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Робочу програму з навчальної практики склав доц. кафедри комп’ютерних 

наук Ткаченко О.М. на основі розділів дисципліни програми навчальної 

"Комп'ютерне програмування", а також з урахуванням рекомендацій вченої 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

1.1. Мета навчальної практики 

Навчальна практика є складовою частиною курсу "Комп'ютерне 

програмування". Практика проводиться в аудиторії, обладнаній 

комп’ютерами з установленим необхідним програмним забезпеченням та 

доступом до мережі університету. Під час практики заняття проводяться 

кожного дня. 

На початку навчальної практики проводиться загальний інструктаж та 

інструктаж з техніки безпеки. Індивідуальні завдання студентам видаються в 

перший день роботи і виконуються студентами на комп’ютерах самостійно.  

В кінці практики студенти подають звіт про виконану роботу у 

відповідності з одержаним індивідуальним завданням. Із студентами 

проводиться співбесіда з основних питань програми практики. При оцінці 

роботи враховуються ставлення студента до роботи, її якість, об’єм, якість 

оформлення звіту, матеріали, подані в електронному вигляді, відповіді на 

питання. За результатами співбесіди виставляється залік. 

Мета навчальної практики – закріплення набутих студентами 

теоретичних знань у сфері проектування і розробки програмного 

забезпечення та інтелектуальних програмних систем, а також практичних 

навичок розробки програмних продуктів та модулів інтелектуальних систем. 

 

 

1.2. Завдання навчальної практики 

1. Закріплення знань, умінь і навичок розробки програм, здобутих при 

вивченні курсу "Комп’ютерне програмування". 

2. Формування та закріпленні умінь проектувати і створювати цілісні 

програмні продукти прикладного призначення з використанням сучасного 

програмного інструментарію. 

3. Формування умінь створювати АРІ-документацію програмного коду. 

4. Формування і закріплення умінь застосовувати метод декомпозиції 

та об'єктно-орієнтовний підхід. 

5. Формування знань і умінь оформляти і документувати створені 

програмні продукти.  
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1.3. Зміст навчальної практики практики 

Зміст роботи, теми розділів індивідуальних 

завдань 

Тривалість, 

год. 
1. Загальний інструктаж, інструктаж з техніки безпеки. 

Видача індивідуальних завдань. Ознайомлення із 

завданнями і правилами їх виконання. 

1 

2. Підготовка теоретичного питання відповідно до варіанту 1 

3. Закріплення знань і умінь з  програмування. Структура 

програми, введення і виведення. Основні інтерфейсні 

елементи програми. Прості обчислення. Розгалуження. 

Вибір. Циклічні алгоритми. Вкладені цикли. Поєднання 

циклів і розгалуження/вибору. 

1 

4. Закріплення поняття про об’єктно-орієнтоване 

програмування і проектування. Класи і об'єкти. ООП. 

Структурні типи даних 

1 

5. Ознайомлення з практичною частиною завдання до 

практики. Вироблення сценарію роботи програм.  

1 

6. Визначення вхідних і вихідних даних програми, а також 

подання цих даних. 

2 

7. Моделювання та проектування класів. 2 

8. Розробка алгоритмів. Реалізація методів класів.  2 

9. Тестування роботи функціональних модулів. 1 

10. Документування системи. 1 

11. Підготовка та оформлення звіту. Подача звіту з навчальної 

практики. Захист звіту і демонстрація роботи розробленої 

програми на комп’ютері. Підведення підсумків навчальної 

практики. 

2 

Разом 15 
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2. ЗВІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Структура звіту 

1. Титульний лист 

2. Теоретична частина (загальний об'єм 8-10 ст.), у звіті подаєте назву з 

вашого варіанту. 

 2.1. Перше теоретичне питання  

 2.2. Друге теоретичне питання 

3. Практична частина.  

Розв'язання задач (розробка програм). Для кожної задачі у звіті повинні бути: 

- текст умови задачі 

- блок-схема алгоритму розв'язання задачі 

- текст програми (з коментарями), яка розв'язує задачу 

- скрін-шоти фрагментів роботи програми 

Ініціалізація змінних, у т.ч. масивів, здійснюється довільним способом, на 

розсуд студента, якщо інше не зазначено в задачі. 

