
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

Кейс підсумкового поточного контролю знань  

1. Які категорії типів даних існують в Java? 

2. Перерахуйте примітивні типи даних. 

3. Тип даних char, область визначення. 

4. Напишіть метод main. 

5. Вкажіть автоматичні перетворення між примітивними типами. 

6. Які перетворення між типами ви знаєте. 

7. Що таке wrappers, boxing, unboxing. 

8. Напишіть масив, масив константу, в чому відмінність. 

9. Напишіть приклад двовимірного масиву. 

10. Що таке перекриття методу, перевантаження. 

11. Що таке поліморфізм, як його реалізувати. 

12. Чи існує множинне спадкування в Java? 

13. Які типи можуть бути успадковані? 

14. Як написати метод зі змінним числом параметрів. 

15. Напишіть приклад generic типу, generic методу. 

16. Які суті можуть бути generic. 

17. Code convention: іменування полів, методів, класів. 

18. Що таке спадкування, ключові слова implements, extends. 

19. Що таке інкапсуляція, для чого призначена, як реалізувати. 

20. Ключове слово final, контексти використання. 

21. Конструктори, їх призначення і відміну від методів. 

22. Обмеження при перекритті методу. 

23. Статичні методи і поля, відміну від нестатичних. 

24. Блоки ініціалізації, які бувають. 

25. Порядок виклику конструкторів, блоків ініціалізації при створенні 

об'єкта. 

26. Вкладені класи, анонімні класи, написати приклад. 

27. У чому відмінність вкладених класів від внутрішніх. 

28. Потоки введення / виведення, класифікація, навести приклади класів. 



29. Для чого ввели дві категорії потоків - символьні і байтові. 

30. Клас Character. У чому відмінність між методами isDigit (int) / isDigit 

(char). 

31. Операції + = & &&. Типи операндів. 

32. equals. Де визначено, призначення. 

33. Колекції. Ієрархія інтерфейсів, класів. Collections. 

34. ArrayLists/LinkedList. Які є методи, в чому відмінність. 

35. Iterator / Iterable. У яких пакетах визначені, що містять. 

36. Способи проходження по колекції (list / set). Написати приклади. 

37. Sets. Які є, в чому відмінності. 

38. Comparable / Comparator. Параметризовані? Що містять, контракт 

методів. 

39. hashCode. Де визначено. Контакт. Зв'язок з іншими методами. 

40. Яким чином використовують hashCode. Як працює hash-таблиця. 

41. Зв'язок між equals і compareTo / compare. 

42. Maps. Інтерфейси, класи, в чому відмінність. 

43. Потоки виконання. Створення. Для чого потрібен Runnable. 

44. Життєвий цикл потоку. Коли закінчує своє виконання. 

45. Потоки демони, властивості, для чого потрібні, як зробити потік 

демоном. 

46. Синхронізація. Для чого потрібна. 

47. Що може бути синхронізовано. 

48. Монітор синхронізації і його роль в розмежуванні доступу до синхрон. 

коду. 

49. Методи sleep / wait. В чому різниця. 

50. Метод join. 

51. Методи interrupt, interrupted, isInterrupted. 

52. Як отримати поточний потік. 

53. Які методи знімають блокування з монітора. 

54. Exceptions. Ієрархія. Для чого потрібні. 

55. Checked / unchecked виключення. В чому різниця. 



56. throw / throws. 

57. try / catch / finally 

58. Як створити своє виключення. 

59. Що таке JDBC. Для чого призначений. 

60. Як отримати з'єднання з БД. Два способи. 

61. Як зробити запит до БД з програми, послідовність дій. 

62. Statements. Види, в чому відмінності. Це класи? 

63. Транзакції. 

64. Абстрактні класи. 

65. Сервлети. Для чого потрібні, як створити. 

66. Життєвий цикл сервлетів. 

 


