерфейсу. 

 

class Dog2 extends Dog implements PriceItem  
{ private int price;  
 String getTitle() { return ("Розумний собака"); };  
 int getPrice(int count) { return price * count; };  
 int setPrice(int p) { price  p; }  
 String getDescription() { return ("Розумний собака, який знає 

свій вік і вміє повідомляти його за допомогою гавкоту"); };  
}  
Клас Dog2 "вміє" те саме, що і старий клас Dog, але крім того 

його можна використовувати в програмі інтернет-магазина для 
формування прайсу. Зверніть увагу, що в класі Dog не 
зазначалася ціна, тому знадобилося додати метод setPrice() і 
поле price, щоб ціну можна було змінювати. Змінювати ж опис 
собаки не знадобиться, тому метод getDescription() весь час 
виводить один рядок. 

Аналогічно можна взяти інші класи, що не мають 
відношення до собак (велосипеди, футболки, комп’ютери), і 
зробити їх придатними для нашої нової програми за допомогою 
інтерфейсу PriceItem і механізму успадковування. 

  

Змінні інтерфейсного типу 
 

Змінні інтерфейсного типу можуть посилатися на об’єкт 
будь-якого класу, що реалізує даний інтерфейс. 

 

PriceItem pi; // змінна інтерфейсного типу  
Dog2 dog new Dog2(); // створюється об’єкт класу Dog2, на 

нього посилається змінна dog  
dog.voice(); // можна викликати метод гавкоту  
System.out.println(dog.getTitle()); // можна вивести назву 

товару  
Dog oldDog  dog; //змінна oldDog посилається на той самий 

об’єкт  



oldDog.voice(); // можна працювати з об’єктом нового класу 
по-старому  

pi dog; // змінна pi розглядає той самий об’єкт як товар для 
прайсу  

pi.voice(); // не вийде! цього методу немає в інтерфейсі 
PriceItem  

 

Тепер можна розмістити собак, велосипеди й комп’ютери в 
один масив goods (товари) і в циклі сформувати прайс: 

PriceItem[] goods; ...  //створення й заповнення масиву 
елементами, що підтримують інтерфейс PriceItem  

for (int i  0; i < googs.length; i++)  
 { System.out.println("Назва: " + goods[i].getTitle() + ", ціна за 

одиницю товару: " + goods[i].getPrice(1) + ", опис: " + 
goods[i].getDescription() + "."); }  

 

Використовуючи інтерфейс, програміст отримує можливість 
задати опис того, що клас робить, не піклуючись про деталі, як 
він це робить. Кожен клас, що реалізовує інтерфейс, сам може 
вибирати способи реалізації. 

 

Пакети та області видимості 
 

Пакети 
 

Пакет – це група взаємозв’язаних класів. Взаємозв’язок 
може бути будь-якого типу: класи, що тісно взаємодіють один з 
одним, класи, що виконують однакові функції або класи одного 
розробника. 

Кожен пакет має ім’я. Ім’я – це звичайний ідентифікатор 
Java. Особливість полягає в тому, що ім’я одночасно є назвою 
папки, у якій зберігаються файли класів, що входять до пакету. 
Крапка ж в імені перетворюється на роздільник імен файлової 
системи. Отже, пакет з ім’ям java.util буде представлений 
папкою util папки java, що міститься всередині.  

У папці зберігаються файли з розширенням .java, що містять 
описи класів, які входять у пакет. На початку такого файлу має 
стояти оператор package, після якого записується ім’я пакету. 

 

Імпортування пакетів 



 

Повне ім’я класу складається з ідентифікатора, указаного 
після ключового слова class і передування йому імені пакету, у 
якому цей клас міститься. Класи CLASSA і CLASSB, описані в 
пакеті package1, мають повні імена package1.ClassA та 
package1.ClassB. 

Класи, що містяться всередині одного пакету, можуть 
використовувати скорочені імена один одного (як було досі). В 
одному з методів класу CLASSA можна визначити змінну класу 
CLASSB, створити об’єкт класу CLASSB і викликати його 
метод (наприклад f()) командами 

CLASSB varb new CLASSB(); varb.f();  
замість команд 

package1.ClassB varb  new package1.ClassB(); varb.f();  
 

Якщо класи містяться в різних пакетах, то для звернення 
один до одного вони повинні користуватися повними іменами. 
Це обмеження можна обійти, якщо імпортувати потрібний клас 
з іншого пакету. 

Для імпортування класу використовується ключове слово 
import, після якого вказується його повне ім’я. Наприклад, 
можна імпортувати клас Vector з пакету java.util: 

import java.util.Vector;  
 

Тепер можна користуватися ім’ям Vector замість 
java.util.Vector. 

Щоб імпортувати пакет повністю, тобто щоб до всіх класів 
пакету можна було звертатися за допомогою скороченого імені, 
після імені пакету ставиться крапка й зірочка. Наприклад, 
команда 

import java.util.*;  
імпортує всі файли з пакету java.util. Однак такий спосіб 
використовувати не рекомендується, оскільки при цьому з 
різних пакетів можуть імпортуватися файли з однаковими 
іменами. 
 

Структура Java-проекту 
 



Отже, Java-проект може складатися з кількох пакетів. 
Кожному пакету у файловій структурі операційної системи 
відповідає одна папка. 

У пакеті можуть міститися класи та інтерфейси. Вони 
зберігаються у файлах із розширенням .java. 

У кожному файлі з розширенням .java обов’язково 
описується один клас або інтерфейс, назва якого збігається з 
назвою цього файлу. Він має бути оголошений як відкритий 
(перед оголошенням класу вказується ключове слово public). 
Решта всіх класів та інтерфейсів із цього файлу є закритими – їх 
не можна використовувати за межами пакету (за допомогою ані 
довгого, ані короткого імені). Тому з класом Dog, який ми 
розробляли на минулому занятті, можна працювати лише в 
межах його пакету. 

Усі класи та інтерфейси, які згодом передбачається 
використовувати в інших пакетах, мають бути оголошені 
відкритими (а значить, бути в окремих файлах). 

Файл із розширенням .java – це звичайний текстовий файл. 
Його можна відкривати й редагувати в будь-якому іншому 
текстовому редакторі (навіть у Блокноті). 

Для кожного класу (відкритого або закритого) Java створює 
файл із розширенням .class (це зазначалося на початку 
посібника), який є двійковим і може бути запущений на 
виконання.  

 

Області видимості класів 
 

Область видимості класу – це фрагмент програми, у якій 
можна оголошувати змінні та створювати об’єкти цього класу. 

Звичайний клас завжди можна бачити в межах його пакету. 
Якщо клас відкритий, то його видно також з інших пакетів (у 
цьому випадку до нього треба звертатися, використовуючи 
повне ім’я або, якщо заздалегідь імпортувати пакет, скорочене). 

Вкладені класи, оголошені без модифікатора public, можна 
бачити тільки в методах класу, що містить їх; класи, описані в 
методах, – тільки в межах цих методів. 

Анонімні класи видимі лише в межах команди, якою вони 
створюються. 

 



Області видимості членів класу 
 

Члени класу (методи й атрибути), оголошені як public, можна 
бачити всюди, де можна бачити сам клас. Члени класу, 
оголошені як protected, видимі в самому класі та його 
нащадках. Члени класу, оголошені як private, видимі тільки в 
межах класу. 

Якщо до члена класу не застосовується жоден з 
модифікаторів public, private, protected, то він видимий у 
межах поточного пакету. 

Видимість поля означає, що його можна використовувати у 
виразах, передавати як аргумент у методи, змінювати його 
значення за допомогою привласнення. 

Видимість методу означає можливість його виклику. 
Для звернення до полів і методів класу використовується 

повне ім’я, що складається з імені об’єкта відповідного класу і 
власне імені атрибута або методу. У тілі методу того самого 
класу ім’я об’єкта можна опускати (якщо мається на увазі this – 
об’єкт, для якого викликаний даний метод). 

 

Області видимості змінних 
 

Змінні, оголошені в тілі методу, можна бачити від місця 
оголошення до кінця блока, у якому оголошення міститься. 
Межі блока задаються фігурними дужками { }. Тому в прикладі 

{int x 0;} {int x  2;}  
використовуються дві різні змінні x (перша, що дорівнює 0, 
припиняє існувати за межами свого блока). 

Змінні, що є параметрами методу, видимі в усьому тілі 
методу. 

Зазначені змінні називаються локальними змінними. Двох 
локальних змінних з однаковими іменами й областями 
видимості, що перекриваються, бути не може. Не можна, 
наприклад, оголосити дві змінні таким чином: 

int x 0; {int x  2;}  
Не можна, зокрема, оголошувати в тілі методу змінну, що 

збігається (за іменем) з одним з параметрів методу. 
 
Конфлікти імен 



 
Конфлікт імен виникає, якщо в одній області видимості 

опиняються два об’єкти з однаковими іменами, причому така 
ситуація є дозволеною (інакше це не конфлікт імен, а помилка в 
програмі). 

Конфлікт імен виникає, коли імпортуються два пакети, що 
містять класи з однаковими іменами. У цьому випадку Java 
віддає перевагу класу, який був імпортований першим. Для 
звернення до інших класів слід використовувати їх повні імена. 

Java "проглядає" імена класів у такому порядку: спочатку – 
класи, імпортовані поодинці, потім – визначені в даному пакеті, 
і в останню чергу – класи з пакетів, що імпортуються повністю в 
порядку проходження команд import. 

Конфлікт імен виникає також, коли ім’я одного з параметрів 
методу збігається з ім’ям одного з атрибутів класу. Така 
ситуація виникає досить часто, оскільки для методу, що змінює 
значення цього атрибута, часто використовують таку саму назву 
формального параметра. Наприклад: 

class Dog { int age; ... public void setAge(int age) { ... }; ... } 
  

Такий заголовок методу setAge(int age) кращий, ніж той, що 
застосовувався на минулому занятті – setAge(int а), оскільки він 
одразу дозволяє судити про призначення параметра. Проте 
виникає запитання: до чого належатиме ім’я age в тілі цього 
методу – до атрибута або параметра? 

Відповідь: до параметра. Ім’я параметра "перекриває" ім’я 
атрибута. 

Для того, щоб звернутися до атрибута, слід використовувати 
повне ім’я (тобто покажчик на об’єкт this). Реалізація методу 
має виглядати таким чином: 

public void setAge(int age)  
{ this.age  age;  
// перевірку діапазону параметра в даному прикладі 

проігноруємо  
}; 
 
Заняття 5 
 



Класи-колекції 
 

Поняття колекції 
 

Для зберігання великої кількості однотипних даних можуть 
використовуватися масиви, але вони не завжди є ідеальним 
рішенням. По-перше, довжина масиву задається наперед і у 
випадку, коли кількість елементів наперед невідома, доводиться 
або виділяти пам’ять із запасом, або виконувати складні дії з 
перевизначення масиву. По-друге, елементи масиву мають 
жорстко задане розміщення в його комірках, тому, наприклад, 
видалення елемента з масиву не є простою операцією. 

У програмуванні давно ефективно застосовуються такі 
структури даних, як стек, черга, список, множина тощо, 
об’єднані загальною назвою колекція. Колекція – це група 
елементів з операціями додавання, вилучення й пошуку 
елемента. Механізм роботи операцій істотно розрізняється 
залежно від типу колекції. Наприклад, елементи стеку 
впорядковані у послідовність і додавати новий елемент можна 
тільки в її кінець, а отримати можна тільки той елемент, що 
міститься в її кінці (тобто доданий останнім). Черга, навпаки, 
дозволяє отримати лише перший елемент (елементи додаються в 
один кінець послідовності, а вилучаються з іншого). Інші 
колекції (наприклад список) дозволяють отримати елемент із 
будь-якого місця послідовності, а множина взагалі не 
впорядковує елементи й дозволяє (крім додавання й видалення) 
тільки дізнатися, чи міститься в ній даний елемент. 

Мова Java надає бібліотеку стандартних колекцій, які зібрані 
в пакеті java.util, тому немає необхідності програмувати їх 
самостійно. 

При роботі з колекціями головне – уникати помилки 
початківців – користуватися найбільш універсальною колекцією 
замість тієї, яка необхідна для розв’язання завдання, наприклад 
списком замість стеку. Якщо логіка роботи програми така, що 
дані мають зберігатися в стеку (з’являтися й оброблятися у 
зворотному порядку), то слід використовувати саме стек. У 
цьому випадку не вдасться порушити логіку обробки даних, 
звернувшись безпосередньо до середини послідовності, отже, 



шанс виникнення помилок, що важко виявляються, різко 
зменшується. 

Щоб вибрати колекцію, яка найкраще відповідає умові 
завдання, необхідно знати особливості кожної з них. Ці знання 
обов’язкові для будь-якого програміста, оскільки без 
застосування тих або інших колекцій рідко розв’язується будь-
яке сучасне завдання. Розглянемо загальні відомості про 
колекції. 

 

Класи-колекції 
 

Колекції в бібліотеці java.util представлені набором класів та 
інтерфейсів. 

Кожен клас реалізує деяку колекцію зі специфічним для неї 
набором операцій доступу до елементів. Щоб використовувати 
колекцію у своїй програмі, потрібно створити об’єкт 
відповідного класу. 

Елементи більшості колекцій мають тип Object. Це означає, 
що (на відміну від звичайного масиву) не потрібно наперед 
указувати тип елементів, які розміщуються в колекції. Можна 
додавати до неї об’єкти будь-якого класу, оскільки всі класи є 
нащадками класу Object, більш того – в одній колекції можуть 
зберігатися об’єкти абсолютно різних класів. 

Звичайно, це може викликати деякі труднощі. Якщо 
необхідно здійснювати якісь операції над елементом колекції (а 
поміщаються в колекцію об’єкти саме для того, щоб потім їх 
виймати й обробляти), то не можна скористатися його 
методами, не звівши об’єкт до його вихідного класу за 
допомогою явного зведення типів. 

