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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Лабораторна робота – це форма навчального заняття, при якому студент 

під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експе-

рименти з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни. При цьому він набуває навичок у роботі з лаборатор-

ним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною 

апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній галузі. 

Лабораторні роботи завжди виконуються після вивчення певного розділу 

(чи розділів) теоретичного курсу, оскільки вони є практичним підтвердженням 

теоретичних положень і висновків. Крім того, лабораторні заняття прищеп-

люють любов до предмета і сприяють розвитку навичок, які потрібні для 

практичної і винахідницької діяльності. 

Лабораторні роботи відіграють важливу роль у підготовці фахівців через 

самостійну виконавчу діяльність. Виконуючи лабораторну роботу, студенти по-

винні проявляти ініціативу в подоланні труднощів. Звертатися до викладача 

лише тоді, коли вичерпано всі можливості вирішення питань по виконанню 

окремого етапу лабораторної роботи. 

Дидактичні цілі проведення лабораторних робіт: 

− опанування методами експериментальних досліджень (обробка результа-

тів дослідів); 

− формування відчуття спеціалізованої техніки та оволодіння специфікою 

практичної роботи; 

− набуття навичок з безпеки проведення експериментальних досліджень; 

− узагальнення, систематизація та поглиблення теоретичного матеріалу 

завдяки його практичному застосуванню; 

− формування умінь застосовувати отримані знання в практичній діяльнос-

ті, формування компетенцій; 

− розвиток аналітичних та проектувальних вмінь; 

− вироблення самостійності, відповідальності і творчої ініціативи. 

Отримані на понятійно-аналітичному рівні уміння та навички є суттєвим 

компонентом компетенції фахівця. 

Тематика лабораторних робіт визначається робочою програмою дисцип-

ліни. 

Лабораторне завдання (робота) може носити репродуктивний, частково-

пошуковий і пошуковий характер. Роботи, що носять репродуктивний характер, 

відрізняються тим, що при їх проведенні студенти користуються детальними 

інструкціями, в яких вказані: мета роботи, пояснення (теорія, основні характе-

ристики), порядок виконання роботи, таблиці, висновки (без формулювань), 

контрольні питання, література. 

Роботи, що носять частково-пошуковий характер, відрізняються тим, що 

при їх проведенні студенти не користуються детальними інструкціями, їм не 
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заданий порядок виконання необхідних дій. В такому випадку студентам пот-

рібно самим вибрати спосіб виконання лабораторної роботи. 

Роботи, що носять пошуковий характер, відрізняються тим, що студенти 

повинні вирішити нову для них проблему, спираючись на наявні у них теоре-

тичні знання. 

Лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням спеціального устаткування. В окремих випадках 

лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного 

середовища. 

Лабораторні роботи здебільшого належать до класу «жорстких», що 

виконуються згідно із заздалегідь підготовленим планом. Такі заняття мають на 

меті придбання та закріплення базових знань, відповідних умінь та навичок за 

відомим алгоритмом. Заняття передбачають активність студентів, але навчальні 

цілі обмежені відсутністю творчості студентів.  

При організації підготовки до лабораторних робіт і їх виконання особ-

ливу увагу необхідно приділяти техніці безпеки. 

Студент під час проведення лабораторних робіт повинен: 

− беззаперечно дотримуватись правил охорони праці; 

− ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо проведення лабора-

торних робіт; 

− виконати лабораторну роботу за відповідною методикою; 

− скласти звіт про виконання лабораторної роботи; 

− захистити результати лабораторної роботи; 

− одержати оцінку за лабораторну роботу через визначену форму контролю 

(захист звітів лабораторних робіт, написана програма в середовищі прог-

рамування). 

Викладач повинен: 

− провести інструктаж студентів щодо правил безпеки; 

− керувати проведення лабораторної роботи; 

− здійснити поточний контроль опанування студентами методичних реко-

мендацій; 

− забезпечити дотримування правил безпеки при виконанні лабораторної 

роботи; 

− скласти графік консультацій; 

− оцінити навчальну діяльність студента у процесі виконання лабораторної 

роботи. 

У ході проведення лабораторного заняття викладач зобов’язаний забез-

печити якісне виконання завдань, спрямувати студентів на творчий пошук. 

Обов’язково за кожне лабораторне або практичне заняття викладач пови-

нен оцінити рівень практичних умінь студента. Виконана робота реєструється в 

навчальному журналі. Усі студенти повинні зробити кожне завдання на лабо-

раторну роботу з дисципліни. 
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

заня-

ття 

Тема лабораторного заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

 Тема 1. Алгоритм та його властивості 2 

1.  Системи числення 2 

 Тема 2. Мова програмування С. Лінійні програми 4 

2.  Написання програм мовою С 2 

3.  Написання програм мовою С 2 

 Тема 3. Оператори 4 

4.  Написання програм мовою С  2 

5.  Написання програм мовою С  2 

 Тема 4. Масиви 6 

6.  Написання програм мовою С  2 

7.  Написання програм мовою С  2 

8.  Контрольна робота № 1 2 

 Тема 5. Функції 4 

9.  Написання програм мовою С  2 

10.  Написання програм мовою С 2 

 Тема 6. Динамічне виділення пам’яті. Вказівники 

та посилання.  

