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Конспект лекції № 1 

 

Тема № 1. АЛГОРИТМ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху” та „ Інформаційні та комунікаційні технології ”. 

 

Мета лекції: познайомити з поняттям алгоритму, його властивостями та 

способами подачі; навчити переводити числа в довільну систему числення; 

розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес; формувати вміння 

аналізувати, узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, синтезувати знання, 

отримані при вивченні різних предметів. 

 

План лекції  

1. Поняття алгоритму.  

2. Властивості алгоритмів.  

3. Алгоритмічні конструкції.  

4. Головний і допоміжні алгоритми.  

5. Обчислювальні алгоритми.  

6. Графічні схеми алгоритмів.  

7. Алгоритми систем числення.  

 

Опорні поняття: алгоритм, системи числення, властивості, блок-схема, 

головний алгоритм, допоміжний алгоритм, структура алгоритму, псевдокод, 

цикл, розгалуження, схема даних, схема програми. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб. 

пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с. 

2. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування. Поглиблений курс. – 

К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. − 623 

с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Системи числення [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.victoria.lviv.ua/html/oit/html/lesson2.htm 

2. Перевод из одних систем счисления в другие [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: http://algolist.manual.ru/maths/teornum/count_sys.php 

3. Системи числення [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/230/4.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

 

1.1. Поняття алгоритму 

 

Одним з важливих понять, на яких базується застосування ЕОМ для 

розв’язування різноманітних задач, є поняття алгоритму. 

Термін “алгоритм” звичайно використовується для позначення деякої 

послідовності дій, що приводять до досягнення потрібного результату. 

Слово «алгоритм» є перефразуванням географічної назви місцевості 

Хорезм через праці відомого узбецького математика Мухамеда ібн Муса аль-

Хорезмі (близько 825 року). У IX ст. великий узбецький математик Мухамед, 

уродженець Хорезма (арабською “аль-Хорезмі”), розробив правила виконання 

чотирьох арифметичних дій над числами в десятковій системі числення. 

Множину цих правил назвали алгоритмом (algorithmi – від латинського 

написання імені аль-Хорезмі), а потім словом “алгоритм” почали позначати 

сукупність правил певного виду, а не тільки правил виконання арифметичних 

дій. 

Одним із найперших алгоритмів є відомий алгоритм Евкліда для 

знаходження найбільшого спільного дільника натуральних чисел ( ІІІ ст. до н. е.). 

Тривалий час поняття алгоритму використовували лише математики при 

позначенні правил розв’язування різних задач. Розвиток математичної науки 

привів до необхідності уточнення поняття алгоритму як одного з основних 

математичних понять і розробки нової математичної дисципліни “Теорії ал- 

горитмів”. 

Інтуїтивно алгоритм трактується як ефективна обчислювальна процеду- ра 

в працях Бореля (1912 р.), Вейля (1921 р.) та ефективна обчислювальна 

функція у роботі Чорча (1936 р.). За Постом (1936 р.) алгоритм – це послідо- 

вність пронумерованих інструкцій. У термінах Тюрінга (1936 р.) алгоритм – 

непорожня послідовність команд. Еквівалентні їм інтуїтивні поняття алгори- 

тму введені Марковим (1951 р.) і Колмогоровим (1953 р.). Подальші дослі- 
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дження, здійснені Шенгаге, Ахо, Ульманом, Хопкрофтом і Криницьким, не 

вийшли за рамки інтуїтивного підходу. 

Алгоритм – це набір інструкцій, що описує, як деяке завдання може бути 

виконане. Іншими словами, алгоритм – система формальних правил, що 

визначає зміст і порядок дій над вхідними даними і проміжними результатами, 

необхідними для отримання кінцевого результату при розв’язуванні задачі. 

Говорячи про алгоритми, необхідно розглянути джерела їх виникнення. 

Перше джерело – це практика, наше повсякденне життя, що надає 

можливість, а іноді й вимагає отримувати алгоритми шляхом описання дій з 

розв’язування різних задач. Такі алгоритми називаються емпіричними. 

Друге джерело – це наука. З її теоретичних положень і встановлених 

фактів можуть бути виведені алгоритми. Так, на основі теоретичних законів 

можна побудувати алгоритми для управління різними технологічними 

процесами. 

Третім джерелом є різні комбінації і модифікації вже наявних 

алгоритмів. Очевидно, що тут велику роль відіграють кваліфікація та 

винахідливість працівників, їх знання про математичні закономірності 

перетворень алгоритмів. 

Науковці виділяють три основних класи алгоритмів: обчислювальні, 

інформаційні та керуючі. 

Обчислювальні алгоритми - це такі, в ході виконання яких проводяться 

обчислення. Обчислювальні алгоритми працюють з числами або з їх наборами 

- векторами, матрицями, множинами. 

Інформаційні алгоритми працюють з великими об'ємами інформації. Як 

приклад можна навести алгоритм пошуку необхідної числової або символьної 

інформації, що відповідає певним ознакам. Ефективність роботи цих 

алгоритмів залежить від організації даних, прикладом чого можуть бути відомі 

сьогодні всім бази даних. 

Керуючі алгоритми характерні тим, що дані до них надходять від 

зовнішніх процесів, якими вони керують. Результатами роботи цих алгоритмів 
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є вироблення своєчасного необхідного керуючого сигналу як реакції на швидку 

зміну вхідних даних. Саме тому значення даних у ході виконання керуючих 

алгоритмів змінюються, подекуди навіть досить швидко, і алгоритм повинен 

своєчасно правильно прореагувати на це, тобто видати потрібний керуючий 

сигнал у потрібний момент часу. 

Висновок. Алгоритми призначені для вирішення широкого кола 

практичних задач , пов’язаних із перетворенням інформації. Алгоритм − це 

скінчена послідовність команд, які потрібно виконати над вхідними даними для 

отримання результату. Люди є творцями і виконавцями алгоритмів. Виділяють 

три класи алгоритмів: обчислювальні, інформаційні та керуючі. 

