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1. Вступ 

В межах курсової роботи з дисципліни "Прикладне програмування Java" 

студентам пропонується створити прикладний додаток з графічним 

інтерфейсом користувача та доступом до бази даних на основі технологій 

Oracle Java, MySql. Концептуально, додаток являє собою електронний 

довідник, який призначений для збереження сукупності даних про об’єкти з 

однієї тематичної області, наприклад, книги, файли і т.п. В довіднику 

передбачається аналіз сукупності об’єктів, які зберігаються в базі даних та 

наданні отриманої статистичної інформації користувачу. Наприклад, загальна 

кількість книжок, кількість книг, що випущені у 2018 році, кількість книг, що 

має жорстку обкладинку і т.п. Відповідна тематика об’єктів, перелік 

характеристик та критеріїв, за якими здійснюється збір статистичної 

інформації, наведено у п.4. 

2. Структура та тематика курсової роботи 

Курсова робота виконується відповідно до завдань, наведених у п.4. 

Приклад оформлення титульного листа наведено у додатку А. Робота 

складається з кількох розділів. У першому розділі наводиться отримане 

завдання, описується тип об’єкту, що підлягає збереженню у БД, наводиться 

UML-діаграма класу для цього типу даних. В 2 розділі наводиться зображення 

графічного інтерфейсу користувача додатку, описуються функціональні 

можливості додатку. В 3 розділі наводяться sql-запити для реалізації основних 

дій у додатку – додаванні нового об’єкту до БД, видаленні, пошуку, отриманні 

даних для формування статистичного звіту. У висновку підводяться ітоги 

виконаної роботи, відповідно до основних етапів розробки додатку. В 

додатках до курсової роботи наводяться повний лістинг коду розробленого 

програмного додатку, обов’язково включаючи нумерації рядків. На відповідні 

рядки цього коду слід здійснювати посилання із тексту розділів 1-3, при 

поясненні особливостей реалізації функціоналу додатку. 

Обсяг роботи без додатку  - не більше 10 сторінок. Порядок слідування 

частин роботи: 

1) титульний лист (додаток А даних методичних рекомендацій) 

2) зміст 

3) розділ 1,2,3,… 

4) бібліографічний перелік літератури або посилань Інтернет 

5) додатки 

Робота оформлюється на листах А4, нумерується (перший лист без 

номера), скріплюється стиплером з боку більшого відступу (ліве поле). 

Для основного тексту роботи використовується шрифт Times New 

Roman 14 пт. Для програмного коду – моношириний  шрифт Courier New 

10пт. 
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Код програми має містити коментарі. 

Тематика курсової роботи 

Варі-

ант 

Суть 

об'єкту 

Характеристики об’єкту, якими він 

описується (поле ID присутнє у всіх 

варіантах тому окремо не 

наводиться) 

Характеристики, за якими 

здійснюється формування 

статистичного звіту 

1 Працівник 1. Імя 

2. Прізвище 

3. По-батькові 

4. Стать особи (чоловік або жінка) 

5. Вік 

6. Адреса проживання 

7. Місто народження 

1. загальна кількість 

працівників у БД; 

2. кількість чоловіків; 

3. кількість жінок. 

 

2 Книга 1. Автор 

2. Назва 

3. Видавництво 

4. Рік видання 

5. Палітурка (жорстка або м'яка) 

6. Вартість 

7. Кількість примірників 

1. загальна кількість 

працівників у БД; 

2. кількість книжок із 

жорсткою обкладинкою 

3. кількість книжок із 

м'якою обкладинкою 

 

3 Музичний 

диск 

1. Назва альбому 

2. Назва групи 

3. Ім'я солісту 

4. Рік видання альбому 

5. Жанр – класика або рок або інше 

6. Вартість диску 

7. Кількість випущених дисків 

цього альбому 

1. загальна кількість дисків 

у БД; 

2. кількість дисків з роком 

3. кількість дисків з 

класикою 

 

4 Хворий 1. Імя 

2. Прізвище 

3. По-батькові 

4. Стать особи (чоловік або жінка) 

5. Вік 

6. Діагноз 

7. Призначене лікування 

1. загальна кількість хворих 

у БД; 

2. кількість чоловіків; 

3. кількість жінок. 

 

5 Ноутбук 1. Фірма виробник 

2. Розмір дисплею, в дюймах 

3. Наявність DVD (є чи ні) 

4. Обсяг оперативної пам'яті в Гб 

5. Обсяг жорсткого накопичувача в 

Гб 

6. Встановлена ОС 

7. Вік нота (0-якщо новий, >0 якщо 

б/у) 

1. загальна кількість 

ноутбуків у БД; 

2. кількість нутів з DVD; 

3. кількість нутів без DVD. 

4.  