6 

11.  Написання програм мовою С 2 

12.  Написання програм мовою С 2 

13.  Написання програм мовою С 2 

 Тема 7. Опрацювання текстових даних 4 

14.  Написання програм мовою С 2 

15.  Написання програм мовою С 2 

16.  Контрольна робота  № 2 (залік по модулю) 2 

 Разом лабораторних занять 28 

 Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 4 

 Разом годин 32 
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3. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

План лабораторного заняття № 1 

 

Тема № 1. АЛГОРИТМ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

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

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

 

Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок 

складання алгоритмів розв’язання задачі; залучити до самостійної діяльності та 

прийняття рішень при формуванні програмного коду. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке алгоритм?  

2. Які існують способи опису алгоритмів? 

3. У чому полягає задача аналізу алгоритмів? 

4. Що таке метод розробки (проектування) алгоритмів? 

5. Якими властивостями володіють алгоритми? 

6. Які є основні методи запису алгоритмів? 

7. Які є базові структури алгоритмів? 

 

Завдання: 

1. Вивчити теоретичні основи написання алгоритмів послідовної (лінійної) 

структури. Опрацювати приклади. 

2. Вивчити теоретичні основи написання алгоритмів розгалуженої 

структури. Опрацювати приклади. 

3. Вивчити теоретичні основи написання алгоритмів циклічної структури. 

Опрацювати приклади. 

4. Використовуючи псевдокод і графічний спосіб запису алгоритмів, 

виконати наступні завдання: 

 

 
Варіант Завдання 1. Лінійні 

алгоритми 

Завдання 2. Алгоритми з 

розгалуженням 

Завдання 3. Циклічні 

алгоритми 

1.  Скласти  алгоритм 

обчислення 

гіпотенузи 

прямокутного 

трикутника, якщо 

відомі його катети. 

Скласти алгоритм  

вирішення  задачі  для  

визначення  максимального 

значення з двох різних 

дійсних чисел. 

Скласти алгоритм 

знаходження суми всіх 

чисел кратних трьом від 

10 до N. 

2.  Скласти алгоритм 

обчислення довжини 

кола, якщо відомий 

Скласти алгоритм  

вирішення задачі: чи  

впишеться  коло  в  квадрат, 

Скласти алгоритм 

знаходження суми всіх 

парних чисел від N до 50. 
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його радіус. якщо відомі сторона 

квадрата і радіус кола. 

3.  Скласти алгоритм 

обчислення площі 

кола, якщо відомий 

його діаметр. 

Скласти алгоритм 

обчислення значення 

виразу: 

 

Скласти алгоритм 

виведення на екран 

квадратів всіх 

натуральних чисел 

менших за 20 

4.  Скласти  алгоритм  

обчислення  

периметра  

прямокутного  

трикутника, якщо 

відомі його катети. 

Скласти алгоритм  

вирішення задачі для  

визначення чи  впишеться 

квадрат в коло, якщо відомі 

сторона квадрата і радіус 

кола. 

Скласти алгоритм 

знаходження суми кубів 

всіх двозначних чисел 

кратних 5. 

5.  Скласти алгоритм 

обчислення 

периметра квадрата, 

якщо відома його 

сторона. 

Скласти алгоритм 

знаходження коренів 

рівняння 2*х2+4*х-48=0 

Скласти алгоритм 

виведення на екран 

модуля всіх непарних 

чисел від m до 10. 

6.  Скласти алгоритм 

обчислення 

периметра 

прямокутника і його 

діагоналі, якщо відомі 

його бокові сторони. 

Скласти алгоритм 

вирішення задачі для 

визначення більшої відстані 

з двох: одна відстань 

зазначена в кілометрах, а 

інша в футах (1 фут = 0,45 

м). 

Скласти алгоритм 

знаходження суми 

коренів квадратних цілих 

чисел від 0 до 50. 

7.  Скласти алгоритм 

обчислення значення 

функції y = 7x + 5 

при будь-якому 

значенні x. 

Скласти алгоритм 

знаходження значення 

 

Скласти алгоритм 

знаходження добутку 

всіх чисел, які діляться 

без остачі на 4 і лежать в 

межах від -20 до 20 

8.  . Скласти  алгоритм  

обчислення  густоти  

населення  в  державі,  

якщо відомі її площа і 

кількість жителів 

Скласти алгоритм 

обчислення добутку двох 

додатних чисел. 

Скласти алгоритм 

знаходження суми всіх 

чисел кратних трьом з 

відрізка [n,50]. 

9.  Скласти  алгоритм  

обчислення  площі  

поверхні  і  об'єму  

куба,  якщо відомо 

його ребро. 

Скласти алгоритм для 

знаходження значення: 

 

Скласти алгоритм 

знаходження суми всіх 

парних чисел від N до 50. 

10.  Скласти алгоритм 

обчислення 

периметра 

рівнобедреної 

трапеції, якщо відомі 

її основа і висота. 

Скласти алгоритм 

вирішення задачі для 

визначення більшої 

швидкості: одне значення 

вказано в кілометрах за 

годину, а інше  − в метрах за  

секунду (1 м / с = 3,6 км / 

год.). 

Скласти алгоритм 

обчислення суми всіх 

двозначних чисел 

кратних 4 
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11.  Скласти алгоритм 

обчислення 

середнього 

арифметичного двох 

чисел. 

Скласти алгоритм 

вирішення задачі для 

визначення меншого з двох 

дійсних чисел. 

Скласти алгоритм 

виведення на екран 

чисел, обернених до 

чисел кратних трьом, від 

1 до 50. 

12.  Скласти алгоритм 

обчислення суми, 

різниці і добутку двох 

чисел. 

Скласти алгоритм для 

знаходження значення:  

 

Скласти алгоритм 

обчислення суми кубів 

всіх непарних чисел з 

інтервалу N-100. 