Загальний сценарій роботи програми: 

- [Введення та] Відображення вхідних даних  

- Виведення інформаційного рядка(ів) про те, що буде відображено далі 

- Виведення результатів 

4. Перелік використаних джерел 

 

5. АРІ-документація до кожної програми (в електронній формі) 

 

Текстовий звіт (пп.1-4) в електронній формі та АРІ-документацію 

слід об'єднати в архівний файл та відіслати на сервер до моменту 

завершення практики.  

Крім того, роздрукований текстовий звіт має бути поданий на 

кафедру комп'ютерних наук у роздрукованому вигляді з підписом 

студента. 

 

Допустимі формати текстового звіту – .DOC, .DOCX, .ODT, .RTF або 

PDF. 

 

Нижче подано опис та вимоги до кожної частини звіту. 

 

 

 

2.2. Зразок титульного листа 

 

Подано на наступній сторінці 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ  

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 
 

з навчальної практики 

 

"Комп'ютерне програмування" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант №___ 

 

Роботу виконав: 

Прізвище Ім'я По_батькові 

 

Група номер_групи 

 

Роботу перевірив: 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

Київ 20__ 
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2.3. Індивідуальні завдання 

 

 Варіант 1. 

 

1. Теоретична частина.  

1.1. Обробка виняткових ситуацій (exceptions) у Java. 

1.2. Конструкція розгалуження у Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Обчислити наступну функцію Z: 

 

 

 

 

 

Z= 

 

 

 

a, b, , x вводяться користувачем з клавіатури 

 

Задача 2.  

Скласти програму розв’язку задачі з використанням підпрограми (окремого методу 

класу): 

   

масиви; - задані 
i

 та y
i

де x
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Варіант 2. 

 

1. Теоретична частина.  

 Організація файлового введення і виведення у Java. 

 Арифметичні вирази та операції у Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Обчислити функцію: 
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Задача 2. 

Розв’язати задачу з підпрограмою (побудувати таблицю функції): 

 

 
2

:формулою за

 сяобчислюєть косинус нийГіперболіч

0,2. кроком з 3 до 2 від змінюєтьсяу  а

0,1, кроком з 4 до 3 від змінюється х де

,22

rr ee
rch

yxchZ






 

 

 

Варіант 3. 

 

1. Теоретична частина.  

 Технологія аплетів у Java. 

 Конструкція вибору в Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Скласти програму сортування числового масиву (х1, х2, х3, …,х15) за зростанням і знайти 

суму додатних елементів заданого масиву.  

 

Задача 2. 

Обчислити середнє арифметичне А елементів числового масиву (а1, а2, а3, …,а15), які 

задовольняють умові 10<=ai<=50, якщо таких елементів немає, то S=0. 

 

 

Варіант 4.  

 

1. Теоретична частина.  

 Алгоритми пошуку оптимальних шляхів у графах. 

 Цикли в Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Обчислити значення функції y(x) з точністю до 0,01, при якій функція у досягає 

мінімального значення при зміні аргументу на зазначеному інтервалі. 

 xaxy ln  
  0,5.x  ,0,10 ;2,0 x  
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Задача 2. 

Обчислити значення функції за допомогою окремого методу класу. 





















10
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 аі, ві, сі – відповідні елементи масивів А, В, С. 

 

 

Варіант 5. 

 

1. Теоретична частина.  

 Бінарні дерева та їх використання у програмуванні 

 Пакети в Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Обчислити виконання плану товарообігу об’єднання їдалень та ресторанів за I та II 

квартали поточного року згідно з даними в таблиці 
Показники І квартал ІІ квартал 

 План Факт % 

виконання 

План Факт % 

виконання 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

Оборот з реалізації 

продукції власного 

виробництва 

25500 25590  27300 27410  

В тому числі: 

роздрібний продаж 

24300 24600  26000 26220  

Гуртовий продаж 

підприємствам 

роздрібної торгівлі 

1200 990  1300 1190  

Оборот з реалізації 

купівельних 

товарів 

17400 17890  18300 19110  

Валовий 

товарообіг 

42900 43480  45600 46520  

В тому числі: 

роздрібний 

товарообіг 

41700 42490  44300 45380  

Питома вага 

власної продукції 

у валовому 

товарообігу 

      

 

Задача 2. 

Дано натуральне число n, цілі числа а1, …, аn. Показати всі елементи послідовності а1, …, 

аn, які є досконалими числами (дорівнюють сумі своїх дільників, за винятком самого себе, 

наприклад: 6=1+2+3). Використати метод, який визначає, чи є число-параметр 

досконалим. 
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Варіант 6. 