 

Продовжити перегляд  

 

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Організована сукупність дій, необхідних для розв’язання поставленої 

задачі, називається алгоритмом. Ефективним методом побудови алго-

ритмів є метод покрокової деталізації, при якому завдання розбивається на 

кілька простих підзадач (модулів), і для кожного модуля створюється свій 

власний алгоритм. 

2. В обчислювальних процесах алгоритм є послідовністю команд (директив 

або інструкцій), що визначає дії, які треба виконати для досягнення 

поставленої мети: розв’язання певної задачі. 

3. Алгоритми можуть бути описані: усно; словесно (у вигляді плану дій − 

розпоряджень); графічно (у вигляді блок-схем). 

4. У двійковій системі числення користуються лише двома цифрами: 0 і 1. У 

вісімковій − цифрами від 0 до 7, а в шістнадцятковій - цифрами від 0 до 9 

і літерами від 'A' до 'F', які відповідають десятковим числам від 10 до 15. 

Для переведення з десяткової системи числення у двійкову (вісімкову, 

шістнадцяткову, …) користуються діленням у стовпчик. При діленні числа 

n на 2 під числом n записуємо остачу від ділення n на 2, під двійкою – 

частку. Процес ділення закінчується, коли частка стане рівною 1. Далі слід 

записати останню частку (одиницю) і всі остачі від ділення у зворотному 

порядку. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


5  

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

1. Що таке алгоритм? 

2. Які ви знаєте властивості алгоритмів? 

3. Що таке аргумент? 

4. Що таке результат виконання алгоритму? 

5. Для чого використовуються проміжні величини? 

6. Які ви знаєте методи запису алгоритмів? 

7. Що таке система числення? 

8. Які типи систем числення ви знаєте? 

9. Що таке основа позиційної системи числення? 

10. Яка система числення використовується для подання чисел у пам’яті 

комп’ютера? Чому? 

11. З яких міркувань використовують 8-у та 16-у системи числення? 

12. Яким чином можна перевести число з 8-ої системи числення у 16-у? 

13. За якими правилами переводяться числа з десяткової системи числення? 

14. За якими правилами переводяться числа в десяткову систему числення? 

15. Чим непозиційна система числення відрізняється від позиційної? 

16. Запишіть числа (11451)8, (10101011)2, (AD1F)16 , у десятковій системі 

числення. 

17. Переведіть число 325 у двійкову, вісімкову і шістнадцяткову системи 

числення. 

18. Переведіть числа 0,5625 та 0,3 у двійкову систему числення. 

19. Як перевести число з 10→2, з 10→16? 

20. Як перевести число з 2→10, з 8→10, з 16→10? 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Конспект лекції № 2 

 

Тема № 2. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ С. ЛІНІЙНІ ПРОГРАМИ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху” та „ Інформаційні та комунікаційні технології ”. 

 

Мета лекції: ознайомлення з класифікацією і особливостями сучасних мов 

програмування; з поняттям середовища програмування та елементами вікна 

середовища програмування Microsoft Visual Studio; вивчення базових основ мови 

програмування С. 

 

План лекції  

1. Поняття про мови програмування.  

2. Поняття про середовища програмування. 

3. Етапи розв’язування задач.  

4. Структура С-програми. 

5. Оголошення змінних.  

6. Основні типи даних.  

7. Використання коментарів.  

8. Стандартні функції введення/виведення мови С. 

 

Опорні поняття: мова програмування, середовище програмування, структура. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Васильчиков В.В. Основы программирования на языке С: Учебное 

пособие. / В.В. Васильчиков Н.С. Лагутина Ю.А., Ларина. − Ярославлъ: 

ЯрГУ, 2006. − 80 с. 

2. Павловская Т.А. С/С++. Структурное программирование: Практикум. / 

Павловская Т. А., Щупак Ю. А. − Спб.: Питер, 2003. – 240 с. 

3. Шилдт Г. С для профессиональных программистов. / Шилдт Г. − М.: 

«Вильямс», 2011. − 704 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Кучин Н.В. Основы программирования на языке Си: [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: http://ict.edu.ru/ft/005576/2001-0092-0-01.pdf 

2. Полный справочник по C: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lord-

n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/main.htm 

3. Электронный учебник по программированию на языке Си: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/ 

mpiastro/masterskaa/biblioteka/s/knigi-i-sajty-po-programmirovaniu-na-s\ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1.  Поняття про мови програмування.  

 

Мова програмування (англ. Programming language) − це штучна мова, 

створена для передачі команд машинам, зокрема комп’ютерам. Мови 

програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють 

поведінку машин, та запису алгоритмів. 

Мова програмування − це система позначень для опису алгоритмів та 

структур даних, певна штучна формальна система, засобами якої можна 

виражати алгоритми. Мову програмування визначає набір лексичних, 

синтаксичних і семантичних правил, що задають зовнішній вигляд програми і 

дії, які виконує виконавець (комп'ютер) під її управлінням 

Однією з проблем, які виникають на початкових етапах розробки 

програмного продукту, є вибір мови програмування, що в свою чергу впливає на 

вибір середовища програмування. Існує маса факторів, що впливають на вибір 

мови. Однак перш ніж прийняти рішення на користь тієї чи іншої мови 

програмування, слід мати уявлення про їх класифікації та особливості. Всі 

існуючі мови програмування поділяються на такі групи: 

− універсальні мови високого рівня; 

− спеціалізовані мови розробника програмного забезпечення; 

− спеціалізовані мови користувача; 

− мови низького рівня. 

Мови програмування високого рівня є зрозумілішими людині, ніж 

комп’ютеру. Особливості конкретних комп’ютерних архітектур в них не 

враховуються, тому створені програми легко переносяться з комп’ютера на 

комп’ютер. Здебільшого достатньо просто перекомпілювати програму під певну 

комп’ютерну архітектурну та операційну систему. Розробляти програми на таких 

мовах значно простіше і помилок допускається менше. Значно скорочується час 

розробки програми, що особливо важливо при роботі над великими 

програмними проектами. 