13.  Скласти алгоритм 

обчислення площі 

поверхні і об'єму 

прямокутного 

паралелепіпеда, якщо 

відомі його ребра. 

Скласти алгоритм 

вирішення задачі для 

визначення більшого з двох 

значень: одне задано в 

міліметрах, а інше в дюймах 

(1 дюйм = 25,4 мм). 

Скласти алгоритм 

програму виведення на 

екран модуля всіх 

непарних чисел від m до 

10. 

14.  Скласти  алгоритм. 

Трикутник задано  

координатами  своїх  

вершин. Знайти 

периметр та площу 

трикутника. 

Скласти алгоритм для 

обчислення  

 

Скласти алгоритм 

обчислення суми членів 

послідовності  

144/1...16/19/14/11 S . 

15.  Скласти алгоритм 

визначення оплати 

праці працівнику, яку 

він одержить на фірмі 

за виконану роботу, 

якщо йому 

нараховано S грн., а 

податок становить 

20%. 

Скласти алгоритм 

обчислення добутку двох 

від’ємних чисел. 

Скласти алгоритм 

виведення на екран 

значень виразу 

4)6cos(2 2  xxH  для 

x  

 

16.  Скласти  алгоритм.  

Дані  гіпотенуза  і  

один  з  катетів  

прямокутного 

трикутника. Знайти 

другий його катет і 

площу вписаного 

круга. 

Скласти  алгоритм  

вирішення  задачі  для  

визначення  мінімального 

значення з двох різних 

дійсних чисел. 

Скласти алгоритм 

обчислення суми 

квадратів всіх чисел 

кратних 5 з інтервалу 15-

М. 

17.  Скласти алгоритм 

обчислення відстані 

між двома точками з 

координатами (x1; y1) 

та (x2; y2). 

Скласти алгоритм для 

обчислення  

 

Скласти алгоритм 

виведення на екран 

чисел, протилежних до 

чисел кратних трьом, від 

1 до 50. 

18.  Скласти  алгоритм  

визначення роботи,  

яку  необхідно  

виконати,  щоб 

підняти тіло масою m 

на висоту h від Землі. 

Скласти алгоритм 

вирішення задачі для 

визначення більшого з двох 

дійсних чисел 

Скласти алгоритм 

обчислення суми всіх 

непарних чисел від -100 

до 100. 
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19.  Скласти алгоритм 

обчислення 

периметра квадрата, 

якщо відома його 

діагональ. 

Скласти алгоритм для 

обчислення  

 

Скласти алгоритм 

виведення на екран кубів 

всіх натуральних чисел 

менших за 20. 

20.  Скласти алгоритм 

обчислення 

середнього 

геометричного двох 

чисел. 

Скласти  алгоритм  

вирішення  задачі  для  

визначення  більшої  площі, 

якщо відомі радіус кола і 

сторона квадрата. 

Скласти алгоритм 

знаходження суми кубів 

всіх двозначних чисел 

кратних 6. 

21.  Скласти алгоритм 

обчислення значення 

функції y = x
2  

- 10 

при будь-якому 

значенні x. 

Скласти алгоритм для 

обчислення значення 

виразу: b

b
3

2

2

2

2








c

b

c

b

bax
y  

Скласти алгоритм 

визначення кількості 

цифр у введеному за 

клавіатури числі N. 

22.  Скласти алгоритм 

обчислення 

периметра 

прямокутника, якщо 

відома його діагональ. 

Скласти алгоритм для 

обчислення значення 

виразу:

b
2

1 2

4

2








аb

x

c

b
y  

Скласти алгоритм 

обчислення суми членів 

послідовності  

NS 2...654321 
. 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді звіту, 

обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

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. Голицына О.Л. Основы алгоритмизации и программирования: Учеб. 

пособие / О.Л. Голицына, И.И. Попов. - М.: ФОРУМ, 2008. - с. 3-8. 

3. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р.Л., Штайн К. Алгоритмы: построение и 

анализ, 2-е издание. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 

2005. – 1296 с. 

4. Левитин А. В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ. : Пер. с англ. – 

М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 576 с. 

5. Окулов С.М., Программирование в алгоритмах М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2002. 341 с. 

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

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

7. Уоррен Г. (H.Warren) Алгоритмические трюки для программистов, М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2003. - 288 с. 

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

«Вильямс», 2011. − 704 с. 

 

Інтернет ресурси:  
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1. 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\ 

2. Теорія алгоритмів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://talg.weebly.com/. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного 

лабораторного заняття. 

 

1. Ознайомитися із функціоналом середовища розробки Visual Studio. 

 

 

 

 

Укладач:____________  Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
  (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 11-13 

 

Тема № 6. ДИНАМІЧНЕ ВИДІЛЕННЯ ПАМ’ЯТІ. ВКАЗІВНИКИ ТА 

ПОСИЛАННЯ 

 

Навчальний час: 6 год. 

 

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

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

 

Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок вико-

ристання динамічних змінних та  вказівників при написанні програм  мовою C; 

сформувати професійні уміння написання програм мовою С у середовищі 

Microsoft Visual Studio; залучити до самостійної діяльності та прийняття рішень 

при формуванні програмного коду. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке статичне та динамічне виділення пам'яті? 

2. Що таке вказівник? 

3. Що таке нульовий вказівник? 

4. Яким знаком позначається операція розадресації? 

5. Що є одиницею зміни значення вказівника? 

6. Що є вказівником-константою? 

 

Завдання: 

1. Створити новий порожній проект та зберегти його у своєму робочому ка-

талозі. 

