
1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: BTEduca�on
2. Majandustegevusteade nr.: 214280

3. Õppekava nimetus: 
Programmeerimise algkursus 

JAVA keeles
4. Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
5. Õppekava koostamise alus: Tarkvaraarendaja, tase 6, kutsestandardi 

kompetentsid B.3.1, B.3.2, B.3.3, B.3.4

6. Eesmärk
Kursuse läbimise tulemusena tunneb õppija Javas programmeerimise aluseid.

7. Õpiväljundid
Kursuse lõppedes õppija:
loob Java baasmooduleid kasutades selleks kaasaegseid koodimisstandardeid ja Java (1.8) keele 
võimalusi;
rakendab objektorienteeritud programmeerimise põhimõ�eid;
op�meerib rakenduste tööd valides selleks õigeid algoritme;
loob kasutades ergonoomilisi koodi projekteerimise mustreid skaleeritavaid rakendusi;
suudab tagada rakenduse stabiilsust ja turvalisust ka suure arvu lõimede korral

8. Sihtgrupp
kursused on mõeldud neile, kes:
- kesk- ja keskeriharidusega IT-spetsialis�d, kes soovivad oma kvalifikatsiooni tõsta või oma 
erialal uusi teadmisi omandada, tegevusala muuta;
- kõrgemate ja keskmiste tehniliste asutuste üliõpilased, kellel on IT-haridus;
- infotehnoloogia valdkonnas kogemustega isikud, kes soovivad oma oskusi täiendada, uusi 
teadmisi omandada või tegevusvaldkonda muuta;
- kursused "Programmeerimise alused keeles Java" on mõeldud neile, kes soovivad omandada 
algteadmised programmeerimises keeles Java.
9. Õppe alustamise �ngimused
Sellel kursusel osaleda soovijatel peavad olema järgmised oskused ja teadmised:
- ta peab olema osav arvu�kasutaja (oskab iseseisvalt installeerida tarkvara, kasutada käsurida);  
                                                              
- tal peab olema skrip�de baasprogrammeerimise kogemus (programmeerimise keel ei ole 
täh�s).
10. Õppe  maht: 200 akadeemilist tundi
11. Õppe ülesehitus
 200 ak.tundi, sealhulgas auditoorse ja prak�lise  töö maht 120 ak. tundi ja iseseisva töö maht 80 
akad.tundi (kodune) 

12. Õppekeskkond ja õppevahendid
Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel 
aadressil Peterburi tee 50A, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse 
nõuetele. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja 
toolid,pabertahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvu�d, video-ja audiotehnika jm).Klasside 
varustus uuendatakse iga 5 aasta järel ja rikke korral. Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, 
minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem inimest). Õppeklass valitakse 
vastavalt grupi suurusele. IT-spetsialis�de kursusele ja kursustele loodud arvu�klass, millel on 8 
arvu�t. Arvu�d arvu�klassis uuendatakse iga 3 aasta.



13. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid
Õppe sisu Õppemeetodid Õppeprotsessi kirjeldus

1. Java virtuaalmasin, süntaks Auditoorne töö /16 akad.tund. 
Iseseisev töö 8 t

Prak�line töö: Mäng "Kauge 
kuningriik"

2. Objektorienteeritud 
programmeerimine 1. osa. 

Auditoorne töö /16 akad.tund. 
Iseseisev töö 8 t

Prak�line töö: Loomapood: 
määra kokkusobivus

3. Java baasalgoritmid Auditoorne töö /20 akad.tund. 
Iseseisev töö 8 t

Prak�line töö: Trips-traps-trull

4. Objektorienteeritud 
programmeerimine 2. osa

Auditoorne töö /26 akad.tund. 
Iseseisev töö 8 t

Prak�line töö: Kosmiline 
jututuba

5. Programmeerimise 
põhimustrid

Auditoorne töö /16 akad.tund. 
Iseseisev töö 8 t

Prak�line töö: Võrguturundus

6. Õpilaste lõputööde esitlused Auditoorne töö /2 akad.tund. 2. Lõputöö
Rakenduse tegemisel peab 
kasutama Java põhialuseid:
1. Objektorienteeritud 
programmeerimine
2. Kliendi-serveri struktuur
3. Lõimtöötlus
4. Peab oskama seletada 
koodis kasutatud op�maalsete
algoritmide olemust
5. Mustrite kasutus
Teemat "jututuba" kasutada ei 
to
Näidisteema:
1. Raamatukogu: lugejad 
registreerivad end süsteemi
(käsurea kaudu)
Süsteemi kirjeldus:
1. Saab näha raamatute 
nimekirja
2. Laenutada raamatuid 
määratud aja
3. Pikendada raamatute 
tähtaegu ühe kor
4. Meeldetuletuse saamisel 
tuleb raamat tagastada
5. Kui lugeja soovib laenutada 
raamatut, mis on juba välja
laenutud, näidatakse talle 
teadet, mis pakub järjekorda 
lisami
6. Kui lugeja on jõudnud 
järjekorras esimeseks, antakse 
talle
sellest teada
7. Raamatu võib varem ära 
tuua ja järgmine lugeja
järjekorras saab teate selle koht
8. Lugejale arvestatakse 
boonuseid, kui ta loeb palju
raamatuid ja toob need 
õigeaegselt tagasi
9. Lugejale arvestatakse 
trahvipunkte, kui ta hilineb �h�
raamatute tagastamiseg 10.
Trahvipunk�de limiidi 
saavutamisel eemaldatakse 
lugeja
raamatukogu nimekirjast

14. Materjalid
David J. Eck. Introduc�on to Programming Using Java. 
David J. Eck. Introduc�on to Programming Using Java.  Джошуа Блох. Java: эффективное 
программирование.



David J. Eck. Introduc�on to Programming Using Java. 
David J. Eck. Introduc�on to Programming Using Java.  Джошуа Блох. Java: эффективное 
программирование.

15. Hindamine ehk
Õppija teadmiste ja oskuste hindamine toimub õpiväljundipõhiselt. Õppeaine loetakse läbituks 
pärast õpiväljundite hindamisel posi�ivse tulemuse saamist. 
Posi�ivne tulemus on „arvestatud”, nega�ivne tulemus on „mi�earvestatud"

16. Õppe lõpetamise �ngimused
Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta 
väljastamisega; Koolituse  edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides 
ning lisaks tuleb täita  vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd 

17. Väljastatavad dokumendid
Lõputunnistus väljastatakse kui õppija on edukalt lõpetanud koolituse ning tal on täidetud  
�ngimused kirjeldatud  käesoleva dokumendi punk�s 15. Õppija saab tõendi koolituses 
osalemise või selle läbimise kohta  juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui  80% 
õppetundides ning tal on  täitnud  vähem kui  80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse 
õppekava läbitud teemad ja maht  ning teised Täienduskoolituse standardiga  kindlaksmääratud 
andmed .
18. Koolitaja kvalifikatsioon
Koolitajad omavad kõrgharidust või kutseharidus ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal 
ja soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutset.