Наразі у середовищі розробників вважається, що мови програмування, які 

мають прямий доступ до пам'яті та регістрів або мають асемблерні вставки, 

потрібно вважати мовами програмування з низьким рівнем абстракції. Тому 

більшість мов, які вважалися мовами високого рівня до 2000-го року зараз вже 

такими не вважаються: Адресна мова програмування, Фортран, Кобол, Алгол, 

Pascal, PascalABC, Java, C, C++, Objective C, Smalltalk, C#, Delphi 

Недоліком мов високого рівня є більший розмір програм порівняно з 

програмами на мові низького рівня. Сам текст програм на мові високого рівня 

менший, проте, якщо взяти у байтах, то код початково написаний на асемблері 

буде компактніший. Тому в основному мови високого рівня використовуються 

для розробок програмного забезпечення комп'ютерів, і пристроїв, які мають 

великий обсяг пам’яті. А різні підвиди асемблеру застосовуються для 

програмування інших пристроїв, де критичним є розмір програми. 
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В групі універсальних мов високого рівня безумовним лідером сьогодні є 

мова С (разом з C ++), що мають цілий ряд дуже істотних переваг: 

− багатоплатформність − для всіх використовуваних в даний час платформ 

існують компілятори з мови С і C ++; 

− наявність операторів, що реалізують основні структурні алгоритмічні 

конструкції (умовну обробку, всі види циклів); 

− можливість програмування на низькому (системному) рівні з 

використанням адрес оперативної пам’яті; 

− величезні бібліотеки підпрограм і класів. 

Спеціалізовані мови розробника використовують для створення 

конкретних типів програмного забезпечення. До них відносять: 

− мови баз даних; 

− мови створення мережевих додатків; 

− мови створення систем штучного інтелекту і т. д. 

Спеціалізовані мови користувача зазвичай є частиною професійних 

середовищ, характеризуються вузькою спрямованістю і розробниками 

програмного забезпечення не використовуються. 

Мови низького рівня дозволяють здійснювати програмування практично 

на рівні машинних команд. При цьому отримують найоптимальніші, як з точки 

зору часу виконання, так і з точки зору обсягу необхідної пам’яті програми. Але 

ці мови абсолютно не годяться для створення великих програм і, тим більше, 

програмних систем Прикладом мови низького рівня є асемблер. Мови низького 

рівня орієнтовані на конкретний тип процесора і враховують його особливості, 

тому для перенесення програми на асемблері на іншу апаратну платформу її 

потрібно майже цілком переписати. 

За допомогою мов низького рівня створюють ефективні і компактні 

програми, оскільки розробник отримує доступ до всіх можливостей процесора. 

Мови низького рівня, як правило, використовують для написання 

невеликих системних програм, драйверів пристроїв, модулів стиків з 

нестандартним обладнанням, програмування спеціалізованих мікропроцесорів, 

коли найважливішими вимогами є компактність, швидкодія і можливість 

прямого доступу до апаратних ресурсів 

В даний час мови типу асемблера зазвичай використовують: 

− при написанні порівняно простих програм, що взаємодіють 

безпосередньо з технічними засобами (наприклад, драйверів); 

− у вигляді вставок в програми на мовах високого рівня. 

Інколи в літературі та в Інтернеті згадують про п'ять поколінь мов 

програмування. Високорівневі мови програмування вважаються третім, 

асемблерні мови − другим, а машинний код − першим поколінням. Класифікація 

мов на четверте і п’яте покоління проводиться різними авторами по різному по 

різних ознаках і різниця між мовами третього, четвертого та п'ятого покоління 

часто нечітка. 

Висновок. При виборі мови програмування слід керуватися такими 

міркуваннями: мова повинна бути зручною для програміста, придатною для 

даного комп’ютера, придатною для вирішення конкретного завдання. 
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Продовжити перегляд  

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

Мова програмування  С − стандартизована процедурна мова програмування 

високого рівня. Мова відзначається мінімалізмом та має наступні особливості: 

проста мовна база, орієнтація на процедурне програмування, система типів, 

використання препроцесора, безпосередній доступ до пам'яті комп'ютера, 

мінімальна кількість ключових слів, передача параметрів за значенням. В С 

немає автоматичного управління пам'яттю,  підтримки ООП, вкладених функції, 

поліморфізму функцій і операторів, вбудованої підтримки багатозадачності і 

роботи з мережею. 

 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

 

1. Коли і ким була створена мова С? 

2. З чого складається алфавіт мови С? 

3. Що таке лексема? 

4. Що таке ідентифікатор, правила запису ідентифікатора? 

5. Що таке перепроцесор? Як записуються директиви перепроцесора? 

6. Як записуються константи мовою С? 

7. Як записуються коментарі мовою С? 

8. Які типи даних використовують у мові С? 

9. Яка структура програми мовою? 

10. Виберіть правильно записані ідентифікатори: 

а) a, aa, _a, 1s, max znach; 

б) q, f_1? A..a, a*s; 

в) s1, Max_znach, x1,_y; 

 

11. Які з тверджень правильні? 

в) тип int займає 1 байт 

г) тип long займає 4 байт 

д) тип char займає 2 байт 

е) тип unsigned char займає 4байт 

є) тип short int займає 4 байти 

 

12. Перечисліть типи мов програмування і схарактеризуйте ці мови. 

13. Наведіть структуру середовища програмування. 

14. Поясніть схему обробки програм „перетворити − скласти − завантажити − 

виконати”. 

15. Поясніть дві схеми трансляції мов програмування. 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


Конспект лекції № 3-4 

 

Тема № 3. ОПЕРАТОРИ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху” та „ Інформаційні та комунікаційні технології ”. 

 

Мета лекції: ознайомлення з розгалуженими й циклічними алгоритмами та 

операторами, що реалізують ці алгоритми; освоєння прийомів розв'язування 

задач, що потребують комбінування циклічних операторів з операторами 

розгалуження; 

 

План лекції 

1. Поняття оператора. Типи операторів.  

2. Операції присвоєння. Повна та скорочена форма операції присвоєння.  

3. Операції інкремента та декремента.   

4. Арифметичні операції з числами.  

5. Перетворення типів.  

6. Логічні операції.  