2. Написати програми, що реалізують виконання завдань засобами мови С, 

варіант яких кожен студент вибирає відповідно до порядкового номеру в 

журналі академічної групи. 

3. Скомпілювати проект. 

4. Провести покрокове налагодження. 

 

Завдання 1. Написати програму, яка в динамічних масивах, елементи 

яких задані випадковим чином (масиви та результат виконання програми 

вивести на екран): 

1. додає перший і останній рядки масиву і записує результат в останній 

стовпець; 

2. міняє значення елементів квадратної матриці на значення відповідних 

елементів заданого одновимірного масиву; 

3. міняє місцями перший рядок і останній стовпець квадратної матриці; 

4. сумує елементи рядків двовимірного масиву і заносить результат в 

одновимірний масив, розмірність якого дорівнює числу рядків 

двовимірного масиву; 

5. міняє місцями останній рядок і перший стовпець квадратної матриці; 
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6. перший і останній стовпці квадратної матриці і записує результат на 

місце першого рядка; 

7. міняє елементи заданого стовпця на значення відповідних елементів 

одновимірного масиву; 

8. перемножує відповідні елементи двох заданих масивів і заносить 

результат у третій масив; 

9. сумує елементи стовпців двовимірного масиву і зносить результат в 

одновимірний масив, розмірність якого дорівнює числу стовпців 

двовимірного масиву; 

10. знаходить номер рядка заданого двовимірного масиву, що має 

максимальну за модулем суму елементів; 

11. обчислює добуток ненульових елементів кожного стовпця матриці, а 

результат виводить у одномірний масив; 

12. обчислює модуль різниці між числом нульових елементів, що стоять 

нижче головної діагоналі та числом нульових елементів, що стоять над 

головною діагоналлю; 

13. обчислює середнє арифметичне кожного стовпця, яке записує в 

одномірний масив; 

14. обчислює суму додатних елементів, що стоять над головною 

діагоналлю, та суму від’ємних елементів, що стоять на головній 

діагоналі; 

15. знаходить суму елементів матриці, що знаходяться по її периметру; 

16. знаходить добуток ненульових елементів, що знаходяться на головній 

та допоміжній діагоналях; 

17. знаходить кількість рядків у заданій квадратній матриці, які містять 

тільки додатні елементи; 

18. знаходить кількість рядків, сума модулів елементів яких не перевищує 

введеного із клавіатури числа; 

19. перевіряє чи у квадратній матриці суми елементів по рядках рівні між 

собою; 

20. із квадратної матриці будує вектор,  елементи якого є найменші числа 

кожного зі стовпців матриці; 

21. у масиві визначає та виводить елементи, які зустрічаються більше 

одного разу; 

22. у матриці визначає та виводить номер рядка, який містить 

максимальну кількість нульових елементів; 

23. обчислює різницю середніх арифметичних елементів головної та 

допоміжної діагоналей матриці; 

24. замінює всі нульові елементи середнім геометричним ненульових 

елементів за виключенням елементів головної діагоналі; 

25. міняє місцями найбільші елементи в першому та третьому стовпцях; 

26. визначає середнє арифметичне кожного стовпця,  максимум і мінімум 

кожного рядка; 

27. знаходить кількість парних і непарних чисел в масиві; 

28. знаходить рядки з найбільшою і найменшою сумою елементів; 
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29. обчислює кількість елементів матриці,  значення яких перевищують 

середнє арифметичне значення елементів матриці; 

30. видаляє рядки масиву, в яких немає жодного елемента, який 

повторюється; 

31. видаляє в матриці рядок, в якому знаходиться мінімальний елемент 

серед елементів головної діагоналі. 

 

Завдання 2. Завдання 1 переробити із використанням вказівників.   

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми, 

написаної у середовищі Microsoft Visual Studio, обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

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\ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного 

лабораторного заняття. 

 

1. Вивчити принципи роботи в мові С з текстовими даними. 

2. Познайомитись із функціями роботи з рядками з бібліотеки обробки 

рядків. 

3. Проаналізувати як можна програмно порівняти рядки у мові С. 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 14-15 

 

Тема № 7. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ 

 

Навчальний час: 4 год. 

 

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

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

 

Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок 

опрацювання текстових даних при написанні програм мовою C; сформувати 

професійні уміння написання програм мовою С у середовищі Microsoft Visual 

Studio; залучити до самостійної діяльності та прийняття рішень при формуванні 

програмного коду. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке рядковий тип даних? 

2. Чим символьний тип даних відрізняється від рядкового? 

3. Що таке рядкова константа? 

4. Як ініціалізують рядковий масив? 

5. В якій бібліотеці є функції для роботи з рядками? 

6. Як порівнюють текстові дані? 

7. Як скопіювати рядки? 

8. Для чого використовується поняття простору імен? 

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

10. Які є функції для роботи з рядками? 

 

Завдання: 

1. Створити новий порожній проект та зберегти його у своєму робочому ка-

талозі. 

2. Написати програми, що реалізують виконання завдань засобами мови С, 

варіант яких кожен студент вибирає відповідно до порядкового номеру в 

журналі академічної групи. 

3. Скомпілювати проект. 

4. Провести покрокове налагодження. 

 

Завдання 1. Написати програму, використовуючи символьний тип даних. 

Результат виконання програми вивести на екран: 

1. У введеному масиві символів з 10 елементів замінити символи-цифри 

на символ '*'. 

2. У введеному масиві символів з 11 елементів перевести всі малі літери-

символи у верхній регістр. 