Наприклад, є об’єкт класу String (звичайний рядок) і 
потрібно додати його в стек stack за допомогою методу 
push(Object item): 

String str "Цінний рядок"; stack.push(str);  
 

Колекція, що зберігає елементи типу Object, відразу ж 
"забуває", що об’єкт – рядок, оскільки при його додаванні було 
здійснено автоматичне зведення типу String до типу Object. 
Можна отримати об’єкт методом pop(), але щоб повернути йому 
колишній тип (а без цього не можна скористатися жодним з 



його методів), доведеться виконати явне перетворення 
оператором (String): 

str (String)stack.pop();  
 
Це не є проблемою, лише потрібно пам’ятати, об’єкти якого 

класу розміщуються в колекції, і виконувати відповідне 
перетворення типу над кожним елементом, що побував у 
колекції. 

Однак якщо спробувати звести об’єкт до неправильного 
типу, то виникне помилка в програмі: 

stack.push(new Dog("Кулька", 12)); // поміщаємо в стек 
собаку  

str (Mouse)stack.pop(); // виймаємо собаку й намагаємося 
оголосити її мишею.  

 

Проте ці класи не зв’язані успадковуванням, тому програма 
видасть помилку під час виконання.  

Отже, поміщати в колекцію будь-які об’єкти, швидше за все, 
не можна. Уявіть собі, що програма має пам’ятати, що перший 
елемент списку – рядок, другий – число, третій – собака, 
четвертий – знову число. І обробити їх всі в циклі вона, напевно, 
не зможе, оскільки в цих об’єктів немає загальних методів. У 
результаті втрачаються всі переваги використання колекції. 
Тому в кожну колекцію слід поміщати об’єкти тільки одного 
класу (і похідних від нього). 

 

Інтерфейси-колекції 
 

Деякі колекції в пакеті java.utils не представлені 
самостійними класами, наприклад черга і список. Однак для цих 
структур даних визначені відповідні інтерфейси, тобто можна 
користуватися будь-яким класом, що реалізовує такий 
інтерфейс. 

Інтерфейс може використовуватися як тип даних так само, як 
і клас. Різниця лише в тому, що об’єкти інтерфейсного типу не 
можна створити безпосередньо – необхідно вибрати клас, що 
підтримує цей інтерфейс, і викликати його конструктор.  

Нехай, наприклад, потрібен список, одна з найзручніших 
структур даних, що часто вживаються. Список – це 



впорядкована послідовність елементів, кожний з яких можна 
отримати за його позицією. Крім того, можна додавати елементи 
в необхідні позиції списку й видаляти їх, при цьому (і це 
головна зручність, на відміну від масиву) решта елементів 
автоматично "розсуваються" так, що безперервна зв’язність 
списку зберігається. 

Список представлений у пакеті java.util інтерфейсом List. 
Отже, можна створювати змінні цього типу й оголошувати 
функції з таким параметром. Наприклад, клас Game в програмі 
гри в шашки має поле checkers типу List, що зберігає всі чорні й 
білі шашки (об’єкти типу Checker). Коли шашку "з’їдають", її 
треба просто видалити зі списку за допомогою одного зі 
зручних методів, визначених в інтерфейсі List: 

checkers.remove(check); // видаляємо зі списку checkers 
"з’їдену" шашку check  

 

Коли програмі знадобиться дізнатися про всі шашки 
(наприклад, щоб нарисувати їх на екрані), що залишилися, 
метод getCheckers() класу Game передасть їй список: 

List ch currentGame.getCheckers(); // тут currentGame – 
об’єкт класу Game  

 

Тепер програма може працювати зі змінною ch як зі списком 
(наприклад, по черзі отримати всі його об’єкти). 

Для створення нової гри (у конструкторі класу Game) треба, 
очевидно, створити 24 шашки, розташовані на стандартних 
позиціях, і додати їх до списку checkers. При цьому список 
необхідно створити, але не можна скористатися конструкцією 

checkers new List();  
Річ у тому, що List не є класом і не має конструктора. Потрібно 
вибрати будь-який клас, що реалізує інтерфейс List, і створити 
об’єкт цього класу. Наприклад, клас Vector: 

checkers new Vector();  
або клас ArrayList*: 
checkers new ArrayList();  
 

Незалежно від того, який саме клас буде обрано, поле 
checkers матиме тип List і на подальшу роботу з ним вибір не 
вплине: можна додавати шашки в список, видаляти їх із нього, 



повертати шашки, що зберігаються в списку тощо за допомогою 
методів інтерфейсу List.  

 

Інтерфейс Collection 
 

Інтерфейс Collection містить набір загальних методів, які 
використовуються в більшості колекцій. Розглянемо основні з 
них. 

add(Object item) – додає в колекцію новий елемент. Метод 
повертає true, якщо додавання було вдалим, і false – якщо ні. 
Якщо елементи колекції якимсь чином упорядковані, то новий 
елемент додається в кінець колекції. 

clear() – видаляє всі елементи колекції. 
contains(Object obj) – повертає true, якщо об’єкт obj міститься 

в колекції, і false – якщо ні. 
isEmpty() – перевіряє, чи порожня колекція. 
remove(Object obj) – видаляє з колекції елемент obj. Повертає 

false, якщо такого елемента в колекції не знайшлося. 
size() – повертає кількість елементів колекції. 
 

Інтерфейс List 
 

Інтерфейс List описує впорядкований список. Елементи 
списку пронумеровані, починаючи з нуля й до конкретного 
елемента можна звернутися по цілочисловому індексу. 
Інтерфейс List є нащадком інтерфейсу Collection, тому містить 
усі його методи й додає до них кілька своїх: 

add(int index, Object item) – вставляє елемент item у позицію 
index, при цьому список "розсувається" (усі елементи, 
починаючи з позиції index, збільшують свій індекс на 1); 

get(int index) – повертає об’єкт, що міститься на позиції 
index; 

indexOf(Object obj) – повертає індекс першої появи елемента 
obj у списку; 

lastIndexOf(Object obj) – повертає індекс останньої появи 
елемента obj у списку; 

set(int index, Object item) – замінює елемент, що перебуває в 
позиції index, об’єктом item; 



subList(int from, int to) – повертає новий список, що є 
частиною даного (починаючи з позиції from до позиції to-1 
включно). 

 

Інтерфейс Set 
 

Інтерфейс Set описує множину. Елементи множини не 
впорядковані, множина не може містити двох однакових 
елементів. Інтерфейс Set успадкований від інтерфейсу 
Collection, але ніяких нових методів не додає. Змінюється лише 
зміст методу add(Object item) – він не стане додавати об’єкт 
item, якщо той уже присутній у множині. 

 

Інтерфейс Queue 
 

Інтерфейс Queue описує черга. Елементи можуть додаватися 
в чергу тільки з одного кінця, а вилучатися з іншого (аналогічно 
черзі в магазині). Інтерфейс Queue так само успадкований від 
інтерфейсу Collection. Специфічні для черги методи: 

poll() – повертає перший елемент і видаляє його з черги. 
рейок() – повертає перший елемент черги, не видаляючи 

його. 
offer(Object obj) – додає в кінець черги новий елемент і 

повертає true, якщо вставлення вдалося. 
 

Ієрархія класів-колекцій 
 

Класи-колекції, що реалізовують описані вище інтерфейси, є 
нащадками абстрактного класу AbstractCollection. Ієрархія цих 
класів наведена на рис. 1.  

 

 



 
 Рис. 1. Ієрархія класів-колекцій 
 
Клас Vector 
 

Vector (вектор) – набір упорядкованих елементів, до кожного 
з яких можна звернутися за індексом. По суті ця колекція є 
звичайним списком. 

Клас Vector реалізує інтерфейс List, основні методи якого 
вже розглядалися. До цих методів додається кілька нових. 
Наприклад, метод firstElement() дозволяє звернутися до першого 
елемента вектора, метод lastElement() – до його останнього 
елемента. Метод removeElementAt(int pos) видаляє елемент із 
заданої позиції, а метод removeRange(int begin, int end) – кілька 
елементів, що йдуть підряд. Усі ці операції можна виконувати 
комбінацією базових методів інтерфейсу List так, що 
функціональність принципово не міняється. 

 
Клас ArrayList 



Клас ArrayList – аналог класу Vector. Він є списком і може 
використовуватися у тих самих ситуаціях. Основна відмінність 
полягає в тому, що він не синхронізований і одночасна робота 
кількох паралельних процесів з об’єктом цього класу не 
рекомендується. У звичайних же ситуаціях він працює швидше. 

  

Клас Stack 
 

Stack – колекція, у якій елементи об’єднуються в стек. Стек 
працює за принципом LIFO (останнім прийшов – першим 
пішов). Елементи розміщуються в стеку "один на одному", 
причому взяти можна тільки "верхній" елемент, тобто той, який 
був доданий останнім. Для стеку характерні операції, 
реалізовані в таких методах класу Stack: 

push(Object item) – розміщує елемент на вершині стеку; 
pop() – витягує зі стеку верхній елемент; 
реek() – повертає верхній елемент, не витягуючи його зі 

стеку; 
empty() – перевіряє, чи не порожній стек; 
search(Object item) – шукає "глибину" об’єкта в стеку. 

Верхній елемент має позицію 1, той, що міститься під ним – 2 і 
т. д. Якщо об’єкта в стеку немає, то метод повертає -1. 

Клас Stack є нащадком класу Vector, тому володіє всіма його 
методами (і, зрозуміло, реалізує інтерфейс List). Проте якщо в 
програмі потрібно моделювати саме стек, то рекомендується 
використовувати тільки п’ять вищезгаданих методів. 

 

Патерн проектування Iterator 
 

Перевага використання масивів і колекцій полягає не лише в 
тому, що можна помістити в них довільну кількість об’єктів і 
витягувати їх за необхідності, але й у тому, що всі ці об’єкти 
можна комплексно обробляти. Наприклад, вивести на екран усі 
шашки, що містяться в списку checkers. У разі масиву 
скористаємося циклом for: 

for (int i 1; i < array.length; i++){ // обробляємо елемент 
array[i]}  

 



Зі списком можна діяти аналогічно, лише замість array[i] 
писати array.get(i). Однак таким чином не вдасться працювати з 
колекціями, елементи яких не індексуються (чергою або 
множиною), а в разі індексованої колекції треба добре знати 
особливості її роботи: як визначити кількість елементів, як 
звернутися до елемента за індексом, чи може колекція бути 
розрідженою (тобто чи можуть існувати індекси, з якими не 
пов’язано жодних елементів) тощо. 

У програмуванні існує кілька перевірених часом прийомів 
структурної організації програми, детально пророблених, які 
мають назву патернів (шаблонів) проектування. Один з таких 
патернів називається Iterator. Ідея його роботи полягає в тому, 
що до колекції прив’язується об’єкт, єдине призначення якого – 
дістати всі елементи цієї колекції в деякому порядку, не 
розкриваючи її внутрішньої структури. 

У пакеті java.util є інтерфейс Iterator, що описує цей патерн 
проектування. Він володіє лише трьома методами: 

next() повертає черговий елемент колекції, до якої 
"прив’язаний" ітератор (і робить його поточним). Порядок 
перебору визначає сам ітератор. 

hasNext() повертає true, якщо перебір елементів ще не 
закінчений, 

remove() видаляє поточний елемент. 
 

Інтерфейс Collection, окрім розглянутих раніше методів, має 
метод iterator(), який повертає ітератор для даної колекції, 
готовий до її обходу. За допомогою такого ітератора можна 
обробити всі елементи будь-якої колекції простим способом: 

Iterator iter  coll.iterator(); //coll – колекція, елементи якої ми 
хочемо обробити  

while (iter.hasNext())  
{ // обробляємо об’єкт, що повертається методом iter.next() }  
 

Для колекцій, елементи яких проіндексовані, визначений 
більш функціональний ітератор, що дозволяє рухатися як у 
прямому, так і у зворотному напрямку, а також додавати в 
колекцію елементи. Він має інтерфейс ListIterator, успадкований 
від інтерфейсу Iterator, який доповнює його такими методами: 



previous() – повертає попередній елемент (і робить його 
поточним); 

hasPrevious() – повертає true, якщо попередній елемент існує 
(тобто поточний елемент не є першим для даного ітератора); 

add(Object item) – додає новий елемент перед поточним; 
set(Object item) – замінює поточний елемент; 
nextIndex() та previousIndex() – служать для отримання 

індексів відповідно наступного й попереднього елементів. 
 

У інтерфейсі List визначений метод listIterator(), що повертає 
ітератор ListIterator для обходу даного списку. 

 

Завдання 5.1 
 

Напишіть клас Student, що надає інформацію про ім’я 
студента методом getName() і про його курс – методом 
getCourse(). 

Напишіть метод printStudents(List students, int course), який 
отримує список студентів і номер курсу та друкує в консоль 
імена тих студентів зі списку, які навчаються на даному курсі. 
Для обходу списку в цьому методі використовуйте ітератор.  

 

Клас LinkedList 
 

LinkedList – двонапрямлений список, що реалізує інтерфейси 
List та Queue. 

 

Класи-множини 
 

Клас HashSet реалізує інтерфейс Set. Він застосовується в тих 
випадках, коли треба зберігати тільки одну копію кожного 
елемента. Однакові об’єкти обчислюються за допомогою методу 
hashCode() класу Object, який повертає різні значення для різних 
об’єктів. 

Клас LinkedHashSet – множина, елементи якої зберігаються у 
вигляді двонапрямленого списку. Його нащадок, клас TreeSet, є 
впорядкованою множиною, яка зберігається у вигляді бінарного 
дерева, що забезпечує швидкість пошуку потрібного елемента. 
TreeSet реалізує інтерфейс SortedSet. 

 

Завдання 5.2 



 

Напишіть методи union(Set set1, Set set2) та intersect(Set set1, 
Set set2), що реалізують операції об’єднання й перетину двох 
множин. Протестуйте роботу цих методів на двох заздалегідь 
заповнених множинах. (Вам знадобиться написати допоміжний 
метод, що виводить усі елементи множини в консоль.)  

 

Заняття 6. Асоціативні масиви 
 

Поняття асоціативного масиву 
 

Асоціативний масив – це набір пар елементів. Кожна пара 
містить ключ і значення, причому ключі не повторюються. У 
будь-який момент можна отримати елемент-значення, що 
асоціюється (або перебуває в парі) із заданим ключем. 
Асоціативний масив також називають словником, або 
відображенням. 