7. Конструкція логічного вибору if.  

8. Структура множинного вибору switch.  

9. Поняття циклу: цикли while, do while, for.  

10. Управляючі оператори в циклах: оператор break, оператор continue.  

11. Вкладені цикли.  

12. Інтегрованій налагоджувач Microsoft Visual Studio. 

 

Опорні поняття: оператор, умовний оператор, цикл, вкладений цикл, 

множинний вибір, логічні опрації 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Васильчиков В.В. Основы программирования на языке С: Учебное 

пособие. / В.В. Васильчиков Н.С. Лагутина Ю.А., Ларина. − Ярославлъ: 

ЯрГУ, 2006. − 80 с. 

2. Павловская Т.А. С/С++. Структурное программирование: Практикум. / 

Павловская Т. А., Щупак Ю. А. − Спб.: Питер, 2003. – 240 с. 

3. Шилдт Г. С для профессиональных программистов. / Шилдт Г. − М.: 

«Вильямс», 2011. − 704 с. 

4. Шпак З.Я. Програмування мовою С: Навч. посібник. / З.Я. Шпак. −  2-е 

видання, доповнене. − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. − 

436 с. 

5. Эпштейн М. С. Практикум по программированию на языке С. / Эпштейн 

М. С. – М. Издательский центр «Академия», 2007. – 128 с. 

 

Інтернет ресурси:  



1. Кучин Н.В. Основы программирования на языке Си: [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: http://ict.edu.ru/ft/005576/2001-0092-0-01.pdf 

2. Полный справочник по C: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lord-

n.narod.ru/download/books/ walla/programming/Spr_po_C/ main.htm 

3. Язык Си в примерах : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0

%A1%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5

%D1%80%D0%B0%D1%85 

4. Электронный учебник по программированию на языке Си: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/mpiastro/ 

masterskaa/biblioteka/s/knigi-i-sajty-po-programmirovaniu-na-s\ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

3.1. Поняття оператора. Типи операторів. 

Оператор − конструкція мови дозволяє здійснювати різні дії над даними, 

що призводять до певного результату. 

Всі оператори прийнято поділяти на групи за ознакою їх дії. Наприклад, 

арифметичні операції − операції, що дозволяють здійснювати арифметичні дії 

над даними (додавання, віднімання і так далі). 

Отже, всі оператори поділяються на: 

1. Унарні − оператори, для яких необхідним є тільки один операнд (дані, 

над якими робиться дія). З прикладом унарного оператора є мінус, який дозволяє 

перетворити число в від’ємне (3 і -3), або додатнє (- (- 3)).  

Загальний синтаксис унарного оператора такий: 

оператор операнд; або операнд оператор; 

 2. Бінарні − оператори, для яких потрібно два операнда ліворуч і праворуч 

від оператора. Це +, -, *.  Їх загальний синтаксис: 

операнд оператор операнд; 

 3. Тернарні − оператори, яким необхідні три операнда. У мові 

програмування С такий оператор всього один і з його синтаксисом 

познайомимося трохи пізніше. 



Пріоритет 

Всі оператори мають пріоритет. Нижче наведені оператори у відповідності 

з пріоритетами. 

Символьне позначення операції 

Вищий пріоритет  

() [] . -> 

! *(ун) -(ун) ~ ++ --  

% * / 

+ -  

<< >> 

< > <= >=  

!= ==  

& 

^ 

| 

&& 

|| 

?: 

= += -= *= /= %= &= |= ^= >>= <<=  

Нижчий пріоритет 

 

3.2. Арифметичні операції з числами 

Арифметичні операції − це операції, що дозволяють здійснювати 

арифметичні дії над даними.  

Назва  

операції 

Символ в 

сові С 

Опис, приклад 

Додавання + Складає два значення разом, результатом є сума операндів: 5+18 

результат 23 

Віднімання - Віднімає значення, що знаходиться праворуч від значення, що 

знаходиться зліва від оператора. Результат - різниця операндів: 

20-15 результат 5 

Множення * Перемножує два значення: 5*10 результат 50 

Ділення / Ділить значення, що знаходиться зліва на значення, що 

знаходиться праворуч від оператора. наприклад: 20/4 результат 5 

Ділення по 

модулю 

% Результатом цієї операції є залишок від цілочисельного ділення, 

наприклад, якщо ділимо 11 на 3, то ціла частина виходить 3, (так 

як 3 * 3 = 9), в залишку буде 2, це число і буде результатом 

ділення по модулю:  

11/3 = 3 цілих 2 в залишку 11%3 = 2 (залишок) 

 

Примітка: 

1. Операцію ділення по модулю, можна застосовувати тільки до цілих  

даних. 



2. Якщо менше число ділиться на більше за допомогою %, то результатом 

буде саме менше число:  3% 10 = 3. 

3. Ділити по модулю на нуль не можна. 

 

Інкремент і декремент. 

1. Інкремент − позначається конструкцією ++. Даний оператор збільшує 

вміст будь-якої змінної на одиницю і перезаписує значення змінної. Наприклад, 

int a = 8; 

cout << a; // На екрані число 8 

a ++; 

cout << a; // На екрані число 9 

 

2. Декремент − позначається конструкцією --. Даний оператор зменшує 

вміст будь-якої змінної на одиницю і перезаписує значення змінної. Наприклад, 

int a = 8; 

cout << a; // На екрані число 8 

a--; 

cout << a; // На екрані число 7 

 

Такі вирази можуть бути представлені і так: 

a = a + 1 або a = a-1.  

Слід зазначити, що для літералів ні інкремент, ні декремент не 

використовуються, так як  абсолютно не логічно 5 = 5 + 1. Це явна помилка.  

Синтаксис унарного  оператора, може бути: 

операнд оператор;   або  оператор операнд; 

 Такі форми записи носять назву постфіксної (оператор після значення) і 

префіксної (оператор до значення). Інкремент та декремент володіють обома 

формами. 