3. У введеному масиві символів з 12 елементів замінити кожен сімвол-

цифру на символ '!'. 
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4. Якщо у введеному масиві з 10 символів символ є великою літерою 

латинського алфавіту (тобто буквою від 'a' до 'z'), то символ, що стоїть 

перед великою літерою, замінити на пробіл.  

5. У введеному масиві символів з 15 елементів змінити регістр символу: 

великі замінити на малі, а малі −  на великі.  

6. Дано матрицю символів розміром 2 × 6. Визначити скільки разів серед 

даних символів зустрічаються символи +, -, *.  

7. У введеному масиві символів з 15 елементів підрахувати кількість 

голосних українських букв.  

8. Дано масив символів, серед яких є символ двокрапка ':'. Визначити, 

скільки символів йому передує.  

9. Дано масив символів, що містить текст англійською мовою. Знайти 

кількість слів, що починаються з літери b.  

10. Дано масив символів. Підрахувати, скільки в ньому букв r, k, t. 

11. Дано масив символів. Визначити, скільки в ньому символів '*', ';', ':' 

12. Дано масив символів, серед яких є символ '#'. Визначити, скільки 

символів стоїть після нього.  

13. Дано масив символів. Визначити, скільки разів входить до нього група 

букв abc.  

14. Дано масив символів. Замінити всі двокрапки (:) на крапку з комою (;) 

Підрахувати кількість замін.  

15. Дано масив символів. Видалити символ «двокрапка» (:) і підрахувати 

кількість видалених символів.  

16. Дано масив символів. Видалити частину тексту, укладеного в дужки 

(разом з дужками).  

17. Дано масив символів, в якому є один символ $. Підрахувати кількість 

символів до цього символу і після нього. 

18. Із заданого символьного рядка вибрати ті символи, які зустрічаються в 

ньому тільки один раз, в тому порядку, в якому вони зустрічаються в 

тексті. 

19. Дано масив символів. Перевірити, чи є однакова кількість квадратних 

дужок, що відкриваються та закриваються в цьому рядку.  

20. Дано матрицю символів розміром 3 × 4. Підрахувати, скільки разів 

серед символів рядка зустрічається символ @.  

21. Дано матрицю символів розміром 5 × 4. Визначити скільки разів серед 

даних символів зустрічається символ + та скільки разів символ *.  

22. У введеному масиві символів з 12 елементів подвоїти всі коди 

символів масиву.  

23. Дано матрицю символів розміром 3 × 4. Визначити скільки разів серед 

даних символів зустрічаються цифри? Замінити цифри на символ!.  

24. Дано матрицю символів розміром 5 × 5. Створити рядок тільки з 

латинських букв.  

25. Дано матрицю символів розміром 5 × 5. Впорядкувати символи рядків 

по зростанню їх коду.  
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26. Дано матрицю символів розміром 4 × 4. Визначити суму кодів 

символів елементів головної діагоналі.  

27. Дано матрицю символів розміром 5 × 5. Визначити символ з 

найбільшим кодом. 

28.  Дано масив символів. Замінити в ньому кожну крапку трьома 

крапками (трьома крапками).  

29. Впорядкувати масив символів, що складається з англійських слів і 

пропусків, за алфавітом.  

30. Дано матрицю символів розміром 5 × 7. Визначити суму цифр в 

матриці 

 

Завдання 2. Написати програму, використовуючи символьний тип даних. 

Результат виконання програми вивести на екран: 

1. Дано масив символів, в якому зустрічаються <i> та </i>. Замінити кожне 

входження <i> на </ i>, а кожне входження </i> на <#>. В програмі слід 

врахувати, що буква i може бути як малою, так і великою. 

2. Дано масив символів, що містить число в двійковій системі числення. 

Перевірити правильність введення цього числа (в його записі повинні 

бути тільки символи 0 і 1). Якщо число введено невірно, то повторно його 

ввести. При правильному введенні перевести число в десяткову систему 

числення. 

3. Дано масив символів, що містить текст. Визначити довжину в ньому 

максимальної серії символів, відмінних від букв.  

4. Дано масив символів. Перетворити його, замінивши крапками всі 

двокрапки (:), що зустрічаються серед першої половини символів, і 

замінивши точками все знаки оклику, що зустрічаються серед символів, 

що стоять в другій половині вихідного масиву.  

5. Дано масив символів. Вказати ті слова, які містять хоча б одну букву k.  

6. Дано масив символів, що містить текст. У рядку між словами вставити 

замість пробілу кому і пробіл. 

7. Дано масив символів, що містить текст, який закінчується крапкою. 

Вивести на екран слова, що містять три букви.  

8. Дано масив символів. Перетворити його, видаливши кожен символ * і 

повторивши кожен символ, відмінний від *.  

9. Дано масив символів, що містить текст. Підрахувати кількість букв k в 

останньому слові масиву.  

10. Дано масив символів. Підрахувати, скільки різних символів зустрічається 

в ньому. Вивести їх на екран.  

11. Дано масив символів. Підрахувати найдовшу послідовність поспіль букв 

а. 

12. Дано масив символів, серед яких є дужки, що відкриваються і 

закриваються дужки. Вивести на екран символи, розташовані всередині 

цих дужок. 
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13. Дано масив символів, що містить текст. Визначити відсоткове 

співвідношення малих і великих літер до загальної кількості символів в 

ньому. 

14. Дано масив символів, серед яких є одна дужка, що відкривається, і одна 

дужка, що закривається. Вивести на екран всі символи, розташовані 

всередині цих дужок. 

15. Дано масив символів, що містить букви латинського алфавіту і цифри. 