У вигляді асоціативного масиву зручно зберігати, наприклад, 
рядок, отриманий з бази даних. Ключем буде назва стовпця, а 
значенням – значення цього стовпця для отриманого рядка.  

Можна сприймати асоціативний масив як різновид 
звичайного масиву, у якому індекси можуть бути не тільки 
цілими числами, а й довільними об’єктами. 

 

Інтерфейс Map 
 

Інтерфейс Map містить методи для роботи з асоціативним 
масивом: 

size() – повертає кількість елементів (пара) у масиві; 
containsKey(Object key) – перевіряє, чи існує в масиві елемент 

із ключем key; 
containsValue(Object value) – перевіряє, чи існує в масиві 

елемент зі значенням value; 
get(Object key) – повертає значення, що відповідає ключу key; 
put(Object key, Object value) – додає в масив елемент із 

ключем key і значенням value. Якщо елемент із таким ключем 
уже існує в масиві, то його значення змінюється; 

values() – повертає значення всіх елементів масиву у вигляді 
колекції (тобто результат, що повертається, має тип Collection); 



remove(Object key) – видаляє елемент із ключем key, 
повертаючи значення цього елемента, якщо він є, і null, якщо 
такого елемента немає; 

clear() – очищає масив; 
isEmpty() – перевіряє, чи не порожній масив. 
 

Клас Hashtable 
 

Клас Hashtable – одна з реалізацій інтерфейсу Map.  
Hashtable має нащадка – клас Properties, який замість пар 

довільних об’єктів зберігає пари рядків. Якщо в конкретному 
завданні і ключі, і значення елементів асоціативного масиву 
повинні мати тип String (а це буває досить часто), то зручніше 
скористатися класом Properties – не треба буде виконувати 
постійне зведення типів. 

У класі Properties визначені методи getProperty(String key) та 
setProperty(String key, String value), що працюють аналогічно 
методам get() і put(), але приймають параметри типу String. 

 

Приклад роботи з асоціативними масивами 
 

Потрібно розробити метод findUser(String login, String 
password), що знаходить у базі даних зареєстрованих 
користувачів користувача з логіном login і паролем password і 
повертає об’єкт класу User, створений на основі інформації з 
цієї бази даних. Метод повертає null, якщо користувача із 
заданими логіном і паролем не існує. 

Нехай відомості про зареєстрованих користувачів 
зберігаються в таблиці USERS, що має таку структуру: 

 

ID: smallint; name: varchar(60);  
login: varchar(20); password: varchar(20); 
category: integer; 
 

Припустимо, що вже є допоміжний метод getNextUser(), який 
повертає черговий рядок цієї таблиці, а якщо рядків більше 
немає, – то null. Заголовок цього методу може виглядати таким 
чином: Map getNextUser();  

 

Зверніть увагу: результат, що повертається, має інтерфейсний 
тип Map, а не якійсь конкретний тип (наприклад класу 



Hashtable). Це професійний підхід до розробки методу. 
Звичайно, усередині методу відбувається робота з об’єктом 
конкретного класу (можливо, з тим самим Hashtable, адже метод 
повинен створити об’єкт, що повертається, а створити об’єкт 
абстрактного класу або інтерфейсу не можна). Однак, 
приховуючи деталі своєї реалізації й повідомляючи іншим 
програмам лише мінімально необхідну інформацію (результат, 
що повертається, підтримує інтерфейс Map), метод стає 
гнучкішим. Згодом може виникнути рішення замінити Hashtable 
на HashMap, при цьому всі зміни потрібно буде здійснити лише 
в тілі методу getNextUser(), а не в усіх місцях програми, де він 
викликався. 

Ключами елементів асоціативного масиву, що повертається 
методом getNextUser(), є рядки, які збігаються з назвами 
стовпців таблиці, а значеннями – рядки, що містять значення з 
відповідної комірки таблиці. Припустимо, що цей метод до того 
ж полегшує роботу: замінює значення 0 стовпця category на 
рядок "user", а значення 1 – на рядок "admin". Залежно від 
категорії користувача (яка в базі даних закодована числом) ми 
повинні створити або об’єкт класу User, або об’єкт похідного від 
нього класу Admin. 

Потрібний метод виглядатиме таким чином:  
private User findUser(String login, string password)  
{ Map userData  getNextUser();  
 while (userData !  null)  
 { if (((String)UserData.get("login")).equals(login) &&  
 ((String)UserData.get("password")).equals(password))  
 { if (((String)UserData.get("category")).equals("user"))  
 return new User((String)UserData.get("name"));  
 if (((String)UserData.get("category")).equals("admin"))  
 return new Admin((String)UserData.get("name")); }}  
 userData getNextUser(); }  
 return null; }  
 
Кожного разу, коли відбувається звернення до асоціативного 

масиву userData методом get() і отримання значень, що 



асоціюються з потрібним ключем, відбувається їх зведення до 
типу String.  

Зверніть увагу на організацію циклу while: викликається 
метод getNextUser(), поки він не поверне значення null. Якщо в 
процесі обробки чергового набору даних з таблиці виявиться, 
що логін і пароль збігаються з параметрами методу, то робота 
методу завершиться оператором return, за допомогою якого 
повертається необхідний об’єкт. Якщо ж оператор return 
жодного разу не буде викликано в циклі, то це означатиме, що 
такого користувача в базі немає і метод повинен повернути null, 
що й відбувається в останньому рядку. 

 

Класи-оболонки 
 

Об’єктно-орієнтований підхід до опису колекцій має низку 
переваг, зокрема можливість розміщувати в колекції об’єкти 
будь-яких класів. Однак при цьому прості типи даних 
виявляються обділеними. Не можна створити колекцію цілих 
чисел int або символів char. 

Для того, щоб працювати з простими типами даних як з 
об’єктами (наприклад застосовувати їх у колекціях), 
використовують класи-оболонки (wrappers). Клас-оболонка 
побудований за дуже простим принципом: він зберігає в собі 
поле простого типу й надає кілька операцій для доступу до 
цього поля. 

У стандартній бібліотеці Java визначено вісім класів-
оболонок – по одному на кожен простий тип. Їх назви 
збігаються з назвами цих типів, але починаються із заголовної 
літери: Byte, Short, Long, Float, Double, Char, Boolean. Виняток – 
клас-оболонка для цілих чисел, який називається Integer. Кожен 
клас має простий конструктор, що отримує величину 
відповідного типу. 

Integer i new Integer(15); Boolean b new Boolean(false);   
 

За необхідності легко можна отримати зміст класу за 
допомогою одного з його методів. Автоматичного зведення до 
простого типу не відбувається. Отже, якщо необхідно передати 
в якийсь метод параметр типу int, а потрібне число є об’єктом 
класу Integer, то треба здійснити явне перетворення: 



String s; сhar ch  s.charAt(i.intValue);  
 

За допомогою цього перетворення легко додавати об’єкти 
простих типів у будь-яку колекцію. Наприклад: 

Vector vect new Vector(); vect.add(b); vect.add(new 
Double(3.14)); 

  

Клас Vector в останніх версіях Java дозволяє передавати в 
метод і примітивні типи даних, автоматично створюючи для них 
оболонку. 

 

Робота з датою та часом 
 

Дані типу дата/час доводиться обробляти досить часто, тому 
всі сучасні мови програмування пропонують зручний механізм 
для роботи з ними в одній зі своїх бібліотек. 

У Java для цього розроблені класи Date та Calendar, зібрані в 
пакеті java.util. 

Клас Date зберігає число мілісекунд, що минули з 1 січня 
1970 року (у внутрішньому полі, яке має тип long). Конструктор 
без параметрів цього класу створює об’єкт, що містить 
поточний час (за системним годинником комп’ютера, на якому 
виконується програма). Інший конструктор, з параметром типу 
long, створює об’єкт Date на основі заданого числа. 

Метод getTime() дозволяє отримати це число, а метод 
setTime(long newTime) – змінити. 

Для відображення дати на екрані її внутрішнє подання треба 
перевести в рядок, зручніший для сприйняття. Для цього 
зазвичай використовується клас SimpleDateFormat (що є 
нащадком абстрактного класу DateFormat), який треба 
імпортувати з пакету java.text. Перш за все, необхідно створити 
об’єкт цього класу, указавши як параметр конструктора рядок, 
що визначає спосіб форматування. Наприклад: 

SimpleDateFormat formatter new SimpleDateFormat  
("dd.MM.yyyy hh:mm");  

 

Далі слід викликати метод format() створеного форматуючого 
об’єкта, передавши йому як параметр той об’єкт Date, який ми 



хочемо подати у вигляді рядка. Щоб вивести на екран поточну 
дату, використаємо команду 

System.out.println(formatter.format(new Date()));  
 

У момент написання цих рядків програма виводить у консоль 
23.09.2015 15:03  
 

У рядку "dd.MM.yyyy hh:mm" dd означає цифри дня, MM – 
місяця, yyyy – року, hh – години та mm – хвилини. Комбінація 
MMMM дала б назву місяця (у називному відмінку), а yy – 
тільки дві останні цифри року. Зазначені складові можуть іти в 
будь-якому порядку (причому всі вони не обов’язково мають 
бути наявними), а роздільники між ними (у прикладі це крапка, 
пропуск і двокрапка) можуть бути іншими. 

Клас Calendar дозволяє працювати з датою на вищому рівні, 
окремо розглядаючи дати, що визначають число, місяць, рік 
тощо. Він є абстрактним, тому необхідно користуватися одним з 
його нащадків. Таким є GregorianCalendar – григорианський 
календар, за яким ми живемо. 

Створити об’єкт цього класу, що містить поточну дату/час, 
можна за допомогою конструктора без параметрів. Усього ж у 
класі GregorianCalendar сім конструкторів, найпотужніший з 
яких приймає шість параметрів: 

GregorianCalendar(int year, int month, int day, int hour, int 
minutes, int seconds)  

 

Отримати будь-яку частину дати можна за допомогою 
універсального методу get(int field). Цілочисловий параметр 
field визначає бажану частину дати. 

У класі Calendar визначені константи, що описують можливі 
варіанти: ERA, YEAR, MONTH, WEEK_OF_YEAR, 
WEEK_OF_MONTH, DAY_OF_YEAR, DAY_OF_MONTH, 
DAY_OF_WEEK, HOUR_OF_DAY, MINUTE, SECOND, 
MILLISECOND та ін. 

Наприклад, дізнаємося, який сьогодні день року: 
GregorianCalendar today  new GregorianCalendar(); int result 

today.get(Calendar.DAY_OF_YEAR); System.out.println(result);  
 



Будь-яку частину дати можна змінити методом set(int field, 
int value). 

 

Завдання 6.1 
 

Спроектуйте й розробіть метод, що визначає, скільки часу 
минуло із заданої дати. За допомогою цього методу виведіть у 
консоль, скільки часу минуло з вашого дня народження в 
зручному для сприйняття вигляді, наприклад: "Вам виповнилося 
20 років, 3 місяці, 18 днів, 4 год, 5 хв і 10 с". 

 

Генерація випадкових чисел 
 

У пакеті java.util описаний клас Random, який є генератором 
випадкових чисел. Насправді через свою природу ЕОМ не може 
генерувати істинно випадкові числа. Числа генеруються певним 
алгоритмом, причому кожне наступне число залежить від 
попереднього, а найперше – від деякого числа, заданого при 
ініціалізації. Дві послідовності випадкових чисел, що генеровані 
на основі однієї ініціалізації, будуть однаковими. 

Клас Random має два конструктори: 
Random() – створює генератор випадкових чисел, що 

використовує як ініціалізацію поточну дату (кількість 
мілісекунд з 1 січня 1970 року); 

Random(long seed) – створює генератор випадкових чисел, що 
використовує як ініціалізацію число seed. 

Рекомендується застосовувати перший конструктор, щоб 
генератор видавав різні випадкові числа при кожному новому 
запуску програми. 

Від генератора можна отримувати випадкові числа 
потрібного типу за допомогою методів nextBoolean(), nextInt(), 
nextLong(), nextFloat(), nextDouble(). Дійсні числа генеруються в 
діапазоні від 0 до 1 (не включаючи 1), а цілі – у всьому діапазоні 
можливих значень. Можна згенерувати ціле число в потрібному 
діапазоні (від 0 до max-1) методом nextInt(int max) або 
nextLong(long max). 

Нарешті, можна заповнити випадковими числами цілий 
масив (раніше створений), скориставшись методом nextBytes 
(byte[] arr). Елементи масиву arr повинні мати тип byte. 



 

Заняття 7. Обробка виключень 
 

Механізм обробки виключень у Java забезпечується 
операторами, які визначаються п’ятьма ключовими словами: 
try, catch, throw, throws і finally. Схема роботи цього механізму 
така. Програма намагається (try) виконати блок коду, і якщо при 
цьому виникає помилка, то система генерує (throw) виключення, 
яке залежно від його типу можна перехопити (catch) або 
передати (finally) обробнику за умовчанням. 

Загальна форма блока обробки виключень: 
 

try { // блок коду }  
catch (ТипВиключення1 е) { 
// обробник виключень типу ТипВиключення1 }  
catch (ТипВиключення2 е) { 
// обробник виключень типу ТипВиключення2 
 throw(e) // повторне збудження виключення}  
finally { } 
 

Типи виключень 
 

Система класів обробки виключень реалізована у вигляді 
ієрархії. На вершині ієрархії виключень міститься клас 
Throwable. Кожний з типів виключень є підкласом класу 
Throwable. Два безпосередні нащадки класу Throwable ділять 
ієрархію підкласів виключень на дві різні групи. Одна з них – 
клас Ехception – використовується для опису виняткових 
ситуацій, які мають перехоплюватися програмним кодом 
користувача. Інша група дерева підкласів Throwable – клас Error, 
який призначений для опису виняткових ситуацій, що за 
звичайних умов не повинні перехоплюватися в програмі 
користувача. 