 

1. Теоретична частина.  

 Нейронні мережі 

 Інтерфейси в Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Виконати розрахунок виконання договору (обрахувати відхилення) поставок товару в 

натуральному виразі за формою, що представлена в таблиці: 

Товар та номер за 

прейскурантом 

Кількість за 

договором, 

шт. 

Замовлення, 

шт. 

Фактично, 

шт. 

Відхилення 

(+/-) 

Відхилення, 

% 

Костюми 15-158 100 33 40   

Костюми 15-165 300 120 70   

Костюми 15-189 140 70 20   

Костюми 15-197 200 80 60   

Костюми 15-218 170 110 100   

Костюми 15-234 130 85 95   

 

Задача 2. 

Скласти програму, що виводить всі пари "дружніх" чисел, які не більші заданого 

натурального n (наприклад, n = 500). Два натуральних числа називаються "дружніми", 

якщо кожне із них дорівнює сумі всіх дільників іншого, за винятком його самого 

(наприклад, числа 220 і 284). 

 

 

Варіант 7.  

 

1. Теоретична частина.  

 Генетичні алгоритми  

 Поліморфізм у Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Скласти програму аналізу виконання плану (обчислення відповідних невідомих) 

роздрібного товарообігу по складу за рік в тис. грн. згідно з вихідними даними, 

наведеними у таблиці 
Види реалізації Звітний рік Поточний рік 

   План Виконання % 

виконання 

плану 

 Сума Питома 

вага 

Сума Питома 

вага 

Сума Питома 

вага 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

Продано 

товарів 

населенню 

всього: 

483323  501540  512837   

В тому числі:  

за готівку 

 

483323 

  

501540 

  

512827 

  

В кредит - - - - - - - 

Дрібний гурт 198456  158800  162389   

Інші реалізації - - - - - - - 

Всього        
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Обчислення невідомих проводяться за формулами: 

А3=А2*100/А2; 

А5=А4*100/А4; 

А7=А6*100/А4; 

А8=А6*100/А2; 

 

Задача 2. 

Написати програму, яка б переставляла літери у кожному слові речення в зворотному 

порядку. Між словами знаходиться тільки один пропуск. 

 

 

Варіант 8. 

 

1. Теоретична частина.  

 Експертні системи  

 Логічні функції і вирази у Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Проаналізувати виконання плану (обчислити показники А5-А7) оптового товарообігу 

базою "Взуттяторг" за поточний рік відповідно до наступної форми: 

Показники Звітний 

рік 

Поточний рік Поточний 

рік у % до 

звітного  

  План Очікуване 

виконанн

я 

Відхиле

ння від 

плану  

% 

виконанн

я плану 

року 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

Товарообіг 

по реалізації 

178530 188500 191000    

В т.ч. 

постачання 

за ринковим 

фондом 

162260 171300 173500    

Постачання 

за 

позаринкови

м фондом 

16270 17200 17500    

Із 

загального 

товарообігу 

по реалізації 

з участю в 

розрахунках 

166030 173500 175900    

 

Задача 2. 

1. Задані дійсні числа u1, u2, v1, v2, w1, w2. Обчислити: 
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Варіант 9. 

 

1. Теоретична частина.  

 Семантичні мережі  

 Успадкування класів у Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

1. Виконати аналіз виконання плану товарообігу в асортиментному розрізі по торговому 

підприємству, згідно з вихідними даними, представленими у таблиці в наступній формі: 
Товарні групи 

та товари 

Фактично за минулий 

рік 

Поточний рік 

 Сума Питома  План Очікуване виконання % виконання 

  вага Сума Питома 

вага 

Сума Питома 

вага 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

М’ясо та птиця 102207  110670  110520   

Ковбасні 

вироби 

79350  80990  80060   

Риба та рибні 

товари 

12060  12100  14530   

Масло 

тваринне 

35880  42230  40800   

Молоко та 

молочна 

продукція 

74170  83870  74660   

Цукор 14590  30480  32480   

Хліб та 

хлібобулочні 

вироби 

10220  11300  20360   

Всього:        

 

Обчислення невідомих за формулами: 

А3=А2*100/А2; 

А5=А4*100/А4; 

А7=А6*100/А6; 

А8=А6*100/А4. 

 

Задача 2. 