6 Товари в 

інтернет 

магазині 

1. Назва товарної позиції 

2. Артикул (8-значне число) 

3. Фірма-виробник 

4. Ціна 

5. Можливість придбати в кредит 

(так чи ні) 

1. Кількість товару в БД 

2. Кількість позицій, що 

можна придбати в кредит 

3. Кількість позицій, що не 

можна придбати в кредит 
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6. Банк, який кредитує (якщо 

кредит не надається, то "") 

7. Гарантія (в місяцях) 

 

 

3. Технології 

Базовими технологіями, які застосовуються в роботі, є Java та MySql. 

Для організації роботи важливе значення має необхідне програмне 

забезпечення. Його основу складає JDK(1.8), середовище розробника IDE 

Eclipse або Netbeans. Ці засоби необхідні для створення коду програми, її 

компіляції та запуску. Проектування графічного інтерфейсу користувача 

необхідно здійснювати без візуального редактору. Данні додатку зберігаються 

в базі даних (БД), тому необхідно встановити систему управління базами 

даних MySql окремо, або у складі засобу відлагодження серверних додатків, 

наприклад, WampServer (3.1.9). Тоді базу даних та відповідні таблиці слід 

створювати засобами phpmyadmin, який входить до складу WampServer. 

Підключення бази даних до проекту на Java здійснюється за допомогою 

MySQL Connector (5.0.8). Спосіб підключення до проекту залежить від IDE, 

але полягає у додаванні mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar -файлу до бібліотек 

проекту (або встановленні шляху до місця, де знаходиться цей файл). 
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4. Література 

 

Базова 

1. Y. Daniel Liang Intro to Java Programming, Comprehensive Version [10th 

Edition] // Prentice Hall, 2014, 1344p. 

2. Doug Lowe JavaFX For Dummies // Wiley,2014,432p. 

3. Kishori Sharan Beginning Java 8 APIs, Extensions and Libraries: Swing, 

JavaFX, JavaScript, JDBC and Network Programming APIs [1 ed.] // Apress, 

2014,  808p. 

4. Ресурси http://dl.dut.edu.ua 

 

Допоміжна 

1. Kishori Sharan Learn JavaFX 8: Building User Experience and Interfaces with 

Java 8 [1 ed.] // Apress, 2015, 1200p. 

 

Інструментарій розробника та інформаційні ресурси 

1. https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-

2133151.html 

2. https://www.eclipse.org/downloads/ 

3. https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html 

4. http://www.wampserver.com 
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Матеріально-технічне забезпечення 

 

1. Комп’ютери HP ProDesk Intel Pentium CPU G3240 (3.10 GHz), 4Gb RAM 22 

шт. (2016 р.). 

2. Мультимедійна система. 

 

Програмне забезпечення 

 

1. програма Oracle Java, Freeware license 8 

(https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-

2133151.html), Freeware Licence; 

2. програма IDE Eclipse Mars, (https://www.eclipse.org/), Freeware Licence; 

3. Oracle MySQL (https://www.mysql.com/downloads/), Freeware Licence; 

4. jdk-8u41-x64, 2019, Freeware Licence. 

 

  

https://www.eclipse.org/
https://www.mysql.com/downloads/
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Приклад оформлення титульного листа курсової роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНИХ НАУК 

 

 

 

 

 

Курсова робота  

з дисципліни "Прикладне програмування Java" на тему: електронний 

довідник музичних дисків 

 

 

Виконала: студентка групи КНД-21 Іванова В.О. 

Перевірив: проф. Ільїн О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Київ, 2019р. 
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Додаток Б 

Приклад схеми екранної форми додатку 
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Додаток В 

Приклад оформлення коду програми 

260private Stuff getStuff() { 

261  Stuff e = new Stuff(); 

262 

263  // check if all fields are filled and correct 

264  boolean isAllFieldsCorrect = true; 

265  if (lastNameRowTextField.getText().equals("")) 

266   isAllFieldsCorrect = false; 

267  if (firstNameRowTextField.getText().equals("")) 

268   isAllFieldsCorrect = false; 

269  if (ageRowTextField.getText().equals("")) 

270   isAllFieldsCorrect = false; 

271  if (adressRowTextField.getText().equals("")) 

272   isAllFieldsCorrect = false; 

273  if (cityRowTextField.getText().equals("")) 

274   isAllFieldsCorrect = false; 

275  if (contactsRowTextField.getText().equals("")) 

276   isAllFieldsCorrect = false; 

277 

278  if (isAllFieldsCorrect) { 

279    

280   e.setId(idRowTextField.getText().equals("") ? 

0 : Integer.parseInt(idRowTextField.getText())); 

281   e.setLastName(lastNameRowTextField.getText()); 

282  

 e.setFirstName(firstNameRowTextField.getText()); 

283  

 e.setAge(Integer.parseInt(ageRowTextField.getText())); 

284   e.setAddress(adressRowTextField.getText()); 

285   e.setCity(cityRowTextField.getText()); 

286   e.setPhone(contactsRowTextField.getText()); 

287   e.setGender(rbMale.isSelected() ? 1 : 2); 

288  } else 

289   e = null; 

290 

291  return e; 

292 } 

 