 
Неперехоплені виключення 
 

Об’єкти-виключення автоматично створюються середовищем 
Java в результаті виникнення певних виняткових станів. 
Наприклад, наша чергова програма містить вираз, при 
обчисленні якого виникає ділення на нуль: 



 

class Exc0 { 
public static void main(string args[]){ 
int d 0; 
int а 42 / d; 
} } 
 

Результат, отриманий при виконанні даного прикладу: 
 
С:\> java Exc0 
java.lang.ArithmeticException: / by zero  
at Exc0.main(Exc0.java:4) 
 

Зверніть увагу на той факт, що типом збудженого 
виключення був не Exception і не Throwable. Це підклас класу 
Exception, а саме ArithmeticException, що пояснює, яка помилка 
виникла при виконанні програми.  

Розглянемо іншу версію того самого класу, у якій виникає 
така ж виняткова ситуація, але цього разу не в програмному коді 
методу main: 

 

class Exc1 { 
static void subroutine() {  
int d 0; 
int а 10 / d; 
} 
public static void main(String args[]){  
Exc1.subroutine(); 
} } 
 

Виведення цієї програми показує, як обробник виключень 
Java-машини видає вміст усього стеку викликів: 

 

С:\> java Exc1 
java.lang.ArithmeticException: / by zero 
at Exc1.subroutine(Exc1.java:4) 
at Exc1.main(Exc1.java:7) 
 try і catch 
 



Для задання блока програмного коду, який потрібно 
захистити від виключень, використовується ключове слово try. 
Відразу ж після try-блока поміщається блок catch, який задає тип 
виключення, що буде оброблятися: 

  

class Exc2 { 
public static void main(String args[]){  
try { 
 int d 0; 
 int а 42 / d; 
 }  
catch (ArithmeticException e) { 
System.out.println("division by zero"); 
} 
}} 
 

Метою більшості добре сконструйованих catch-розділів є 
обробка виняткової ситуації та зведення змінних програми до 
деякого стану, щоб програму можна було продовжити (у 
нашому прикладі виводиться division by zero).  

 

Кілька розділів catch 
 

У деяких випадках той самий блок програмного коду може 
генерувати виключення різних типів. Для того, щоб обробляти 
подібні ситуації, Java дозволяє використовувати будь-яку 
кількість catch-розділів для try-блока. Найбільш спеціалізовані 
класи виключень ідуть першими, оскільки жоден підклас не 
буде досягнутий, якщо поставити його після суперкласу.  

Запишемо програму, що перехоплює два різні типи 
виключень, причому за цими двома спеціалізованими 
обробниками йде розділ catch загального призначення, що 
перехоплює всі підкласи класу Throwable: 

 

class MultiCatch { 
public static void main(String args[]){  
try { 
 int а args.length; 
 System.out.println("а " + а); 



 int b 42 / а; 
 int c[] {1}; 
 з[42] 99; 
 }  
catch (ArithmeticException e) { 
System.out.println("div by 0: " + e); }  
catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){  
System.out.println("array index oob: " + e); } 
} } 
 

Цей приклад, запущений на виконання без параметрів, 
викликає появу виняткової ситуації ділення на нуль. Якщо ж 
задати в командному рядку один або кілька параметрів, тим 
самим надавши цілій змінній а значення більше нуля, то 
програма коректно виконає оператор ділення, але в наступному 
операторі буде отримане виключення виходу індексу за межі 
масиву ArrayIndexOutOfBounds. Нижче наведені результати 
роботи цієї програми, виконаної першим і другим способом. 

 

С:\>java MultiCatch 
а 0 

div by 0: java.lang.ArithmeticException: / by zero 
 

C:\>java MultiCatch 1 
а 1 

array index oob: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 42 
 

Вкладені оператори try 
 

Оператори try можна вкладати один в один аналогічно тому, 
як можна створювати вкладені області видимості змінних. Якщо 
в оператора try низького рівня немає розділу catch, що 
відповідає збудженому виключенню, то стек буде розгорнений 
на один щабель вище й у пошуках відповідного обробника 
будуть перевірені розділи catch зовнішнього оператора try. 
Розглянемо приклад, у якому два оператори try вкладені один в 
один за допомогою виклику методу: 

class MultiNest { 
static void procedure() { 
try { 



 int c[] { 1 }; 
 з[42] 99; }  
catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){ 
System.out.println("array index oob: " + e);  
} } 
public static void main(String args[]){  
try { 
 int а args.length(); 
 System.out.println("а " + а); 
 int b 42 / а; 
 procedure(); 
}  
catch (ArithmeticException e) { 
System.out.println("div by 0: " + e);} } } 
 

Оператор throw 
 

Оператор throw використовується для збудження виключення 
вручну. Для того, щоб зробити це, потрібно мати об’єкт 
підкласу класу Throwable, який можна або отримати як параметр 
оператора catch, або створити за допомогою оператора new. 
Нижче наведена загальна форма оператора throw: 

 

throw Об’єктТипуThrowable; 
 

Досягши цього оператора, нормальне виконання коду 
негайно припиняється й наступний за ним оператор не 
виконується. Найближчий навколишній блок try перевіряється 
на наявність відповідного до збудженого виключення обробника 
catch. Якщо такий відшукається, то керування передається йому. 
Якщо ж ні, то перевіряється наступний зі вкладених операторів 
try, і так до тих пір, поки або не буде знайдений відповідний 
розділ catch, або обробник виключень виконуючого середовища 
Java не зупинить програму, вивівши при цьому стан стеку 
викликів. Далі наведено приклад, у якому спочатку створюється 
об’єкт-виключення, потім оператор throw генерує виняткову 
ситуацію, після чого те саме виключення збуджується повторно 
– цього разу вже кодом, що перехопив його вперше в розділі 
catch. 



 

class ThrowDemo { 
static void demoproc() {  
try { 
throw new NullPointerException("demo"); 
}  
catch (NullPointerException e) { 
System.out.println("caught inside demoproc"); 
throw e; 
} } 
public static void main(String args[]){  
try { 
demoproc(); 
}  
catch(NulPointerException e){ 
System.out.println("recaught: " + e); 
} } } 
 

У даному прикладі обробка виключення виконується у два 
прийоми. Метод main створює контекст для виключення й 
викликає demoproc. Метод demoproc також установлює контекст 
для обробки виключення, створює новий об’єкт класу 
NullPointerException і за допомогою оператора throw генерує це 
виключення. Виключення перехоплюється в наступному рядку 
всередині методу demoproc, причому об’єкт-виключення стає 
доступним коду обробника через параметр e. Код обробника 
виводить повідомлення про те, яке збуджене виключення 
отримано, а потім знову генерує його за допомогою оператора 
throw, унаслідок чого воно передається обробнику виключень у 
методі main. Нижче наведено результат, отриманий при 
виконанні цього прикладу: 

 

С:\> java ThrowDemo 
caught inside demoproc 
recaught: java.lang.NullPointerException: demo 
  

throws 
 



Якщо метод здатний генерувати виключення, які він сам не 
обробляє, то він повинен оголосити про це, щоб методи 
викликів могли захистити себе від цих виключень. Для задання 
списку виключень, які можуть збуджуватися методом, 
використовується ключове слово throws. Якщо метод у явному 
вигляді (за допомогою оператора throw) генерує виключення 
відповідного класу, то тип класу виключень має вказуватися в 
операторі throws у оголошенні цього методу. З урахуванням 
зазначеного синтаксис визначення методу розширюється таким 
чином: 

 

 тип ім’я_методу(список аргументів) throws список_виключень  
 { } 

 

Нижче наведено приклад програми, у якій метод procedure 
намагається генерувати виключення, не забезпечуючи ні 
програмного коду для його перехоплення, ні оголошення цього 
виключення в заголовку методу. Такий програмний код не буде 
транслюватися. 

 

class ThrowsDemo1 { 
static void procedure() { 
System.out.println("inside procedure"); 
throw new IllegalAccessException("demo"); 
} 
public static void main(String args[])  
{ procedure(); } } 
 

Для того, щоб транслювати таку програму, треба повідомити 
транслятор, що procedure може генерувати виключення типу 
IllegalAccessException, і в методі main додати код для обробки 
цього типу виключень: 

 

class ThrowsDemo { 
static void procedure() throws IllegalAccessException { 
System.out.println(" inside procedure"); 
throw new IllegalAccessException("demo"); } 
public static void main(String args[]){  
try { 



procedure(); 
} 
catch (IllegalAccessException e) {  
System.out.println("caught " + e);} } } 
 

Результат виконання програми: 
 

С:\> java ThrowsDemo 
inside procedure 
caught java.lang.IllegalAccessException: demo 
 

finally 
 

Іноді потрібно гарантувати, що певна ділянка коду 
виконуватиметься незалежно від того, які виключення були 
згенеровані й перехоплені. Для створення такої ділянки коду 
використовується ключове слово finally. Навіть у тих випадках, 
коли в методі немає відповідного до збудженого виключення 
розділу catch, блок finally буде виконаний до того, як керування 
перейде до операторів, що йдуть за розділом try. У кожного 
розділу try має бути принаймні або один розділ catch, або блок 
finally. Блок finally дуже зручний для закриття файлів і 
звільнення будь-яких інших ресурсів, захоплених для 
тимчасового використання на початку виконання методу. Нижче 
наведено приклад класу з двома методами, завершення яких 
відбувається з різних причин, але в обох перед виходом 
виконується код розділу finally: 

 

class FinallyDemo { 
static void procA() {  
try { 
System.out.println("inside procA"); 
throw new RuntimeException("demo"); }  
finally { 
System.out.println("procA’s finally"); 
} } 
static void procB() {  
try { 
System.out.println("inside procB"); 



return; 
} 
finally { 
System.out.println("procB’s finally"); 
} } 
public static void main(String args[]){ 
try { 
procA(); } 
catch (Exception e) { procB(); } 
}  
 
У даному прикладі в методі procA завдяки збудженню 

виключення відбувається передчасний вихід із блока try, але на 
шляху до виходу виконується розділ finally. Інший метод, procВ, 
завершує роботу виконанням оператора return, що міститься у 
try-блоці, але перед виходом з методу виконується програмний 
код блока finally. Нижче наведено результат, отриманий при 
виконанні цієї програми: 

 

С:\> java FinallyDemo 
inside procA 
procA’s finally 
inside procB 
procB’s finally 
 

Підкласи Exception 
 

Тільки підкласи класу Throwable можуть бути збуджені або 
перехоплені. Прості типи – int, char тощо, а також класи, що не є 
підкласами Throwable, наприклад String і Object, 
застосовуватися як виключення не можуть. Найзагальніший 
шлях для використання виключень – створення власних 
підкласів класу Exception. Нижче наведено програму, у якій 
оголошений новий підклас класу Exception:  

 

class MyException extends Exception { 
private int detail; 
MyException(int а){ 
detail а; } 



public String toString() { 
return "MyException[" + detail + "]"; } 
}  
class ExceptionDemo { 
static void compute(int а) throws MyException { 
System.out.println("called computer + а + ")."); 
if (а > 10) 
throw new MyException(a); 
System.out.println("normal exit."); 
} 
public static void main(String args[]){ 
try { 
compute(1); 
compute(20); 
} 
catch (MyException e) { 
System.out.println("caught" + e); } 
} }  
  
У прикладі зроблено оголошення підкласу MyException класу 

Exception. У даного підкласу є спеціальний конструктор, який 
записує в змінну об’єкта цілочислове значення, і суміщений 
метод toString, що виводить значення, яке зберігається в об’єкті-
виключенні. Клас ExceptionDemo визначає метод compute, який 
генерує виключення типу MyExcepton. Проста логіка методу 
compute генерує виключення в тому випадку, коли значення 
параметра методу більше 10. Метод main у захищеному блоці 
викликає метод compute спочатку з припустимим значенням, а 
потім – з неприпустимим (більше 10), що дозволяє 
продемонструвати роботу при обох шляхах виконання коду. 
Нижче наведено результат виконання цієї програми: 

 

С:\> java ExceptionDemo 
called compute(1).  
normal exit. 
called compute(20).  
caught MyException[20] 
 



 



Заняття 8 
 

Програмування введення-виведення (робота з 
потоками) 

 

Програміст, що створює автономний додаток Java, може 
працювати з потоками кількох типів:  

 стандартними потоками введення й виведення;  
 потоками, що пов’язані з локальними файлами;  
 потоками, що пов’язані з файлами в оперативній пам’яті;  
 потоками, що пов’язані з видаленими файлами.  
 

Стандартні потоки  
 

Для роботи зі стандартними потоками в класі System є три 
статичні об’єкти: System.in, System.out та System.err. За 
призначенням ці потоки найбільше нагадують стандартні 
потоки введення, виведення й виведення повідомлень про 
помилки операційної системи MS-DOS.  

Потік System.in пов’язаний із клавіатурою, System.out та 
System.err – з консоллю додатка Java.  

 

Базові класи для роботи з файлами та потоками  
 

Кількість класів, створених для роботи з файлами, достатньо 
велика, щоб програміст-початківець розгубився. Перш ніж 
зайнятися конкретними класами й навести приклади додатків, 
що працюють із потоками та файлами, розглянемо ієрархію 
класів, призначених для організації введення й виведення.  

Усі основні класи, що використовуються для цього, є 
нащадками класу Object (рис. 2).  

 

Клас InputStream  
 

Клас InputStream є базовим для великої кількості класів, на 
основі яких створюються потоки введення. Саме похідні класи 
застосовуються програмістами, оскільки в них є набагато 
могутніші методи, ніж у класі InputStream. Ці методи 
дозволяють працювати з потоком введення не на рівні окремих 



байтів, а на рівні об’єктів різних класів, наприклад класу String 
та ін.  

 

 
Рис. 2. Основні класи для роботи з файлами та потоками 
 

Клас OutputStream  
 

Аналогічно клас OutputStream розглядаємо як базовий для 
різних класів, що мають відношення до потоків виведення.  

 

Клас RandomAccesFile  
 

За допомогою класу RandomAccesFile можна організувати 
роботу з файлами в режимі прямого доступу, коли програма 
вказує зсув і розмір блока даних, над яким виконується операція 
введення або виведення. Зазначимо, що класи InputStream і 
OutputStream також можна використовувати для звернення до 
файлів у режимі прямого доступу.  