Вивести на екран довжину найбільшої послідовності цифр, що йдуть 

підряд.  

16. У введеному масиві символів з 11 елементів прибрати зайві пропуски. 

17. Ввести 5 масивів символів довжиною 8 елементів. Розташувати рядки в 

алфавітному порядку (як в словнику).  

18. У введеному масиві символів з 11 елементів визначити який символ 

найчастіше зустрічається. Вивести кількість його повторень. 

19. У введеному масиві символів з 14 елементів розташувати слова в 

алфавітному порядку за першою літерою слова.  

20. У введеному масиві символів з 14 елементів, що містить пропуски, знайти  

найдовше слово. Вивести слово та його довжину на екран. 

21. Введений масив символів з 10 елементів містить дві однакові літери. 

Визначити ці літери.  

22. Введено два масиви символів. Визначити однакові символи, які містять 

обидва масиви і їх кількість.  

23. Введено два масиви символів. Визначити однакові символи, які містять 

обидва масиви і їх кількість.  

24. У введеному масиві символів з 17 елементів визначити символ з 

найбільшим числом повторень.  

25. Із введеного масиву символів з 12 елементів вивести всі слова, що 

містяться в тексті як окремі масиви символів (без пробілів)  

26. Із введеного масиву символів з 12 елементів вивести слова із заданою 

кількістю символів. 

27.  Із введеного масиву символів з 14 елементів вивести всі слова, що 

починаються із заданої літери.  

28. У введеному масиві символів з 15 елементів визначити, скільки разів 

заданий слово зустрічається в даному масиві.    

 

Завдання 3. Написати програму, використовуючи рядковий тип даних. 

Результат виконання програми вивести на екран: 

1. У заданому рядку поміняти місцями перше й останнє слово рядка. 

Роздільниками слів вважаються пробіли. 

2. Задано два рядки. Побудувати новий рядок, що складається з символів, 

які входять як в один, так і в інший рядок.  

3. Задано два рядки. Побудувати новий рядок, що складається з символів, 

які входять в перший рядок, але не входять в другий. 

4. У заданому рядку замінити кожен символ «*» числом, що відповідає 

номеру по порядку входження цього символа в рядок.  
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5. У заданому рядку замінити кожен символ «!» числом, яке рівне індексу 

цього символу в рядку.  

6. У заданому рядку замінити кожен символ рядка наступним за кодом 

символом. Букву «я» замінити пропуском. 

7. У заданому рядку порахувати кількість різних символів, що входять до 

цього рядка.  

8. У заданому рядку розташувати в зворотному порядку всі слова. 

Роздільниками слів вважаються пробіли. 

9. У заданому рядку порахувати кількість слів, що містять тільки маленькі 

українські букви. Роздільниками слів вважаються пробіли. 

10. Із заданого рядка сформувати масив слів, що входять до цього рядка. 

Роздільниками слів вважаються пробіли. 

11. У заданому рядку замінити пробіли, що йдуть підряд, одним пробілом.   

12. У заданому рядку порахувати кількість слів. 

13. У заданому рядку замінити кожну українську літеру символом «*».  

14. У заданому рядку видалити всі латинські літери.  

15. Дано рядок. Дописати в кінець рядка його довжину.  

16. У заданому рядку дописати після кожного символу «*» символ «».  

17. У заданому рядку вставити перед кожним символом «!» символ «,». 

18. Задано два однакових по довжині рядка. Побудувати новий рядок, в 

якому на парних місцях розташовані елементи першого рядка, а на 

непарних - елементи другого рядка.  

19. У заданому рядку замінити кожен пробіл двома пробілами. 

20. Задано рядок. Побудувати новий рядок, в якому всі символи записані в 

зворотному порядку.  

21. Побудувати рядок, що складається з малих букв латинського алфавіту (за 

алфавітом).  

22. Побудувати рядок, що складається з великих літер українського алфавіту 

(за алфавітом).  

23. У заданому рядку поміняти місцями символи, що стоять поруч. 

24. У заданому рядку видалити перший символ « », що знаходиться в рядку.  

25. У заданому рядку видалити останній символ « » (пропуск), що 

знаходиться в рядку. 

26. У заданому рядку розташувати всі символи по зростанню їх кодів. 

27. У заданому рядку замінити кожен символ «№» рядком «номер по 

порядку».  

28. У заданому рядку замінити кожен символ рядка наступним за кодом 

символом.  Букву «я» замінити пробілом. 

29.  У заданому рядку поміняти кожен символ рядка попереднім по таблиці 

кодування символом.  

30. У заданому рядку після кожного символу вставити число, що відповідає 

коду цього символу.  
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Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми, 

написаної у середовищі Microsoft Visual Studio, обговорення виконаних зав-

дань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

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\ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного 

лабораторного заняття. 

 

1. Вивчити принципи роботи в мові С з текстовими даними. 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 2-3 

 

Тема № 2. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ С. ЛІНІЙНІ ПРОГРАМИ 

 

Навчальний час: 4 год. 

 

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

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

 

Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок 

написання лінійних програм мовою програмування С; сформувати професійні 

уміння написання програм мовою С у середовищі Microsoft  Visual Studio 

+2005; залучити до самостійної діяльності та прийняття рішень при формуванні 

програмного коду. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Яка структура програми  С? 

2. Які програми називаються лінійними? 

3. Яка різниця між змінними та константами? 

4. Які  типи змінних є в мові С? 

5. Які  значення мають змінні на  початку виконання програми? 

6. З яких компонент складається оголошення змінної в мові C? 

7. У чому відмінність простих і складених операторів? 