Продовжити перегляд  

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Здатність управляти програмним потоком дозволяє робити вибіркове 

виконання окремих ділянок коду. Оператор вибору if дозволяє виконувати 

чи не виконувати певні ділянки коду, в залежності від того чи є істинним 

чи хибним умова цього оператора. Одне з найважливіших призначень 

оператора вибору if це те, що він дозволяє програмі зробити дію на вибір, 

в залежності від того, які дані запровадив користувач. 

2. Цикли використовуються для багаторазового повторення частин коду, щоб 

його не дублювати. Мова Сі пропонує досить прості конструкції 

управління для перевірки, циклів, множинного вибору. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Що таке цикли і де вони застосовуються? 

2. Які є оператори циклу? 

3. Назвіть умовні та безумовні оператори мови Сі? 

4. Що таке вкладені цикли? 

5. Яка форма запису умовного оператора if? 

6. Які оператори використовуються для організації циклів в С? 

7. Які три операції виконуються в циклі fоr? 

8. Чи обов’язково повинні бути присутні всі гілки оператора if ? 

9. Чи допускається вкладеність операторів if ? 

10. Яку роль виконує оператор switch ? 

11.  Який тип виразу має “селектор” оператора switch ? 

12. Скільки міток може містити кожна з гілок оператора switch ? 

13. Як виконується робота оператора switch ? 

14. Коли ефективно використовувати оператор switch ? 

15. Які логічні операції виконуються в мові С ? 

16. Який пріоритет мають логічні операції порівняно з операціями відношення 

? 

17. Зобразити фрагмент схеми програми, який відповідає наступному 

фрагменту програми: 

if ( c<3 ) if ( c == 2) a++; else b++; a += 1; 

18. Зобразити фрагмент схеми програми, який відповідає наступному 

фрагменту програми: 

if ( c<3 ) if ( c == 2) a++; else b++; if ( c<2 ) c++; a += 1; 

19. Зобразити фрагмент схеми програми, який відповідає наступному 

фрагменту програми: 

if ( c<3 ) if ( c == 2) a++; else b++; if ( c<2 ) c++; else a += 1; { c++; b++; } 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



Конспект лекції № 5-6 

 

Тема № 4. МАСИВИ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху” та „ Інформаційні та комунікаційні технології ”. 

 

Мета лекції: розглянути принципи роботи з масивами даних; ознайомити з 

методами впорядкування масивів; розвивати логічне мислення, навички 

створення програм, самостійність, вміння застосовувати набуті знання до 

практичних завдань роботи з масивами даних. 

 

План лекції  

1. Поняття масиву даних. Оголошення, ініціалізація і виведення масивів..  

2. Типові алгоритми опрацювання масивів.  

3. Визначення максимального і мінімального елементів та їхніх номерів.  

4. Алгоритм упорядкування елементів одновимірного масиву. Інші методи 

впорядкування масивів.  

5. Пошук елементів із заданою властивістю методом бісекції.  

6. Двовимірні масиви. Ініціалізація двовимірних масивів. 

7. Типові задачі, в яких використовуються двовимірні масиви. 

 

Опорні поняття: масив, елемент масиву, ініціалізація масиву, впорядкування 

масиву, двовимірний масив, пошук елементів масиву, генератор випадкових 

чисел, методи сортування, сортування обміном, сортування вставками, 

відправна точка, циклічний зсув, мінімальний та максимальний елемент, 

лінійний пошук. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Васильчиков В.В. Основы программирования на языке С: Учебное 

пособие. / В.В. Васильчиков Н.С. Лагутина Ю.А., Ларина. − Ярославлъ: 

ЯрГУ, 2006. − 80 с. 

2. Павловская Т.А. С/С++. Структурное программирование: Практикум. / 

Павловская Т. А., Щупак Ю. А. − Спб.: Питер, 2003. – 240 с. 

3. Шилдт Г. С для профессиональных программистов. / Шилдт Г. − М.: 

«Вильямс», 2011. − 704 с. 

4. Шпак З.Я. Програмування мовою С: Навч. посібник. / З.Я. Шпак. −  2-е 

видання, доповнене. − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. − 

436 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Кучин Н.В. Основы программирования на языке Си: [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: http://ict.edu.ru/ft/005576/2001-0092-0-01.pdf 



2. Полный справочник по C: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lord-

n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/main.htm 

3. Электронный учебник по программированию на языке Си: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/mpiastro/masterskaa/biblioteka/s/knigi-i-sajty-po-

programmirovaniu-na-s\ 

4. Язык Си в примерах : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0

%A1%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5

%D1%80%D0%B0%D1%85 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

4.1. Поняття масиву даних. Створення і виведення масивів 

 

1. Масив – це сукупність змінних, яка дозволяє зберігати кілька однотипних 

значень. 

2. Всі значення цієї сукупності об'єднані під одним ім'ям. 

3. При цьому кожна змінна в масиві є самостійною одиницею за назвою – 

елемент.  

4. Кожен елемент має свій порядковий номер – індекс. По індексу можна 

звертатися до конкретного елемента масиву.  

5. Нумерація елементів у масиві починається з нуля. 

 

Масив називається одновимірним, якщо для задання місцеположення 

елемента в масиві необхідно вказати значення лише одного індексу. 

Масив називається двовимірним, якщо для задання місцеположення 

елемента в масиві необхідно вказати значення двох індексів. 

У двовимірних масивах перший індекс завжди вказує на номер рядка, а 

другий - на номер стовпчика в цьому рядку. 

Розташування масиву в пам'яті 



Масив розташовується в пам'яті послідовно, елемент за елементом. 

Спочатку є нульовий, потім перший і т.д. Елементи розташовуються по 

зростанню адреси: Один елемент масиву відстає від іншого на кількість байт, 

рівну базовому типу масиву. Формула, по якій виробляється позиціювання по 

масиву:  

базова адреса + розмір базового типу * індекс; 

Якщо вказується неправильна адреса здійснюється позиціювання базової 

адреси на адресу, обчислену по формулах. При цьому програма одержує повний 

доступ до вмісту комірки пам'яті, що їй по суті не преналежить. У результаті 

цього може відбутися помилка на етапі виконання. 