 

Клас File 
  

Клас File призначений для роботи зі змістом каталогів. За 
допомогою цього класу можна отримати список файлів і 
каталогів, розташованих у заданому каталозі, створити або 
видалити каталог, перейменувати файл або каталог, а також 
виконати деякі інші операції (буде розглянуто далі).  

 



Клас FileDescriptor  
 

За допомогою класу FileDescriptor можна перевірити 
ідентифікатор відкритого файлу.  

Клас StreamTokenizer 
  

Дуже зручний клас StreamTokenizer. Він дозволяє 
організувати виділення зі вхідного потоку заданих елементів, 
відокремлених один від одного конкретними роздільниками, 
такими, наприклад, як кома, пропуск, символи повернення 
каретки й переведення рядка.  

 

Похідні від класу InputStream  
 

Діаграму нащадків класу InputStream наведено на рис. 3.  
 

Клас FilterInputStream  
 

Клас FilterInputStream, який є нащадком безпосередньо класу 
InputStream, – це абстрактний клас, на базі якого створені класи 
BufferedInputStream, DataInputStream, LineNumberInputStream і 
PushBackInputStream. Безпосередньо клас FilterInputStream не 
використовується в додатках Java, оскільки, по-перше, він є 
абстрактним і призначений для перевизначення методів 
базового класу InputStream, а по-друге, найкорисніші методи для 
роботи з потоками введення є в класах, створених на базі класу 
FilterInputStream.  

 

Клас BufferedInputStream  
 

Буферизація операцій введення й виведення в більшості 
випадків значно прискорює роботу додатків, оскільки при її 
використанні скорочується кількість звернень до системи для 
обміну даними із зовнішніми пристроями. 

Клас BufferedInputStream може бути використаний додатками 
Java для організації потоків введення, що буферизуються. 
Зазначимо, що конструктори цього класу як параметр 
отримують посилання на об’єкт класу InputStream. Таким 
чином, не можна просто створити об’єкт класу 
BufferedInputStream, не створивши перед цим об’єкт класу 
InputStream. Подробиці обговоримо нижче.  



 

 
Рис. 3. Класи, похідні від класу InputStream 
 

Клас DataInputStream 
  

Складаючи програми мовами програмування С/С++, 
доводиться працювати з потоками на рівні байтів і текстових 
рядків або, у кращому випадку, на рівні бінарних блоків. Проте 
часто виникає необхідність записувати в потоки даних і читати 
звідти об’єкти інших типів. 

Клас DataInputStream містить методи, що дозволяють 
отримувати зі вхідного потоку дані заданого формату, тобто 
виконувати форматоване введення даних. Він також реалізує 



інтерфейс DataInput. Отже, клас DataInputStream дуже зручний і 
часто застосовується в додатках для роботи з потоками 
введення.  

Так само, як і конструктор класу BufferedInputStream, 
конструктор класу DataInputStream отримує через свої 
параметри посилання на об’єкт класу InputStream.  

 

Клас LineNumberInputStream 
  

За допомогою класу LineNumberInputStream можна 
працювати з текстовими потоками, що складаються з окремих 
рядків, розділених символами повернення каретки \r і переходу 
на наступний рядок \n. Методи цього класу дозволяють стежити 
за нумерацією рядків у таких потоках.  

 

Клас PushBackInputStream  
 

Клас PushBackInputStream дозволяє повернути в потік 
введення щойно прочитаний звідти символ для того, щоб потім 
його можна було прочитати знову.  

 

Клас ByteArrayInputStream 
  

За необхідності можна створити в додатках Java вхідний 
потік даних не на базі локального або віддаленого файлу, а на 
базі масиву, розташованого в оперативній пам’яті. Клас 
ByteArrayInputStream призначений саме для цього – необхідно 
передати конструктору класу посилання на масив і в результаті 
отримати вхідний потік даних, пов’язаний із цим масивом.  

Потоки в оперативній пам’яті можуть бути використані для 
тимчасового зберігання даних. Зазначимо, що оскільки аплети 
Java не можуть звертатися до локальних файлів, то для 
створення тимчасових файлів можна використовувати потоки в 
оперативній пам’яті на базі класу ByteArrayInputStream. Іншу 
можливість надає клас StringBufferInputStream, який розглянемо 
нижче.  

 

Клас StringBufferInputStream  
 

Клас StringBufferInputStream дозволяє створювати потоки 
введення на базі рядків класу String, використовуючи при цьому 



тільки молодші байти символів, що зберігаються в такому 
рядку. Цей клас може служити доповненням для класу 
ByteArrayInputStream, який також призначений для створення 
потоків на базі даних з оперативної пам’яті.  

 

Клас FileInputStream 
 

Цей клас дозволяє створити потік введення на базі класу File 
або FileDescriptor.  

 

Клас PipedInputStream  
 

За допомогою класів PipedInputStream і PipedOutputStream 
можна організувати двосторонню передачу даних між двома 
одночасно працюючими задачами мультизадачного аплета.  

 

Клас SequenceInputStream 
  

Клас SequenceInputStream дозволяє об’єднати кілька вхідних 
потоків в один потік. Якщо в процесі читання буде досягнутий 
кінець першого потоку такого об’єднання, то надалі читання 
виконуватиметься з другого потоку і т. д.  

 

Похідні від класу OutputStream 
  

Клас OutputStream призначений для створення потоків 
виведення. Додатки зазвичай безпосередньо не використовують 
цей клас для операцій виведення, так само як і клас InputStream 
– для операцій введення. Натомість застосовуються класи, 
ієрархія яких показана на рис. 4. 

 

Клас FilterOutputStream 
 

Абстрактний клас FilterOutputStream служить прошарком між 
класом OutputStream і класами BufferedOutputStream, 
DataOutputStream, а також PrintStream. Він виконує роль, 
аналогічну ролі розглянутого раніше класу FilterIntputStream. 

 

Клас BufferedOutputStream 
  

Клас BufferedOutputStream призначений для створення 
потоків виведення, що буферизуються. Як раніше було 
зазначено, буферизація прискорює роботу додатків з потоками.  



 

 
Рис. 4. Класи, похідні від класу OutputtStream  
 

Клас DataOutputStream 
  

За допомогою класу DataOutputStream додатки Java можуть 
виконувати форматоване виведення даних. Для введення 
форматованих даних необхідно створити вхідний потік з 
використанням класу DataInputStream, який обговорювався 
вище. Клас DataOutputStream реалізує інтерфейс DataOutput.  

 

Клас PrintStream 
  

Потоки, створені з використанням класу PrintStream, 
призначені для виведення формату даних різних типів з метою 
їх візуального зображення у вигляді текстового рядка. 
Аналогічна операція в мовах програмування С/С++ 
виконувалася функцією printf.  

 

Клас ByteArrayOutputStream 
  

За допомогою класу ByteArrayOutputStream можна створити 
потік виведення в оперативній пам’яті.  

 

Клас FileOutputStream 
 



Цей клас дозволяє створити потік виведення на базі класу 
File або FileDescriptor.  

Клас PipedOutputStream 
  

Класи PipedInputStream і PipedOutputStream призначені для 
організації двостороннього передавання даних між двома 
одночасно працюючими задачами мультизадачного аплета.  

Для створення вхідного або вихідного потоку, пов’язаного з 
локальним файлом, слід скористатися класами з бібліотеки Java, 
породженими на базі класів InputStream та OutputStream.  

Нестандартне застосування класів введення-виведення 
полягає в тому, що для створення потоку необхідно 
скористатися відразу кількома класами, а не одним, 
найвідповіднішим для розв’язання поставленого завдання.  
Приклад. Нехай потрібно мати вихідний потік для запису 

форматованих даних (наприклад текстових рядків класу String). 
З першого погляду здається, що досить створити об’єкт класу 
DataOutputStream. Однак не все так просто.  

У класі DataOutputStream передбачений лише один 
конструктор, якому як параметр необхідно передати посилання 
на об’єкт класу OutputStream: 

 

public DataOutputStream(OutputStream out); 
 

Що ж до конструктора класу OutputStream, то він виглядає 
таким чином: public OutputStream(); 

Оскільки ні в тому, ні в іншому конструкторі не передбачено 
посилань на файли, то незрозуміло, як з використанням тільки 
одних класів OutputStream і DataOutputStream можна створити 
вихідний потік, пов’язаний із файлом.  

Розглянемо, що можна зробити в такому випадку.  
 

Створення потоку для форматованого обміну даними  
 

Створення потоків, пов’язаних із файлами і призначених для 
форматованого введення або виведення, виконують у кілька 
прийомів. Спочатку необхідно створити потоки на базі класу 
FileOutputStream або FileInputStream, а потім передати 



посилання на створений потік конструктору класу 
DataOutputStream або DataInputStream.  

У класах FileOutputStream і FileInputStream передбачені 
конструктори, яким як параметр передається або посилання на 
об’єкт класу File, або посилання на об’єкт класу FileDescriptor, 
або текстовий рядок шляху до файлу:  

 

public FileOutputStream(File file); 
public FileOutputStream( 
 FileDescriptor fdObj); 
public FileOutputStream(String name); 
 

Отже, якщо потрібний вихідний потік для запису 
форматованих даних, то спочатку необхідно створити потік як 
об’єкт класу FileOutputStream. Потім посилання на цей об’єкт 
слід передати конструктору класу DataOutputStream. Отриманий 
таким чином об’єкт класу DataOutputStream можна 
використовувати як вихідний потік, записуючи в нього 
форматовані дані.  

 

Використання буферизації  
 

У випадку використання вихідного потоку, що 
буферизується, може допомогти клас BufferedOutputStream. У 
цьому класі передбачені два конструктори: 

  

public BufferedOutputStream(OutputStream out); 
public BufferedOutputStream(OutputStream out, int size); 
 

Перший створює вихідний потік, що буферизується, на базі 
потоку класу OutputStream, а другий, окрім цього, ще додатково 
дозволяє вказати розмір буфера в байтах.  

Створення вихідного потоку, що буферизується, для запису 
форматованих даних виконується в три прийоми: 

 створюється потік, пов’язаний із файлом, як об’єкт класу 
FileOutputStream;  

 посилання на цей потік передається конструктору класу 
BufferedOutputStream, унаслідок чого створюється потік, що 
буферизується, пов’язаний із файлом;  



 посилання на потік, що буферизується, створений на 
попередньому кроці, передається конструктору класу 
DataOutputStream, який і створює потрібний потік  

 

Приклад фрагмента початкового тексту програми, який 
створює вихідний потік, що буферизується, для запису 
форматованих даних у файл з ім’ям output.txt:  

DataOutputStream OutStream; 
OutStream new DataOutputStream( 
 new BufferedOutputStream( 
 new FileOutputStream("output.txt"))); 
 

Аналогічно створюється вхідний потік, що буферизується, 
для читання форматованих даних з того самого файлу:  

DataInputStream InStream; 
InStream new DataInputStream( 
 new BufferedInputStream( 
 new FileInputStream("output.txt"))); 
 

В
  
иняткові ситуації при створенні потоків 

При створенні потоків на базі класів FileOutputStream і 
FileInputStream можуть виникати виключення 
FileNotFoundException, SecurityException, IOException. 

Виключення FileNotFoundException виникає при спробі 
відкрити вхідний потік даних для неіснуючого файлу, тобто 
коли файл не знайдений.  

Виключення SecurityException виникає при спробі відкрити 
файл, для якого заборонений доступ. Наприклад, якщо файл 
можна тільки читати, а він відкривається для запису, то виникне 
виключення SecurityException.  

Якщо файл не може бути відкритий для запису за будь-яких 
інших причин, то виникає виключення IOException.  

 

Робота зі стандартними потоками 
 

Додатку Java доступні три стандартні потоки, які завжди 
відкриті: введення, виведення і виведення повідомлень про 
помилки. 



Усі перераховані вище потоки визначені в класі System як 
статичні поля з іменами відповідно in, out та err:  

public static PrintStream err; 
public static InputStream in; 
public static PrintStream out; 
Зазначимо, що стандартні потоки зазвичай не 

використовуються аплетами, оскільки браузери "спілкуються" з 
користувачем через вікно аплета й отримують оповіщення від 
миші та клавіатури, а не через консоль.  

 

Стандартний потік введення  
 

Стандартний потік введення in визначений як статичний 
об’єкт класу InputStream, який містить тільки прості методи для 
введення даних. Найпотрібнішим є метод read: 

  

public int read(byte b[]); 
 

Цей метод читає дані з потоку в масив, посилання на який 
передається через єдиний параметр. Кількість зчитаних даних 
визначається розміром масиву, тобто значенням b.length.  

Метод read повертає кількість прочитаних байтів даних або  
-1, якщо досягнутий кінець потоку. При виникненні помилок 
створюється виключення IOException, обробку якого необхідно 
передбачити.  

 

Стандартний потік виведення  
 

Стандартний потік виведення out створений на базі класу 
PrintStream, призначеного для форматованого виведення даних 
різного типу з метою їх візуального відображення у вигляді 
текстового рядка.  

Для роботи зі стандартним потоком виведення 
використовуються переважно методи print і println, хоча метод 
write також доступний. 

У класі PrintStream визначено кілька реалізацій методу print з 
параметрами різних типів:  

 

public void print(boolean b); 
public void print(char з); 



public void print(char s[]); 
public void print(double d); 
public void print(float f); 
public void print(int i); 
public void print(long l); 
public void print(Object obj); 
public void print(String s); 
 

Отже, можна записати в стандартний потік виведення 
текстове зображення даних різного типу, у тому числі й класу 
Object.  

Метод println аналогічний методу print і відрізняється лише 
тим, що додає до записуваного в потік рядка символ переходу 
на наступний рядок:  

 

public void println(); 
public void println(boolean b); 
public void println(char з); 
public void println(char s[]); 
public void println(double d); 
public void println(float f); 
public void println(int i); 
public void println(long l); 
public void println(Object obj); 
public void println(String s); 
 

Реалізація методу println без параметрів записує тільки 
символ переходу на наступний рядок.  

 

Стандартний потік виведення повідомлень про помилки  
 

Стандартний потік виведення повідомлень про помилки err 
так само, як і стандартний потік виведення out, створений на 
базі класу PrintStream. Тому для запису повідомлень про 
помилки можна використовувати щойно описані методи print і 
println.  