Дано натуральне число n, дійсні числа х, у, an, bn, an-1, bn-1, …, a0, b0. Обчислити значення 

многочлену з комплексними коефіцієнтами  

(аn+ibn)(x+iy)n+(an-1+ibn-1)(x+iy)n-1+ … + (a0+ib0). 

 

 

Варіант 10. 

 

1. Теоретична частина.  

 Фреймова модель подання знань  

 Консольне введення і виведення у Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Зробити аналіз (обчислити показники А4-А6) функціонального складу працівників 

роздрібної торгової фірми за поточний рік відповідно згідно з  таблицею: 

 



14 

 

Групи  План Фактично Відхилення  Структура, % 

працівників   від плану Питома вага по 

плану 

Питома вага по 

факту 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Апарат 

управління і 

спеціалісти 

75 74    

Торгово-

оперативний 

персонал 

(працівники 

прилавку) 

781 757    

Допоміжний 

персонал 

203 200    

Всього:    100% 100% 

 

Задача 2. 

Напишіть програму, яка б знаходила середнє арифметичне елементів лівої верхньої та 

правої нижньої виділених областей матриці 

 
В програмі врахувати парність та непарність n. 

 

 

Варіант 11. 

 

1. Теоретична частина.  

 Огляд систем розробки програм для Android  

 Введення і виведення у Java з використанням діалогових вікон 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Проаналізувати виконання плану (обчислити А5-А7) гуртового товарообігу базою 

"Бакалія" за поточний рік, млн. грн. згідно з даними таблиці: 
Показники Звітний 

рік 

Поточний рік % виконання 

плану у 

  План Очікуване 

виконання 

Відхиленн

я від плану  

% виконання 

плану 

порівнянні з 

звітним роком 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

Товарообіг по 

реалізації, всього 

341,4 346,2 352,7    

У тому числі: 

по ринкових 

покупцях 

 

317,8 

 

322,4 

 

327,8 

   

По неринкових 

покупцях 

23,6 23,8 24,9    
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Із товарообігу по 

реалізації оборот  

з участю в розра-

хунках 

88,7 91,0 93,6    

У тому числі: 

складський това-

рообіг 

37,4 38,0 34,6    

Транзитний това-

рообіг 

304,0 306,0 311,2    

Валовий товаро-

обіг, всього 

349,6 354,6 361,8    

 

Задача 2. 

Дано натуральне число n. З’ясувати, чи є серед чисел n, n+1, …, 2n близнюки, тобто прості 

числа, різниця між якими рівна двом. 

 

 

Варіант 12. 

 

1. Теоретична частина.  

 Проектування графічного інтерфейсу в Java. Основні АРІ  

 Рекурсія у Java. Приклади 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Виконати аналіз виконання плану (обчислити А5 і А6) товарообігу об’єднання їдалень та 

ресторанів за поточний рік в тис. грн. згідно з даними таблиці: 
Показники  

Минулий  

Поточний рік Поточний рік в 

% до  

 рік План Очікуване 

виконання 

% виконання 

плану 

минулого року 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Оборот від реалізації 

продуктів власного 

виробництва 

10416 10805 10874   

В тому числі: 

Роздрібний продаж 

9710 10305 10374   

Гуртовий продаж 

підприємствам роздрібної 

торгівлі 

706 500 500   

Оборот від реалізації 

купівельних товарів 

7355 7115 7520   

Валовий товарообіг 17771 17920 18384   

В т.ч. роздрібний товарообіг 17065 17065 17517   

Питома вага власної 

продукції в валовому 

товарообігу 

58,6% 60,3% 59,1%   

 

Задача 2. 

Дано дійсні числа s, t, a0,…, a12. Обчислити p(1) – p(t) + p2(s – t) –p3(1), де 

0''

12

12 ...)( axaxaxp   
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Варіант 13. 

 

1. Теоретична частина.  

 Огляд систем розробки програм для iOS  

 Статичні методи і атрибути в Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Виконати аналіз виконання плану (обчислити А5 і А6) обороту на І півріччя торговою 

фірмою в млн. грн. Форма результатів розрахунку та вихідних даних представлена в 

таблиці: 

 
Місяць Звітний рік Поточний рік Поточний рік 

в % до  

  План Фактичне 

виконання 

% виконання звітного 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Січень 6580 7050 7184   

Лютий 7812 8080 8172   

Березень 9269 9780 9921   

Підсумок за І 

квартал 

     

Квітень 7569 7900 7926   

Травень 6723 7150 6679   

Червень 6516 6970 7070   

Підсумок за 

ІІ квартал 

     

Підсумок за І 

півріччя 

     

 

Розрахунки проводяться за такими формулами: 

А5=А4*100/А3,  

А6=А4*100/А2. 