 

 

!!! Кожен елемента масиву має свою власну розмірність, що прямо 

залежить від типу всього масиву. Наприклад, якщо масив має тип даних іnt - 

розмір кожного елемента в ньому - 4 байти. Таким чином, загальний розмір 

усього масиву обчислюється по формулі:  

загальний_розмір = розмір_типу_даних*кількість_елементів_в_масиві 

 

Над елементами масиву можна виконувати такі дії: введення, 

присвоєння, виведення та всі інші дії, які визначені над даними відповідного 

типу. 

Робота з масивами складається з трьох етапів: 

1. заповнення масиву даними (введення даних у масив): 

2. перетворення масиву (дії з даними); 



3. виведення масиву чи окремих даних на екран.   

 

Створення масиву й заповнення його даними 

Синтаксис оголошення масиву. 

тип_даних ім'я_масиву[кількість_елементів]; 

1. тип_даних – тип даних, яким буде володіти кожен елемент масиву. 

2. ім'я_масиву – будь-яке ім'я, що підкоряється "правилам імен змінних". 

3. кількість_елементів – число елементів у масиві (цілочислова константа 

або цілочисловий літерал, або константна цілочислова змінна). 

Кількість елементів масиву повинна бути визначна на етапі створення 

програми.  

Варіант перший. 

Оголошений масив ar, що складається з 5 елементів, кожний з яких має тип 

даних іnt. 

іnt ar[5]; 

Варіант другий. 

Оголошено константу sіze, значення якої дорівнює 3, а потім, масив br, що 

складається з 3 елементів, кожний з яких має тип даних double. 

const іnt sіze=3; 

double br[sіze]; 

Друга форма запису є більше коректною й зручною. 

 

Звертання до елементів масиву 

ім'я_масиву[індекс_елемента]=значення; 

одержання значення 

cout<<ім'я_масиву[індекс_елемента]; 

Наприклад, 

const іnt sіze=5; 

іnt ar[sіze]; // створення масиву 

ar[2]=25; // запис значення 25 в елемент із індексом 2 



cout<<ar[2]<<"\n"; // виведення на екран  

 

Продовжити перегляд  

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Найпоширенішою структурою, реалізованою практично у всіх мовах 

програмування, є масив. Найпростіше уявити собі масив у вигляді таблиці, 

де кожна величина знаходиться у власній комірці. 

2. Масив − це іменована група однотипних даних, що зберігаються в 

послідовних комірках пам'яті. Кожна клітинка містить елемент масиву. 

3. Масиви бувають наступних видів: одновимірні та багатовимірні. Для 

здійснення введення-виведення, а також для обробки елементів 

двовимірного масиву у програмі слід передбачати організацію двох циклів. 

4. Сортування масиву − один з найбільш розповсюджених процесів обробки 

даних. Завдяки йому здійснюється розміщення об’єктів у визначеному 

порядку. Найпоширеніші методи сортування: обміном, вибором та 

вставками. 

 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Що таке масив? 

2. Що таке одновимірний масив? 

3. Які є правила оформлення масивів? 

4. Для чого використовується масив типу char? 

5. Якими способами можна ініціалізувати елементи масивів? 

6. Як звернутися до елементу масиву ? 

7. Як ініціалізувати масив при оголошенні? 

8. В чому різниця між посиланням на сьомий елемент масиву і на елемент 

масиву номер сім? 

9. Що таке сортування масивів? 

10.  Які види сортування Ви знаєте? 

11.  Що таке зовнішнє сортування? 

12.  Що таке внутрішнє сортування? 

13. Що таке бульбашкове сортування? 

14.  Використання сортування за зменшенням і алгоритми їх розв’язку? 

15.  Використання сортування за збільшенням і алгоритми їх розв’язку? 

16. Що таке сортування методом вибору? 

17.  Що таке лінійний пошук? 

18.  Що таке бінарний пошук? 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


Конспект лекції № 7 

 

Тема № 5. ФУНКЦІЇ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху” та „ Інформаційні та комунікаційні технології ”. 

 

Мета лекції: ознайомлення із особливостями і перевагами структурного 

програмування; формування теоретичних навичок оголошення та виклику 

функцій мовою програмування С; отримання практичних навиків написання 

програм з використанням функцій; інтелектуальний розвиток студентів, форму-

вання якостей мислення, характерних для діяльності програміста. 

 

План лекції 

1. Поняття про структурне програмування.  

2. Оголошення та виклик функцій. Передача аргументів.  

3. Прототипи функцій.  

4. Область видимості. Локальні і глобальні змінні.  

5. Аргументи за замовчуванням.  

6. Перенавантаження та шаблони функцій.  

7. Рекурсія. 

 

Опорні поняття: структурне програмування, рекурсія, функція, аргумент, 

прототип, область видимості, глобальні змінні, локальні змінні, шаблон, 

перевантаження, макрос, початкові значення, єдиний опис, специфікатор, 

компіляція, перевизначення, ітерація. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Васильчиков В.В. Основы программирования на языке С: Учебное 

пособие. / В.В. Васильчиков Н.С. Лагутина Ю.А., Ларина. − Ярославлъ: 

ЯрГУ, 2006. − 80 с. 

2. Керниган Б. Язык программирования Си. / Брайан Керниган, Деннис 

Ритчи. − Санкт-Петербург: Невский диалект, 2001. – 352 с. 

3. Павловская Т.А. С/С++. Структурное программирование: Практикум. / 

Павловская Т. А., Щупак Ю. А. − Спб.: Питер, 2003. – 240 с. 

4. Шилдт Г. С для профессиональных программистов. / Шилдт Г. − М.: 

«Вильямс», 2011. − 704 с. 