 

Робота з файлами та каталогами за допомогою класу File 
 



Вище були розглянуті класи, призначені для читання й 
записування потоків. Проте часто виникає необхідність 
виконання таких операцій, як визначення атрибутів файлу, 
створення або видалення каталогів, видалення файлів, 
отримання списку всіх файлів у каталозі тощо. Для виконання 
всіх цих операцій у додатках Java використовується клас з ім’ям 
File.  

 

Створення об’єкта класу File  
 

Є три можливості створити об’єкт класу File, викликавши 
для цього один із трьох конструкторів:  

public File(String path); 
public File(File dir, String name); 
public File(String path, String name); 
Перший з цих конструкторів має єдиний параметр – 

посилання на рядок шляху до файлу або каталогу. За допомогою 
другого конструктора можна вказати окремо каталог dir та ім’я 
файлу, для якого створюється об’єкт у поточному каталозі. 
Третій конструктор дозволяє вказати повний шлях до каталогу 
та ім’я файлу.  

Якщо першому з перерахованих конструкторів передати 
посилання зі значенням null, то виникне виключення 
NullPointerException.  

Користуватися конструкторам дуже просто. Наприклад, 
створити об’єкт класу File для файлу c:\autoexec.bat і каталогу 
d:\winnt можна таким чином:  

f1  new File("c:\autoexec.bat"); 
f2  new File("d:\winnt"); 
 

Визначення атрибутів файлів і каталогів  
 

Після того, як створено об’єкт класу File, неважко визначити 
атрибути цього об’єкта, скориставшись відповідними методами 
класу File. 

  

Перевірка існування файлу або каталогу 
 

За допомогою методу exists можна перевірити існування 
файлу або каталогу, для якого був створений об’єкт класу File:  



 

public boolean exists(); 
 

Цей метод можна застосовувати перед створенням потоку на 
базі класу FileOutputStream, якщо потрібно уникнути 
випадкового перезапису існуючого файлу. У цьому випадку 
перед створенням вихідного потоку класу FileOutputStream слід 
створити об’єкт класу File, указавши конструктору шлях до 
файлу, а потім перевірити існування файлу методом exists.  

 

Перевірка можливості читання й запису 
 

Методи canRead і canWrite дозволяють перевірити 
можливість читання з файлу й запису у файл, відповідно:  

 

public boolean canRead(); 
public boolean canWrite(); 
 

Їх корисно застосовувати перед створенням відповідних 
потоків, якщо потрібно запобігти виникненню виключень, 
пов’язаних зі спробою виконання доступу недозволеного типу. 
Якщо доступ дозволений, то ці методи повертають значення 
true, а якщо заборонений – то false.  

 

Визначення типу об’єкта (файл або каталог) 
 

За допомогою методів isDirectory та isFile можна перевірити, 
чому відповідає створений об’єкт класу File – каталогу або 
файлу:  

public boolean isDirectory(); 
public boolean isFile(); 
 

Отримання імені файлу або каталогу 
 

Метод getName повертає ім’я файлу або каталогу для 
заданого об’єкта класу File (ім’я виділяється зі шляху):  

public String getName(); 
 

Отримання абсолютного шляху до каталогу 
 

Метод getAbsolutePath повертає абсолютний шлях до файлу 
або каталогу. Цей шлях може бути платформно-залежним:  

public String getAbsolutePath(); 



 

Визначення типу вказаного шляху  
(абсолютний або відносний)  
 

За допомогою методу isAbsolute визначається, чи відповідає 
даний об’єкт класу File файлу або каталогу, заданому 
абсолютним (повним) або відносним шляхом:  

public boolean isAbsolute(); 
 

Визначення шляху до файлу або каталогу 
 

Метод getPath дозволяє визначити платформно-незалежний 
шлях файлу або каталогу:  

public String getPath(); 
 

Визначення батьківського каталогу 
 

Якщо необхідно визначити батьківський каталог для об’єкта 
класу File, то це можна зробити методом getParent:  

public String getParent(); 
 

Визначення довжини файлу в байтах 
 

Довжину файлу в байтах можна визначити за допомогою 
методу length:  

public long length(); 
 

Визначення часу останньої модифікації файлу  
або каталогу 
 

Для визначення часу останньої модифікації файлу або 
каталогу можна викликати метод lastModified:  

public long lastModified(); 
Однак зазначимо, що цей метод повертає час у відносних 

одиницях з моменту запуску системи, тому його зручно 
використовувати тільки для відносних порівнянь.  

 

Отримання текстового зображення об’єкта 
 

Метод toString повертає текстовий рядок, що зображує об’єкт 
класу File:  

public String toString(); 
 

Набуття значення хэш-коду 
 

Метод hashCode повертає значення хэш-коду, відповідного 



до об’єкта File:  
public int hashCode(); 
 

Видалення файлів і каталогів  
 

Для видалення непотрібного файлу або каталогу необхідно 
створити об’єкт File, а потім викликати метод delete:  

public boolean delete(); 
 

Створення каталогів 
  

За допомогою методів mkdir і mkdirs можна створювати нові 
каталоги:  

public boolean mkdir(); 
public boolean mkdirs(); 
Перший з цих методів створює один каталог, другий – усі 

підкаталоги, що ведуть до створюваного каталогу (тобто повний 
шлях).  

 

Перейменування файлів і каталогів  
 

Для перейменування файлу або каталогу необхідно створити 
два об’єкти класу File, один з яких відповідає старому імені, а 
другий – новому. Потім для першого з цих об’єктів викликають 
метод renameTo, указавши йому як параметр посилання на 
другий об’єкт:  

public boolean renameTo(File dest); 
У разі успіху метод повертає значення true, при виникненні 

помилки – false. Може також виникати виключення 
SecurityException.  

 

Порівняння об’єктів класу File  
 

Для порівняння об’єктів класу File треба використовувати 
метод equals:  

public boolean equals(Object obj); 
Зазначимо, що цей метод порівнює шляхи до файлів і 

каталогів, але не самі файли або каталоги.  
 

Отримання списку елементів каталогу  
 

За допомогою методу list можна отримати список змісту 
каталогу, відповідного до даного об’єкта класу File. У класі File 
передбачено два варіанти цього методу – без параметра і з 



параметром:  
public String[] list(); 
public String[] list(FilenameFilter filter); 
 
Перший з цих методів повертає масив рядків з іменами 

змісту каталогу, не включаючи поточний і батьківський 
каталоги. Другий дозволяє отримати список не всіх об’єктів, що 
зберігаються в каталозі, а лише тих, що задовольняють умови, 
визначені у фільтрі filter класу FilenameFilter.  

 

Завдання 8.1 
 

За допомогою засобів програмування введення-виведення 
визначити структуру каталогу, який містить файли проекту. Усі 
наявні імена файлів зберегти в текстовому файлі з назвою 
Structure.txt.  

 

Завдання 8.2 
 

Розробити програму, що генерує та обробляє виняткову 
ситуацію, яка виникає при спробі відкрити файл, до якого 
заборонений доступ (SecurityException). 

 

Завдання 8.3 
 

Перевірити й порівняти швидкодію обміну даними з 
використанням і без використання потоків введення-виведення, 
що буферизуються. 

  

Заняття 9. Базові класи  
для роботи з потоками 

 

 
Клас Thread 
 
Потік виконання в Java представлений екземпляром класу 

Thread. Для написання свого потоку виконання необхідні 
успадкування від цього класу й перевизначення методу run ( ), 
наприклад:  

public class MyThread extends Thread { 



 public void run () { 
 // Деяка тривала дія, обчислення 
 long sum 0; 
 for (int i 0; i < 1000; i + +) { 
 sum + i; 
 } 
 System.out.println (sum); 
 } 
} 
  
Метод run() містить дії, які реалізуються в новому потоці 

виконання. Щоб запустити його, необхідно створити екземпляр 
класу-спадкоємця й викликати успадкований метод start(), який 
повідомляє віртуальній машині, що потрібно запустити новий 
потік виконання й почати реалізовувати в ньому метод run( ). 

MyThread t  new MyThread (); 
t.start (); 
На консолі з’явиться результат: 
499500  
Коли метод run() завершено (наприклад, зустрівся вираз 

return), потік виконання зупиняється. Однак ніщо не 
перешкоджає запису нескінченного циклу в цьому методі, тому 
потік не перерве виконання й буде зупинений тільки при 
завершенні роботи всієї програми. 

 

Інтерфейс Runnable 
 

Описаний підхід має один недолік. Оскільки в Java множинне 
успадкування відсутнє, то вимога успадковуватися від Thread 
може викликати конфлікт. Якщо ще раз уважно подивитися на 
наведений вище приклад, то стане зрозуміло, що метою 
спадкування було лише перевизначення методу run (). Тому 
пропонуємо простіший спосіб створити свій потік виконання. 
Достатньо реалізувати інтерфейс Runnable, у якому оголошено 
тільки один метод – уже знайомий void run (). Запишемо 
приклад, наведений вище, за допомогою цього інтерфейсу: 

public class MyRunnable implements Runnable { 
 public void run () { 



 // Деяка тривала дія, обчислення 
 long sum 0; 
 for (int i 0; i < 1000; i + +) { 
 sum + i; 
 } 
 System.out.println (sum); 
 } 
} 
  
Також змінюється процедура запуску потоку: 
Runnable r new MyRunnable (); 
Thread t new Thread (r); 
t.start (); 
  

Якщо раніше об’єкт, що представляє потік виконання, і 
об’єкт з методом run(), які реалізують необхідну 
функціональність, були об’єднані в одному екземплярі класу 
MyThread, то тепер вони розділені. Який із двох підходів 
зручніше, вирішується в кожному конкретному випадку. 

Підкреслимо, що Runnable не є повною заміною класу 
Thread, оскільки створення й запуск потоку виконання можливі 
лише через метод Thread.start(). 

 

Робота з пріоритетами 
 

Розглянемо, як у Java можна призначати потокам пріоритети. 
Для цього в класі Thread існують методи getPriority() і 
setPriority(), а також оголошені три константи: 

MIN_PRIORITY 
MAX_PRIORITY 
NORM_PRIORITY 
  

З назви зрозуміло, що їх значення описують мінімальне, 
максимальне й нормальне (за умовчанням) значення пріоритету. 

Розглянемо приклад: 
public class ThreadTest implements Runnable { 
 public void run () { 
 double calc; 
 for (int i 0; i < 50000; i + +) { 



 calc Math.sin (i * i); 
 if (i % 10 000   0) { 
 System.out.println (getName ( ) + 
 "Counts" + i/10000); 
 } 
 } 
 } 
 

 public String getName () { 
 return Thread.currentThread().getName(); 
 } 
 
 public static void main (String s []) { 
 // Підготовка потоків 
 Thread t [] new Thread [3]; 
 for (int i 0; i < t.length; i + +) { 
 t [i] new Thread (new ThreadTest ( ), 
 "Thread" + i); 
 } 
 // Запуск потоків 
 for (int i 0; i < t.length; i + +) { 
 t [i].start (); 
 System.out.println (t[i].GetName() + 
 "Started"); } 
 } 
} 
  

У прикладі використовується кілька нових методів класу 
Thread: 

• getName ( ) 
Зверніть увагу, що конструктору класу Thread передаються 

два параметри. До реалізації Runnable додається рядок. Це ім’я 
потоку, яке використовується тільки для спрощення його 
ідентифікації. Імена кількох потоків можуть збігатися. Якщо 
його не оголосити, то Java генерує рядок вигляду "Thread-" і 
номер потоку (обчислюється простим лічильником). Саме це 
ім’я повертається методом getName(). Його можна змінити за 
допомогою методу setName(). 



• currentThread ( ) 
Цей статичний метод дозволяє в будь-якому місці коду 

отримати посилання на об’єкт класу Thread, який представляє 
поточний потік виконання. 

Результат роботи програми матиме такий вигляд: 
Thread 0 started 
Thread 1 started 
Thread 2 started 
Thread 0 counts 0 
Thread 1 counts 0 
Thread 2 counts 0 
Thread 0 counts 1 
Thread 1 counts 1 
Thread 2 counts 1 
Thread 0 counts 2 
Thread 2 counts 2 
Thread 1 counts 2 
Thread 2 counts 3 
Thread 0 counts 3 
Thread 1 counts 3 
Thread 2 counts 4 
Thread 0 counts 4 
Thread 1 counts 4 
 
Отже, усі три потоки запущені по черзі й почали виконувати 

обчислення. Бачимо, що потоки виконуються без певного 
порядку, довільно. Проте в середньому вони рухаються з однією 
швидкістю, не відстаючи й не доганяючи одне одного. 

Уведемо в програму роботу з пріоритетами, розставимо різні 
значення для різних потоків і подивимося, як це позначиться на 
виконанні. Змінюється тільки метод main(): 

public static void main ( String s []) { 
// Підготовка потоків 
 Thread t [] new Thread [3]; 
 for (int i 0; i < t.length; i + +) { 
 t [i] new Thread (new ThreadTest ( ), 
 "Thread" + i); 



 t [i] . setPriority ( Thread.MIN_PRIORITY + 
 (Thread.MAX_PRIORITY- 
 Thread.MIN_PRIORITY) / t.length * i); 
 } 
 

// Запуск потоків 
 for (int i 0; i < t.length; i + +) { 
 t [i] . start (); 
 System.out.println ( t [i] . GetName ( ) + 
 "Started"); 
 } 
}  
Формула обчислення пріоритетів дозволяє рівномірно 

розподілити всі допустимі значення для всіх потоків. Константа, 
що позначає мінімальний пріоритет, має значення 1, 
максимальний – 10, нормальний – 5. Отже, у простих програмах 
можна явно користуватися цими величинами й указувати як 
знижений пріоритет значення 3. Результатом роботи буде: 

Thread 0 started 
Thread 1 started 
Thread 2 started 
Thread 2 counts 0 
Thread 2 counts 1 
Thread 2 counts 2 
Thread 2 counts 3 
Thread 2 counts 4 
Thread 0 counts 0 
Thread 1 counts 0 
Thread 1 counts 1 
Thread 1 counts 2 
Thread 1 counts 3 
Thread 1 counts 4 
Thread 0 counts 1 
Thread 0 counts 2 
Thread 0 counts 3 
Thread 0 counts 4 
Потоки, як і раніше, стартують послідовно. Однак чим вище 

пріоритет, тим швидше відпрацьовує потік. Проте дуже 



показово, що потік з мінімальним пріоритетом (Thread 0) 
виконав одну дію раніше, ніж відпрацював потік з вищим 
пріоритетом (Thread 1). Це свідчить, що пріоритети не роблять 
систему однопотоковою, як це робить одноразово лише один 
потік з найвищим пріоритетом. Навпаки, пріоритети дозволяють 
одночасно працювати над кількома завданнями з урахуванням 
їхньої важливості. 