8. Які арифметичні операції мають найвищий пріоритет у мові C? Які 

найменший? 

9. Які функції стандартного вводу/виводу мови C вам відомі? 

10. Які типи трансляторів вам відомі? 

11. В чому принципова відмінність інтерпретаторів і компіляторів? 

12. Які основні компоненти зазвичай включає в себе сучасне середовище 

розробки? 

13.  Які є засоби відлагодження в середовищі розробки Visual Studio? 

14.  Які додаткові можливості дає запуск програми в відлагоджувальному 

режимі? 

15. Які є стандартні математичні функції в мові С? 

 

Завдання: 

1. Створити новий порожній проект та зберегти його у своєму робочому 

каталозі. 

2. Написати програму, що реалізує виконання завдання, варіант якого кожен 

студент вибирає відповідно до порядкового номеру в журналі академічної 

групи. Вхідні дані зчитати з клавіатури, а результат обчислень вивести на 

екран. 

3. Скомпілювати проект. 

4. Провести покрокове налагодження. 
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Варіант Завдання 1 Завдання 2 

1.  Обчислити значення виразу: 

1

)(
22

2






cb

bxa
y  

На основі тризначного числу abc, що 

вводиться з клавіатури, знайти і вивести  

на екран монітора числа сb і a. 

2.  Обчислити значення виразу: 

2

22
)

32
()(

xx
xxf   

Дано чотиризначне число a. Знайти 

число b, отримане при перестановці 

першої та третьої його цифр. 

3.  Обчислити значення виразу: 

12 




nm

nm
A  

Знайти і вивести на екран монітора 

остачу і неповну частку від ділення 

натурального числа A на натуральне 

число B.  

4.  Обчислити значення виразу: 

32
3

)( yx
y

x
B   

Обчислити різницю парних цифр 

заданого шестизначного числа. 

 

5.  Обчислити значення виразу: 

1

)(
3

3






m

nm
y  

Обчислити дробову частину середнього 

геометричного трьох заданих додатних 

чисел. 

6.  Обчислити значення виразу: 

5)(),,(
x

z

z

y

y

x
zyxf   

Обміняти місцями значення цілих 

змінних x та  y, не  використовуючи 

додаткові змінні. 

7.  Обчислити значення виразу: 

4

sinsin

x

x
ctgxy   

Знайти сторону трикутника і його  

площу, якщо  відомі дві інші сторони і  

кут між ними. 

8.  Обчислити значення виразу:

4ln x

x
tgey x   

Обчислити площу трикутника за трьома 

сторонами (формула Герона). 

9.  Обчислити значення виразу:

4

sinsin

x

x
ctgxy   

Знайти відстань між двома точками 

площини. 

10.  Обчислити значення виразу:

yxz sinln 4   

Обчислити довжину кола, площу круга і 

об'єм кулі одного і того ж заданого 

радіусу r 

11.  Обчислити значення виразу:

)(),,(
x

xz

z

zy

y

yx
zyxf








  

Обчислити периметр прямокутного 

трикутника за довжинами двох його 

катетів a та b. 

12.  Обчислити значення виразу:

2

3

)1(

)(






m

nm
y  

За координатами трьох вершин ((x1, y1), 

(x2, y2) та (x3, y3)) трикутника знайти 

його площу. 

13.  Обчислити значення виразу:

b
2

2






c

b

bax
y  

Обчислити площу прямокутного 

трикутника за довжинами його катета a 

і гіпотенузи c. 

14.  Обчислити значення виразу: 

2

2
)(

x
xxf   

Обчислити периметр рівнобедреної 

трапеції з основами a і b і висотою h. 

15.  Обчислити значення виразу: Обчислити площу рівностороннього 

трикутника зі стороною a 
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2lncos),( yxyyxf   

16.  Обчислити значення виразу: 

1sin

)( 2






m

nm
A  

Обчислити площу прямокутного 

трикутника за довжинами двох його 

катетів a та b. 

17.  Обчислити значення виразу:

2

sinsin
sin

x
xy   

Обчислити площу рівнобедреної 

трапеції з основами a та b і висотою h. 

18.  Обчислити значення виразу:

b
2

22





аbx

c

b
y  

За координатами трьох вершин ((x1, y1), 

(x2, y2) та (x3, y3)) трикутника знайти 

його периметр. 

19.  Обчислити значення виразу: 
2ln),( yxyxf   

Обчислити довжину кола, вписаного в 

рівносторонній трикутник зі стороною 

а. 

20.  Обчислити значення виразу:

x

x
y

sin2

)cos(sin


  

Дано рівносторонній трикутник зі 

стороною а. Знайти, яке співвідношення 

між площею описаного навколо нього і 

вписаного в нього кіл 

21.  Обчислити значення виразу:

2

3

)6(

)2(






m

nm
y  

Обчисліть периметр прямокутного 

трикутника за довжинами його катета a 

і гіпотенузи c. 

22.  Обчислити значення виразу:

)(),,(
2

2

x

z

z

zy

y

yx
zyxf 





  

Обчислити довжину кола, описаного 

навколо рівностороннього трикутника зі 

стороною а. 

23.  Обчислити значення виразу:

b
2

2






c

b

аbx
y  

Обчислити площу кола, вписаного в 

рівносторонній трикутник зі стороною а 

24.  Обчислити значення виразу:

x

zz
z

y

yx
f







2
2

2

cos  

В основі правильної піраміди лежить 

квадрат із стороною а. Висота піраміди 

дорівнює Н. Знайти площу поверхні 

піраміди та її об'єм. 