5. Шпак З.Я. Програмування мовою С: Навч. посібник. / З.Я. Шпак. −  2-е 

видання, доповнене. − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. − 

436 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Кучин Н.В. Основы программирования на языке Си: [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: http://ict.edu.ru/ft/005576/2001-0092-0-01.pdf 



2. Полный справочник по C: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lord-

n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/main.htm 

3. Электронный учебник по программированию на языке Си: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/mpiastro/masterskaa/ 

biblioteka/s/knigi-i-sajty-po-programmirovaniu-na-s\ 

4. Шилдт Герберт. Си для профессиональных программистов: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http://koapp.narod.ru/tehlit/programmer/c/ 

herbertshildcforprogrammers/catalog.htm 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

5.1. Поняття про структурне програмування 

 

Часто в завданні потрібно повторити певну послідовність операторів у 

різних частинах програми. Для того, щоб описувати цю послідовність один раз, 

а застосовувати багаторазово, у мовах програмування застосовуються 

підпрограми.  

Підпрограма − автономна частина програми, що виконує певний алгоритм 

і допускає звертання до неї з різних частин загальної програми.  

Використання підпрограм має такі переваги: 

- полегшення розробки великих і складних програм; 

- економія пам’яті: пам’ять для змінних виділяється тільки на час роботи 

підпрограми. 

Використання підпрограм дозволяє реалізувати один з найсучасніших  

методів програмування − структурне програмування.  

Суть концепції структурного програмування полягає в розкладанні 

складної задачі на послідовність простих підзадач і в складанні для алгоритмів 

розв’язування кожної підзадачі відповідних підпрограм. 

 

5.2. Оголошення та виклик функцій 

Функція − спеціальна конструкція, за допомогою якої фрагмент коду, що  



повторюється в програмі два або більше рази, виноситься за тіло програми. Цей 

фрагмент одержує власне ім'я й, й надалі, для того, щоб скористатися ним, 

необхідно вказати це ім'я. 

Синтаксис оголошення 

Існує два способи оголошення функції:  

− Функція оголошується до функції maіn.  

− Функція оголошується за допомогою прототипу, а після функції maіn, 

описується тіло оголошеної функції.  

Перший спосіб: до функції maіn 

повернене_значення ім'я_функції (параметри) 

{ 

  блок_повторюваного_коду (тіло); 

} 

1. Ім'я функції підкоряється тим же правилам, що й ім'я змінної. 

2. Параметри − вхідні дані, які необхідні функції для роботи над кодом. Як  

параметри використовують звичайні змінні, вказуючи для кожного параметра 

його тип даних. Якщо функція не має потреби у вхідних даних, дужки варто 

залишити порожніми. Друга назва параметрів − аргументи. 

3.  Значення, що повертається − результат роботи функції. На місце  

значення, що повертається, підставляється кожний з базових типів. Це тип тих 

даних, які функція поставить на місце свого виклику в програмі. Якщо функція 

нічого не повертає, на місце значення, що повертається, підставляється. 

Продовжити перегляд  

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

 

1. Структурне програмування – це така методологія програмування, яка 

дозволяє за умови дотримання певних правил зменшити час розробки 

програми і полегшити можливість її модифікації. 

2. Кожна програма у своєму складі повинна мати головну функцію main(). 

Саме функція main() забезпечує точку входу (початок виконання) в 

об’єктний модуль. Взагалі, функція − це іменована частина програмного 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


коду, що, як правило, призначена для виконання визначених дій в межах 

програми. Крім функції main(), в програму може входити будь-яка 

кількість функцій. Кожна функція по відношенню до іншої є зовнішньою. 

Для того, щоб функція була доступна, необхідно, щоб до її виклику про неї 

було відомо компілятору. 

3. Опис функції складається з двох частин: заголовка та тіла. Прототип 

функції може вказуватися до виклику функції замість опису функції для 

того, щоб компілятор міг виконати перевірку відповідності типів 

аргументів і параметрів. Прототип функції за синтаксисом подібний 

заголовку функції, але наприкінці його ставиться крапка з комою ;. 

Параметри функції в прототипі можуть мати імена, які не є обов’язковими. 

Компілятор використовує прототип функції для порівняння типів 

аргументів з типами параметрів. 

4. Значення формальних параметрів можуть бути задані за замовчуванням. 

Зазвичай це константа, яка часто використовується при виклику функції. 

При цьому при описі функції перелік параметрів за замовчуванням 

повинен міститися в кінці списку формальних змінних функції. 

5. Рекурсивна функція − це функція, у тілі якої здійснюється виклик цієї ж 

функції. 

 

 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

 

1. Поясніть значення прототипу функції. 

2. Який зв’язок між параметрами функції і аргументами? Поясніть 

3. механізм передачі аргументів по значенню. 

4. Яким чином можна забезпечити отримання за допомогою функції 

5. декількох результатів? 

5. Які змінні називаються глобальними? 

6. У чому відмінність глобальних та локальних змінних? 

7. Поясніть призначення різних класів пам’яті. 

8. Наведіть означення рекурсивної функції та приклад їх застосування. 

9. Наведіть приклад перевантаження функції. 

10. У чому перевага використання вбудованих функцій? 

11. Які правила використання аргументів за замовчуванням ? 

12. Знайдіть помилку у фрагменті програми: 

 int g (void) 

{ 

printf (“Inside function g\n”); 

{ 

printf(“Inside function h\n”); 

} 

} 

 



13. Знайдіть помилку у фрагменті програми: 

int sum (int x, int y) 

{ 

int result; 

result = x + y; 

 

14. Знайдіть помилку у фрагменті програми: 

void f ( float a ) ; 

{ 

float a ; 

printf ( “%f”, a ) ; } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 



Конспект лекції № 8 

 

Тема № 7. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху” та „ Інформаційні та комунікаційні технології ”. 

 

Мета лекції: ознайомлення із особливостями опрацювання текстових даних; 

отримання практичних навиків написання та відлагоджування програм, у яких 

здійснюється обробка символьної інформації на мові програмування С; інте-

лектуальний розвиток студентів, формування якостей мислення, характерних 

для діяльності програміста. 

 

План лекції  

1. Текстові дані. 

2. Функції роботи з рядками з бібліотеки обробки рядків: функції, процедури.  

3. Порівняння текстових даних. Дії над частинами тексту   

 

Опорні поняття: рядкова константа, нуль-символ, конкатенація рядків,  

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Васильчиков В.В. Основы программирования на языке С: Учебное 

пособие. / В.В. Васильчиков Н.С. Лагутина Ю.А., Ларина. − Ярославлъ: 

ЯрГУ, 2006. − 80 с. 