Якщо збільшити параметри методу (виконувати 500 000, а не 
50 000 обчислень, і виводити повідомлення після кожного 1 000-
го, а не 10 000-го обчислення), то можна пересвідчитися, що всі 
три потоки мають можливість виконувати свої дії одночасно, 
просто вищий пріоритет дозволяє виконувати їх частіше. 

 

Демон-потоки 
 

Демон-потоки дозволяють описувати фонові процеси, які 
потрібні тільки для обслуговування основних потоків виконання 
й не можуть існувати без них. Для роботи з цією властивістю 
існують методи setDaemon ( ) та isDaemon ( ). 

Розглянемо приклад: 
public class ThreadTest implements Runnable { 
 // Окрема група, у якій будуть 
 // міститися всі потоки ThreadTest 
 public final static ThreadGroup GROUP  new ThreadGroup 

("Daemon demo"); 
 // Стартове значення, указується при створенні об’єкта 
 private int start; 
 public ThreadTest (int s) { 
 start (s % 2   0) ? s: s +1; 
 new Thread (GROUP, this, "Thread" + start). start (); 
 } 
public void run () { 
 // Починаємо зворотний відлік 
 for (int i start; i > 0; i --) { 
 try { 
 Thread.sleep (300); 
 } catch (InterruptedException e) { } 
 // Після досягнення середини породжуємо 



 // новий потік з половинним початковим 
 // значенням 
 if (start > 2 && i   start / 2) 
 {new ThreadTest (i);} 
 } 
 } 
 

public static void main ( String s []) { 
 new ThreadTest (16); 
 new DaemonDemo (); 
 } 
} 
public class DaemonDemo extends Thread { 
 public DaemonDemo () { 
 super ("Daemon demo thread"); 
 setDaemon (true); 
 start (); 
 } 
 

 public void run () { 
 Thread threads []  new Thread [10]; 
 while (true) { 
 // Отримуємо набір усіх потоків з тестової групи 
 int count ThreadTest.GROUP.activeCount (); 
 if (threads.length < count) threads new Thread [count +10]; 
 count ThreadTest.GROUP.enumerate (threads); 
 // Роздруковуємо ім’я кожного потоку 
 for (int i 0; i < count; i + +) { 
 System.out.print (threads [i]. GetName ( ) + ", " ); 
 } 
 System.out.println (); 
 try { 
 Thread.sleep (300);}  

сatch (InterruptedException e) { } 
 } 
 } 
} 
  



У цьому прикладі відбувається таке. Потоки ThreadTest 
мають деяке стартове значення, що передається їм при 
створенні. У методі run ( ) це значення послідовно зменшується. 
При досягненні половини від початкової величини 
породжується новий потік з удвічі меншим початковим 
значенням. Коли лічильник вичерпається, потік зупиниться. 
Метод main () породжує перший потік зі стартовим значенням 
16. У процесі виконання програми будуть додатково породжені 
потоки зі значеннями 8, 4, 2. 

За процесом спостерігає демон – потік DaemonDemo. Цей 
потік регулярно отримує список усіх існуючих потоків 
ThreadTest і роздруковує їх імена для зручності спостереження. 

Результатом програми буде: 
Thread 16, 
Thread 16, 
Thread 16, 
Thread 16, 
Thread 16, 
Thread 16, 
Thread 16, 
Thread 16, 
Thread 16, 
Thread 16, Thread 8, 
Thread 16, Thread 8, 
Thread 16, Thread 8, 
Thread 16, Thread 8, 
Thread 16, Thread 8, 
Thread 16, Thread 8, Thread 4, 
Thread 16, Thread 8, Thread 4, 
Thread 8, Thread 4, 
Thread 4, Thread 2, 
Thread 2, 
  

Незважаючи на те, що демон-потік ніколи не виходить із 
методу run ( ), віртуальна машина припиняє роботу, як тільки всі 
недемон-потоки завершуються. 

У прикладі використано кілька додаткових класів і методів, 
які ще не були розглянуті: 



• Клас ThreadGroup. 
Усі потоки містяться в групах, що представлені 

екземплярами класу ThreadGroup. Група вказується при 
створенні потоку. Якщо група не була зазначена, то потік 
поміщається в ту саму групу, де міститься потік, що породив 
його. 

Методи activeCount() та enumerate() повертають відповідно 
кількість і повний список усіх потоків у групі. 

• sleep () 
Цей статичний метод класу Thread призупиняє виконання 

поточного потоку на вказану кількість мілісекунд. Зверніть 
увагу, що метод вимагає обробки виключення 
InterruptedException. Він пов’язаний з можливістю активізувати 
метод, який призупинив роботу. Наприклад, якщо потік 
зайнятий виконанням методу sleep ( ), тобто не діє протягом 
зазначеного періоду часу, то його можна вивести з цього стану, 
викликавши метод interrupt ( ) з іншого потоку виконання. У 
результаті метод sleep() перерветься виключенням 
InterruptedException. 

Крім методу sleep ( ), існує ще один статичний метод yield ( ) 
без параметрів. Коли потік викликає його, він тимчасово 
призупиняє свою роботу й дозволяє відпрацювати іншим 
потокам. Один з методів обов’язково застосовується всередині 
нескінченних циклів очікування, оскільки існує ризик, що потік, 
який нічого не робить, затримає роботу інших потоків. 

 

Синхронізація 
 

У програмі з багатопотоковою архітектурою можливі 
ситуації, коли кілька потоків одночасно працюватимуть з 
одними даними, використовуючи їх значення та присвоюючи 
нові. У такому випадку результат роботи програми неможливо 
передбачити, зважаючи лише на вихідний код. Фінальні 
значення змінних залежатимуть від випадкових чинників, 
виходячи з того, який потік яку дію встиг зробити першою або 
останньою. 

Розглянемо приклад: 
public class ThreadTest { 



 private int a  1, b  2; 
 public void one () { 
 a b; 
 } 
 public void two () { 
 b a; 
 } 
 

 public static void main (String s []) { 
 int a11 0, a22  0, a12 0; 
 for (int i 0; i < 1000; i + +) { 
 final ThreadTest o new ThreadTest (); 
 // Запускаємо перший потік, який 
 // викликає один метод 
 new Thread () { 
 public void run () { 
 o.one (); 
 } 
}.start (); 
 

 // Запускаємо другий потік, який 
 // викликає другий метод 
 new Thread () { 
 public void run () { 
 o.two (); 
 } 
 }.start (); 
 
 // Даємо потокам час відпрацювати 
 try { 
 Thread.sleep (100); 
 } catch ( InterruptedException e ) { } 
 
 // Аналізуємо фінальні значення 
if ( o.a 1 && o.b    1 ) a11 ++; 
 if ( o.a 2 && o.b    2 ) a22 ++; 
 if ( o.a ! o.b ) a12 ++; 
 } 



 System.out.println (a11 + "" + a22 + "" + a12); 
 } 
} 
  

У прикладі два потоки виконання одночасно звертаються до 
одного об’єкта, викликаючи в нього два різні методи: one ( ) і 
two ( ). Ці методи намагаються прирівняти два поля класів a та b 
одне до одного, але в різному порядку. Ураховуючи, що вихідні 
значення полів дорівнюють 1 та 2 відповідно, можна було б 
очікувати, що після того, як потоки завершать роботу, поля 
будуть мати однакові значення. Проте зрозуміти, якого з двох 
можливих значень вони набудуть, уже неможливо.  

Результат програми: 
135 864 1 
Перше число показує, скільки разів з тисячі обидві змінні 

набули значення 1, друге – значення 2. Таке сильне переважання 
одного зі значень обумовлене послідовністю запусків потоків. 
Якщо її змінити, то й кількості випадків з 1 і 2 також 
поміняються місцями. Третє число повідомляє, що на тисячу 
випадків стався один, коли поля взагалі обмінялися значеннями! 

Після 10 000 ітерацій були отримані результати, що 
підтверджують зроблені висновки: 

494 9498 8 
Якщо ж прибрати затримку перед аналізом результатів, то 

одержувані дані радикально зміняться: 
0 3997 

(мабуть потоки не встигають відпрацювати). 
Отже, наочно показано, наскільки сильно й непередбачувано 

може змінюватися результат роботи програми при застосуванні 
багатопотокової архітектури. Необхідно враховувати, що в 
наведеному простому прикладі затримки створювалися вручну 
методом Thread.sleep(). У реальних складних системах затримки 
можуть виникати в місцях проведення складних операцій, їх 
довжина непередбачувана й оцінити їх наслідки неможливо. 

Для глибшого розуміння принципів багатопотокової роботи в 
Java розглянемо організацію пам’яті у віртуальній машині для 
кількох потоків. 

 



Зберігання змінних у пам’яті 
 

Віртуальна машина підтримує основне сховище даних (main 
storage), у якому зберігаються значення всіх змінних і яке 
використовується всіма потоками. Під змінними тут розуміємо 
поля об’єктів і класів, а також елементи масивів. Що стосується 
локальних змінних і параметрів методів, то їх значення не 
можуть бути доступні іншим потокам, тому вони не становлять 
інтересу. 

Для кожного потоку створюється його власна робоча пам’ять 
(working memory), у яку перед використанням копіюються 
значення всіх змінних. 

Розглянемо основні операції, доступні для потоків при роботі 
з пам’яттю: 

• use – читання значення змінної з робочої пам’яті потоку; 
• assign – запис значення змінної в робочу пам’ять потоку; 
• read – отримання значення змінної з основного сховища; 
• load – збереження значення змінної, прочитаного з основ-

ного сховища, у робочій пам’яті; 
• store – передавання значення змінної з робочої пам’яті в 

основне сховище для подальшого зберігання; 
• write – зберігає в основному сховищі значення змінної, 

переданої командою store. 
Перераховані команди не є методами будь-яких класів, вони 

не доступні програмісту. Сама віртуальна машина використовує 
їх для забезпечення коректної роботи потоків виконання. 

Потік, працюючи зі змінною, регулярно застосовує команди 
use та assign для використання її поточного значення та 
присвоювання нового. Крім того, здійснюються дії з 
передавання значень в основне сховище та з нього. Вони 
виконуються у два етапи. При отриманні даних спочатку 
основне сховище зчитує значення командою read, а потім потік 
зберігає результат у своїй робочій пам’яті командою load. При 
відправленні даних спочатку потік зчитує значення з робочої 
пам’яті командою store, а потім основне сховище зберігає його 
командою write. Ці дві пари команд завжди виконуються разом 
саме в такому порядку, тобто не можна виконати одну з пари, не 
виконавши іншу. 



Набір цих правил складався таким чином, щоб операції з 
пам’яттю були досить строгими для точного аналізу їх 
результатів, а з іншого боку, правила мають залишати достатній 
простір для різних технологій оптимізації (регістри, черги, кеш 
тощо). 

Послідовність команд підпорядковується таким правилам: 
• усі дії, що виконуються одним потоком, строго 

впорядковані, тобто йдуть одна за одною; 
• усі дії, що виконуються з однією змінною в основному 

сховищі пам’яті, строго впорядковані, тобто йдуть одна за 
одною. 

За винятком деяких додаткових очевидних правил, більше 
жодних обмежень немає. Наприклад, якщо потік змінив 
значення спочатку однієї, а потім іншої змінної, то ці зміни 
можуть бути передані в основне сховище у зворотному порядку. 

Потік створюється з чистою робочою пам’яттю і перед 
використанням завантажується всіма необхідними змінними з 
основного сховища. Будь-яка змінна спочатку створюється в 
основному сховищі й лише потім копіюється в робочу пам’ять 
потоків, які будуть її використовувати. 

Таким чином, потоки ніколи не взаємодіють один з одним 
безпосередньо, тільки через головне сховище. 

 

Модифікатор volatile 
 

При оголошенні полів об’єктів і класів може бути вказаний 
модифікатор volatile. Він установлює суворіші правила роботи зі 
значеннями змінних. 

Перед виконанням потоком команди use для volatile змінної 
необхідне попереднє виконання з цією змінною операції load, і 
навпаки – операція load може виконуватися тільки перед use. 
Таким чином, змінна й головне сховище завжди мають 
найостанніше значення. 

Аналогічно перед виконанням потоком команди store для 
volatile змінної потрібно, щоб попередньою дією над цією 
змінною була обов’язково assign, і навпаки – операція assign 
може виконуватися, тільки якщо наступною буде store. Таким 



чином, змінна й головне сховище завжди мають найостанніше 
значення. 

Нарешті, якщо здійснюються операції над кількома volatile 
змінними, то передавання відповідних змін до основного 
сховища відбувається строго в тому самому порядку. 

При роботі зі звичайними змінними компілятор має більше 
простору для маневру. Наприклад, за сприятливих обставин 
можна передбачити значення змінної, заздалегідь обчислити і 
зберегти його, а потім, у потрібний момент, використовувати 
вже готовим. 

Слід звернути увагу на два 64-розрядні типи double і long. 
Оскільки багато платформ підтримують лише 32-бітну пам’ять, 
то величини цих типів розглядаються як дві змінні й усі описані 
дії виконуються незалежно для двох половинок таких значень. 
Звичайно, якщо виробник віртуальної машини вважає за 
потрібне, то він може забезпечити атомарність операцій і над 
цими типами. Для volatile змінних це є обов’язковою вимогою. 