 

Задача 2. 

Скласти програму, що виводить усі цілі числа із діапазону 1..k (k – натуральне число), які 

можна представити у вигляді n2+m2 , де nm, m>0, n>0 

 

 

Варіант 14. 

 

1. Теоретична частина.  

 Проектування графічного інтерфейсу в середовищі NetBeans  

 Масиви в Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Виконати аналіз виконання плану обороту продажу товарів по торгівельному об’єднанню 

за І квартал поточного року в тис. грн за даними, що наведені в таблиці. Результати 

розрахунків представити в такій формі: 
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Місяці Звітний рік Поточний рік % 

виконання 

плану 

Для 

розрахунку 

в рівномір-

ності вико-

нання плану 

  

 

Сума 

 

Пи-

то-

ма  

 

 

План 

 

 

Вико 

Питома вага в 

поточному 

обороті 

Відхилення У % від 

минулого 

року 

  

  вага  нання 

П
л
ан

 

В
и

к
о

н
ан

н
я
 

В
ід

 п
л
ан

у
 

В
ід

 

м
и

н
у

л
о

го
 

р
о

к
у
 

  Відхилення 

від 

середнього 

виконання 

плану 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 

Січень 6530  7050 7184        

Лютий 7812  8080 8030        

Березень 9269  9720 9921        

Всього:            

Обчислення невідомих параметрів виконується за формулами: 

 Відхилення від плану A8 = A5 – A4 

 Відхилення від минулого року  A9 = A5 – A2 

 % від минулого року A10 = A5/A2 * 100% 

 % виконання плану A11 = A5/A4* 100% 

 Відхилення від середнього виконання плану A12 = A5 - A4/3 

 

Задача 2. 

Дано дійсні числа s, t. Обчислити f(t, -2s, 1,17) + f(2,2, t, s-t),  де 

c

cba
cbaf






5

)sin(2
),,(  

 

 

Варіант 15. 

 
1. Теоретична частина.  

 Короткий огляд мови UML2  

 Автоматичне перетворення числових типів у Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 
Виконати розрахунок щодо економічного обґрунтування плану роздрібного товарообігу 

універсаму за допомогою рівняння регресії y = a + bt, де у – темп приросту товарообігу, t – 

порядковий номер року, а, b – параметри, які необхідно розрахувати за формулами: 

ряду; одинамічног елементів кількість -n  

,b    ;

де

t

xy

n

tby
a









 

n=5. 

Результати подати у такій формі: 
Роки Часовий тренд, t Фактичний 

товарообіг, Yфакт 
Yфакт  t Теоретичний ряд 

товарообігу, Y 

Y/Yфакт (в %) 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Базисний 1 33363    

Перший 2 35748    

Другий 3 37459    

Звітний 4 41341    

поточний 5 41871    

Всього t yфакт    
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Задача 2. 

Напишіть програму, яка знаходить найменше число серед елементів лівої нижньої та 

правої верхньої трикутних областей матриці 

 

 
У програмі врахувати парність та непарність n 

 

 

Варіант 16. 

 

1. Теоретична частина.  

 Короткий огляд технології JSP  

 Агрегація класів і масивів у Java 

2. Практична частина. 

 

Задача 1. 

Зробити аналіз виконання плану (обчислити показники в пустих стовпцях) роздрібного 

товарообігу по об’єднанню їдалень за поточний рік із розрахунком рівномірного 

виконання плану згідно з даними таблиці: 
Номер 

підприємства 

Поточний рік Відхилення середнього виконання 

від індивідуального 

 План, хп Очікуване 

виконання, хв 

% виконання 

плану 

хв – хср (хв – хср)2 

1 33010 33910    

2 14530 14640    

3 11390 11850    

4 15150 15320    

5 21600 21900    

6 12980 13120    

7 8310 8540    

Всього      

  

 При цьому врахувати, що середнє очікуване виконання плану обчислюється за 

формулою хср =  хв/7. 

 

Задача 2. 

Дані натуральні числа k, l, m та дійсні числа х1, …,хк, у1, …,уl, z1, …,zm. 

Обчислити 

   
 

  













2
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