2. Павловская Т.А. С/С++. Структурное программирование: Практикум. / 

Павловская Т. А., Щупак Ю. А. − Спб.: Питер, 2003. – 240 с. 

3. Шилдт Г. С для профессиональных программистов. / Шилдт Г. − М.: 

«Вильямс», 2011. − 704 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Кучин Н.В. Основы программирования на языке Си: [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: http://ict.edu.ru/ft/005576/2001-0092-0-01.pdf 

2. Полный справочник по C: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lord-

n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/main.htm 

3. Электронный учебник по программированию на языке Си: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/mpiastro/masterskaa/biblioteka/s/knigi-i-sajty-po-

programmirovaniu-na-s\ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  

 

 

 



ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

 

7.1. Текстові дані 

 

Рядкова константа − це послідовність з нуля або більше символів, 

вкладених в лапки. Лапки не є частиною рядкової константи, а служать тільки 

для її обмеження. 

Рядки представляються у вигляді масиву елементів типу char. Це означає, 

що символи рядка можна представити розташованими в сусідніх комірках 

пам'яті − по одному символу в комірці  (кожна клітинка - 1 байт). Але масив 

символів − не завжди рядок! 

 

С И м в о л ь н и й  р я д о к \0 

 

Останнім елементом масиву є символ '\ 0'. Це нуль-символ: в мові C він 

використовується для того, щоб відзначати кінець рядка. Нуль-символ − не є 

цифра 0; він не виводиться на друк і в таблиці кодів ASCII має номер 0. Наявність 

нуль-символу означає, що кількість комірок масиву має бути принаймні на одну 

більше, ніж кількість символів, які необхідно розміщувати в пам'яті. 

Не слід плутати символьну константу з рядком, що містить один символ: 

'Х' - це не те ж саме, що "Х". У першому випадку − це окремий символ. У другому 

випадку − це рядок, що складається з одного символу (букви Х) і символу кінця 

рядка '\ 0'. 

 

Правила ініціалізації рядкових масивів 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int n = 5; 

// Ініціалізація рядкового масиву. 

char line [5] = {'C', 'a', 't', '!', '\ 0'}; 

void main () 

{ 



        cout << "Word:"; 

        for (int i = 0; i <n; i ++) 

           cout << line [i]; 

} 

 

Вищеописаний приклад не дуже зручний для створення довгих рядків. 

Крім того виведення рядка побуквенно в циклі виглядає досить дивно. Для 

символьних масивів існує спеціальний спосіб ініціалізації. Замість фігурних 

дужок і ком можна прямо використовувати рядок символів, вкладених в лапки. 

При цьому в описі не обов'язково задавати розміри масиву, оскільки компілятор 

"сам" визначає його довжину, підраховуючи число початкових значень. А 

операція виведення cout налаштована таким чином, що достатньо вказати тільки 

ім'я рядкового масиву і він тут же відобразиться на екрані. 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int n = 5; 

char line [] = "Cat!"; // Ініціалізація рядкового масиву. 

                       

void main () 

{ 

       cout << "Word:"; 

       // Показ на екран строкового масиву. 

       cout << line; 

} 

 

Взаємозв'язок рядків і вказівників 

У програмі доступ до рядка здійснюється за допомогою вказівника на 

символ. Якщо описати змінну message як  

char * message; 

то в результаті виконання оператора 

message = "and bye!"; 

message стане вказівником на рядок. 

 

#include <iostream> 



using namespace std; 

char * message; 

char prуvіt [] = "and bye!"; 

char * pr = prуvіt; 

void main () 

{ 

      message = "Hello"; 

      cout << "" << message << "" << pr << "\ n"; 

      int i = 0; 

      while (* (pr + i)! = '\ 0') 

      { 

         cout << * (pr + i ++) << ""; 

      } 

} 

 

Використання вказівників часто застосовується при роботі з масивом 

рядків. У цьому випадку до кожного рядка можна звернутися за допомогою 

вказівника на його перший символ. Це зручно тим, що для перестановки двох 

рядків, розташованих в неправильному порядку, фактично досить переставити 

вказівники в масиві вказівників, а не самі рядки. 

 

Продовжити перегляд  

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Якщо в програмі треба працювати з рядками, їх оголошують як масиви 

символів. В такому масиві для кожного символу рядка (правильніше: коду 

символу) відводиться своя комірка, а останній елемент містить символ 

кінця рядка – „\0‟ (код нуль).Для зберігання кодів символів найбільш 

добре підходить тип даних, який в літературі називають символьним: char. 

Символьний масив оголошується та ініціалізується за схемою, загальною 

для масивів довільного типу. 

2. Обробка символьних масивів – рядків в цілому виконується аналогічно 

обробці масивів іншого типу, однак комплект засобів розробки С включає 

заготовочний модуль string.h, до складу якого входять функції, 

спеціалізовані для обробки рядків (створювати, присвоювати, копіювати і 

видаляти рядки; виконувати перетворення типів символьних змінних; 

порівнювати рядки; поєднувати рядки; визначати довжину рядка; 

знаходити і заміщати потрібний фрагмент у рядку). 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

 

1. Для чого потрібно підключати до програми файл string.h? 

2. Як у мові С можна працювати з символьними рядками? 

3. Для чого використовується поняття простору імен? 

4. Які функції роботи з рядками ви знає? 

5. Що виконує функція islower? 

6. Що виконує функція atoll? 

7. Що виконує функція gets? 

8. Що виконує функція sprintf? 

9. Що виконує функція strstr? 

10. Що виконує функція atoi? 

11. Що виконує функція atof? 

12. Що виконує функція putchar? 

13. Що виконує функція getchar? 

14. Що виконує функція puts? 

15. Що виконує функція sscanf? 

16. Що виконує функція strcat? 

17. Що виконує функція strcmp? 

18. Що виконує функція memcpy? 

19. Що виконує функція memmove? 

20. Що виконує функція memcmp? 

21. Що виконує функція memchr? 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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