 

Блокування 
 

В основному сховищі для кожного об’єкта підтримується 
блокування (lock), над яким можна виконувати дві дії – 
установити (lock) і зняти (unlock). Тільки один потік в один 
момент часу може встановити блокування на деякий об’єкт. 
Якщо до того, як цей потік виконає операцію unlock, інший 
потік спробує встановити блокування, то його виконання буде 
призупинене доти, поки перший потік не завершить дію. 

Операції lock і unlock накладають жорстке обмеження на 
роботу зі змінними в робочій пам’яті потоку. Після успішно 
виконаної операції lock робоча пам’ять очищується й усі змінні 
необхідно заново зчитувати з основного сховища. Аналогічно 
перед операцією unlock необхідно всі змінні зберегти в 
основному сховищі. 

Зауважимо, що блокування є чимось на зразок установлення 
прапорця. Якщо блокування на об’єкт установлене, то це не 
означає, що даним об’єктом не можна користуватися, що його 
поля й методи стають недоступними, – це не так. Єдина дія, яка 
стає неможливою, – установлення цього самого блокування 



іншим потоком, до тих пір, поки перший потік не виконає 
unlock. 

У Java-програмі для того, щоб скористатися механізмом 
блокування, існує ключове слово synchronized. Воно може бути 
застосоване у двох варіантах – для оголошення synchronized-
блока і як модифікатор методу. В обох випадках дія його 
приблизно однакова. 

Synchronized-блок записується таким чином: 
synchronized (ref) { 
 ... 
} 
 

Перш ніж почати виконувати дії, описані в блоці, потік 
зобов’язаний установити блокування на об’єкт, на який 
посилається змінна ref (тому вона не може мати значення null). 
Якщо інший потік уже встановив блокування на цей об’єкт, то 
виконання першого потоку припиняється до тих пір, поки не 
вдасться виконати операцію lock. 

Після цього блок виконується. При завершенні виконання (як 
успішному, так і в разі помилок) проводиться операція unlock, 
щоб звільнити об’єкт для інших потоків. 

Розглянемо приклад: 
public class ThreadTest implements Runnable { 
 private static ThreadTest 
 shared new ThreadTest (); 
 public void process () { 
 for (int i 0; i < 3; i + +) { 
 System.out.println ( 
 Thread.currentThread ( ). 
 getName ( ) + "" + i); 
 Thread.yield (); } 
 } 
 
 public void run () { 
 shared.process (); 
 } 
 public static void main ( String s []) { 
 for (int i 0; i < 3; i + +) { 



 new Thread (new ThreadTest ( ), 
 "Thread – " + i). Start (); 
 } 
 } 
} 
 
У цьому простому прикладі три потоки викликають метод з 

одного об’єкта, щоб той роздрукував три значення. Результатом 
буде: 

Thread – 0 0 
Thread – 1 0 
Thread – 2 0 
Thread – 0 1 
Thread – 2 1 
Thread – 0 2 
Thread – 1 1 
Thread – 2 2 
Thread – 2 2 
  

Отже, усі потоки одночасно працюють з одним методом 
одного об’єкта. Помістимо звернення до методу в synchronized-
блок: 

public void run () { 
 synchronized (shared) { 
 shared.process (); } 
} 
  

Тепер результат буде строго впорядкований: 
Thread – 0 0 
Thread – 0 1 
Thread – 0 2 
Thread – 1 0 
Thread – 1 1 
Thread – 1 2 
Thread – 2 0 
Thread – 2 1 
Thread – 2 2  
  



Synchronized-методи працюють аналогічно. Перш ніж почати 
виконувати їх, потік намагається заблокувати об’єкт, з якого 
викликається метод. Після виконання блокування знімається. У 
попередньому прикладі аналогічну впорядкованість можна було 
отримати, якщо використовувати не synchronized-блок, а 
оголосити метод process() синхронізованим. 

Також допустимі методи static synchronized. При їх виклику 
блокування встановлюється на об’єкт класу Class, що відповідає 
за тип, з якого викликається цей метод. 

При роботі з блокуваннями завжди треба пам’ятати про 
можливість появи deadlock – взаємних блокувань, які 
призводять до зависання програми. Якщо один потік заблокував 
перший ресурс і намагається заблокувати другий, а другий потік 
заблокував другий і намагається заблокувати перший, то такі 
потоки вже ніколи не вийдуть зі стану очікування. 

Розглянемо найпростіший приклад: 
 

public class DeadlockDemo { 
 // Два об’єкти (ресурси) 
 public final static Object one new Object ( ), two  new Object 

(); 
 

 public static void main ( String s []) { 
 

 // Створюємо два потоки, які будуть 
 // конкурувати за доступ до об’єктів 
 // оne і two 
 Thread t1  new Thread () { 
 public void run () { 
 // Блокування першого об’єкта 
 synchronized (one) { 
 Thread.yield (); 
 // Блокування другого об’єкта 
 synchronized (two) { 
 System.out.println ("Success!"); 
 } 
 } 
 } 
 }; 



 Thread t2  new Thread () { 
 public void run () { 
 // Блокування другого об’єкта 
 synchronized (two) { 
 Thread.yield (); 
 // Блокування першого об’єкта 
 synchronized (one) { 
 System.out.println ("Success!"); 
 } 
 } 
 } 
 }; 
 

 // Запускаємо потоки 
 t1.start (); 
 t2.start (); 
 } 
} 
 

Якщо запустити таку програму, то вона ніколи не закінчить 
роботу. Зверніть увагу на виклики методу yield ( ) у кожному 
потоці. Вони гарантують, що коли один потік виконав перше 
блокування й переходить до наступного, другий потік перебуває 
в такому самому стані. Очевидно, що в результаті обидва потоки 
призупиняться й не зможуть продовжити своє виконання. 
Перший потік буде чекати звільнення другого об’єкта, і 
навпаки. Саме така ситуація називається мертвим блокуванням 
(deadlock). Якщо б один з потоків встиг заблокувати обидва 
об’єкти, то програма успішно б виконалась до кінця. Однак 
багатопотокова архітектура не дає жодних гарантій, як саме 
потоки будуть виконуватися один щодо одного. Затримки (які в 
прикладі моделюються викликами yield ( )) можуть виникати 
завдяки логіці програми (необхідність провести обчислення), 
діям користувача (не відразу натиснув кнопку "ОК"), зайнятості 
ОС (через брак фізичної оперативної пам’яті довелося 
скористатися віртуальною), значенням пріоритетів потоків 
тощо. 



У Java немає ніяких засобів розпізнавання ситуацій deadlock 
або запобігання їм. Також немає способу перед викликом 
синхронізованого методу дізнатися, чи заблокований уже об’єкт 
іншим потоком. Програміст сам повинен будувати роботу 
програми таким чином, щоб нерозв’язні блокування не 
виникали. Зокрема, у розглянутому прикладі достатньо було 
організувати блокування об’єктів в одному порядку (завжди 
спочатку перший, потім – другий), щоб програма виконувалась 
успішно. 

Небезпека виникнення взаємних блокувань змушує з 
особливою увагою ставитися до роботи з потоками. Наприклад, 
важливо пам’ятати, що якщо з об’єкта потоку був викликаний 
метод sleep ( ), то такий потік буде бездіяльним певний час, але 
при цьому всі заблоковані ним об’єкти залишатимуться 
недоступними для блокувань з боку інших потоків, а це – 
потенційний deadlock. Такі ситуації вкрай складно виявити 
шляхом тестування й налагодження, тому питанням 
синхронізації треба приділяти багато часу на етапі 
проектування. 

 

Методи wait ( ), notify ( ), notifyAll ( ) класу Object 
 

Завершуючи опис механізмів підтримки багатопотоковості в 
Java, розглянемо три методи класу Object.  

Кожен об’єкт у Java має не тільки блокування для 
synchronized-блоків і методів, а й wait-set – набір потоків 
виконання. Будь-який потік може викликати метод wait ( ) будь-
якого об’єкта й таким чином потрапити в його wait-set. При 
цьому виконання потоку припиняється доти, поки інший потік 
не викличе в цього ж об’єкта метод notifyAll(), який пробуджує 
всі потоки з wait-set. Метод notify() пробуджує один, випадково 
обраний, потік з даного набору. 

Розглянемо приклад: 
public class WaitThread implements Runnable { 
 private Object shared; 
 
 public WaitThread (Object o) { 
 shared o; 



} 
 
public void run () { 
 synchronized (shared) { 
 try { 
 shared.wait (); 
 } Catch (InterruptedException e) { } 
 System.out.println ("after wait"); 
 } 
} 
 
public static void main (String s []) { 
 Object o new Object (); 
 WaitThread w  new WaitThread (o); 
 new Thread (w).start (); 
 try { 
 Thread.sleep (100); 
 } Catch ( InterruptedException e ) { } 
 System.out.println ("before notify"); 
 synchronized (o) { 
 o.notifyAll (); 
 } 
 } 
} 
  

Результат роботи програми: 
before notify 
after wait 
  

Зверніть увагу, що метод wait (), як і sleep (), вимагає обробки 
InterruptedException, тобто його виконання також можна 
перервати методом interrupt (). 

 

На завершення розглянемо складніший приклад для трьох 
потоків: 

public class ThreadTest implements Runnable { 
 final static private Object shared  new Object (); 
 private int type; 
 public ThreadTest (int i) { 



 type i; 
 } 
 

public void run () { 
 if (type 1 | | type    2) { 
 synchronized (shared) { 
 try { 
 shared.wait (); 
 } Catch (InterruptedException e) { } 
 System.out.println ("Thread" + type + "after wait ( )"); 
 } 
} else { 
 synchronized (shared) { 
 shared.notifyAll (); 
 System.out.println ("Thread" + type + "after notifyAll( )"); 
 } 
 } 
} 
 

public static void main (String s []) { 
 ThreadTest w1 new ThreadTest (1); 
 new Thread (w1). start (); 
 try { 
 Thread.sleep (100); 
 } Catch (InterruptedException e) { } 
 ThreadTest w2  new ThreadTest (2); 
 new Thread (w2). start (); 
 try { 
 Thread.sleep (100); 
 } Catch (InterruptedException e) { } 
 ThreadTest w3  new ThreadTest (3); 
 new Thread (w3). start (); 
 } 
} 
Результат роботи програми: 
Thread 3 after notifyAll ( ) 
Thread 1 after wait ( ) 
Thread 2 after wait ( ) 
 



Таким чином, у програмі спочатку був запущений потік 1, 
який одразу викликав метод wait() і призупинив своє виконання. 
Потім те саме відбулося з потоком 2. Далі починає виконуватися 
потік 3. 

Одразу привертає увагу такий факт: потік 1 увійшов до 
synchronized-блока, а отже, установив блокування на об’єкт 
shared. Однак, судячи з результатів, це не завадило потоку 2 
також зайти в synchronized-блок, а потім – і потоку 3, причому 
для останнього це просто необхідно, інакше як можна 
"розбудити" потоки 1 і 2? 

Можна зробити висновок, що потоки, перш ніж припинити 
виконання після виклику методу wait (), знімають усі 
блокування. Отже, викликається метод notifyAll (). Як уже було 
зазначено, усі потоки з wait-set відновлюють роботу. Однак для 
коректного продовження виконання необхідно повернути 
блокування на об’єкт, адже наступна команда також міститься 
всередині synchronized-блока. 

Таким чином, навіть після виклику notifyAll ( ) усі потоки не 
можуть одразу відновити роботу. Лише один з них зможе 
повернути собі блокування й продовжити роботу. Коли він 
залишить свій synchronized-блок і відпустить об’єкт, другий 
потік відновить свою роботу і т. д. Якщо з якоїсь причини об’єкт 
не буде звільнений, то потік ніколи не вийде з методу wait (), 
навіть якщо буде викликаний метод notifyAll (). У розглянутому 
прикладі потоки один за одним змогли відновити свою роботу. 

Крім того, визначено метод wait () з параметром, який задає 
період тайм-ауту, після чого потік сам намагається відновити 
свою роботу. Однак почати йому доведеться все одно з 
повторного отримання блокування. 
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ДОДАТОК  
 
Проекти лабораторних робіт 
 
Підготовка до виконання лабораторної роботи  

 

Ознайомтеся із завданням. Створіть новий проект. 
Сформулюйте вимоги до методу, за допомогою якого можна 
було б розв’язати вашу задачу. Які вхідні й вихідні дані повинен 
мати цей метод? Використовуйте конструкції мови (примітивні 
типи, масиви, рядки), вивчені на перших двох заняттях. 
Напишіть заголовок методу й покажіть його викладачеві.  

Для прикладу сформулюємо вимоги до методу main(): 
 
Написати метод для підрахунку суми виграшу на 

тоталізаторі. Як параметри метод приймає масив рядків 
(імена коней), упорядкований за наслідками забігу, і перелік 
ставок, заданий за допомогою трьох масивів рівної довжини. 
Перший масив – ім’я гравця, другий – кличка коня, на якого він 
поставив, і третій – сума, яку гравець поставив на цього коня 
(тобто гравець gamers[i] поставив на коня horses[i] суму 
sums[i]). Метод має повертати масив рядків, де кожен рядок 
містить ім’я гравця-переможця й виграну ним суму. 

 
Виконання лабораторної роботи 

 

Почніть реалізацію класів конкретного завдання відповідно 
до запропонованої діаграми. У кожному класі напишіть 
конструктори, необхідні для заповнення атрибутів класу (за 
необхідності реалізуйте перевірку переданих у конструктор 
параметрів). 

Протестуйте функціональність реалізованих класів проекту 
відповідно до вимог лабораторної роботи. Підготуйте звіт, у 
якому зазначте отримані результати. 

 
 
 



 

Система електронного голосування 
 

 



Обробка заказів на доставку піци 



Іподромний тоталізатор 

 



Система розподілу вакансій на ринку праці 

 



Система автоматичного складання розкладу 

 



Оболонка для тестування 

 
 
 
 
 

Система для вибору місця проведення саміту 



 



Гра "морський бій" 

 
 
 

Система дистанційного навчання 





Система контролю за "пробками" 

Конкурс проектів 
 



 
  



Бізнес-аукціон 



Система для координації учасників проекту 



Система оптимального розподілу  
виробничих потужностей 



Концерт на замовлення 



Гра "шашки" 
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