25.  Обчислити значення виразу:

6/1

3

)6(

)ln2(ln






m

nm
y  

Дано катети прямокутного трикутника а 

і b. Знайти його гіпотенузу і площу. 

26.  Обчислити значення виразу:

b
2

1 2

4

2








аb

x

c

b
y  

Визначити площу трапеції висотою h, з 

основами а і b. 

27.  Обчислити значення виразу: 

)1sin(

)( 2






m

ctgntgm
A  

Змінна Х містить тризначне число. 

Помістити в змінну S суму цифр цього 

числа. 

28.  Обчислити значення виразу: 

2

2
/cos),(

x
xyyxf   

За даними сторонам прямокутника 

обчислити його периметр (P), площа (S) 

і довжину діагоналей 

29.  Обчислити значення виразу: Обчислити довжини медіан трикутника 

із сторонами a, b, c. 



8 

 

b

b
3

2

2

2

2








c

b

c

b

bax
y  

30.  Обчислити значення виразу: 

1

)1)((
2 




nm

nmnm
A  

Обчислити периметр рівнобедреної 

трапеції, якщо відомі її основа і висота. 

 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

1. Створення нового проекту у Microsoft  Visual Studio +2005. 

Мова програмування С має свою програмну оболонку Microsoft  Visual 

Studio, для запуску якої потрібно натиснути кнопку «Пуск» та вибрати: 

Програми → Microsoft Visual Studio … →  Microsoft Visual Studio …. 

 

 
 

Після того, як завантажено оболонку, потрібно вибрати пункт меню: 

File → New → Project 

З’явитися наступне діалогове вікно: 
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У діалоговому вікні New Project (новий проект) потрібно створити 

проект, який і буде, зрештою, представляти програму: 

• розвернути вузол Visual С ++, вибрати пункт Win32 і на центральній 

панелі вибрати Win32 Console Application.  

 
• У полі Name слід ввести ім’я проекту.  

• У полі Location можна вказати шлях розміщення проекту, або вибрати 

шлях розміщення проекту за допомогою кнопки Browse. За 

замовчуванням проект зберігається в спеціальній папці Projects.  

Одночасно зі створенням проекту Visual Studio створює рішення. Рішення 

(solution) − це спосіб об'єднання декількох проектів для організації більш 

зручної роботи з ними. 

• Після натискання кнопки OK відкриється вікно Win32 Application Wizard 

(майстер створення додатків для операційних систем Windows). 
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• На першій сторінці представлена інформація про створюваний проект, на 

другій можна зробити первинні налаштування проекту. Після натискання 

кнопки Next. 

 
• У додаткових опціях (Additional options) слід поставити галочку в полі 

Empty project (порожній проект) і зняти галочку в полі Precompiled 

header.  
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• натиснути кнопку Finish. 

 

Після натискання кнопки Finish, появляється екранна форма, де наведена 

послідовність дій додавання файлу для створення вихідного коду до проекту.  

Необхідно додати в проект чистий файл, у якому набирають текст 

програми: 

• у вікні Solution Explorer клацнути правою кнопкою миші на папці під 

назвою Source Files. 

 
 

• з випадаючого меню вибрати Add → Add New Item ... 
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• у вікні вибору файлів через пункт меню Code вузла Visual C ++ виконати 

звернення до центральної частини панелі, в якій здійснити вибір типу 

файлів, зокрема, C ++ File (.cpp). 

 
• У текстовому полі Name (ім'я файлу) ввести ім'я файлу. Наприклад, Hello. 

• Натиснути кнопку Add. 

Тепер в текстовому вікні можна набирати код програми 

 

 

2) Основи програмування мовою С. 

 

Абетка мови С − набір допустимих символів − складається з: 

− великих і малих літер латиниці: A, ..., Z, a, ..., z; 

− цифр 0, 1, ..., 9; 

− спеціальних символів: " ' ( ) [ ] { } <> . , ; : ? ! - + * = / \ | # @ & ^ _. 

Літери українського алфавіту можна використовувати лише для запису 

коментарів. 

Коментар − це частина тексту програми для пояснення програми чи 

окремих вказівок і не впливає на виконання програми. 

Коментар мовою С записують так: 

// текст коментаря до кінця рядка 

/* текст коментаря */ 

Програми складаються із синтаксичних конструкцій, які називають 

вказівками (інші назви − оператори, команди, речення). Вказівки будують з 

неподільних елементів мови: слів, чисел, символів операцій. Слова поділяють 

на ключові слова й ідентифікатори (назви величин) 

Ключові (службові, зарезервовані) слова використовують для запису 

вказівок і опису об'єктів. 

Наприклад: if, else, int, float, const, sqrt тощо. Змінити призначення 

ключового слова у програмі не можна. 

Продовжити перегляд  

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми, 

написаної у середовищі Microsoft  Visual Studio +2005, обговорення виконаних 

завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

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\ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного 

лабораторного заняття. 

 

1. Попробувати як працюють перетворення типів у середовищі Visual Studio 

+2005. 

2. Вивчити принципи роботи у мові Сконструкцій логічного вибору if та 

множинного вибору switch.  

3. Провести порівняння принципів роботи та організації у мові С циклів 

while, do while, for.  

4. З’ясувати різницю між операторами break і continue.  

5. Познайомитись із принципом роботи вкладених циклів.   

 

 

Укладач:____________  Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
  (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 4-5 

 

Тема № 3. ОПЕРАТОРИ 

 

Навчальний час: 4 год. 

 

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

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

 

Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок по 

написанню програм, застосовуючи розгалуження та цикли; сформувати 

професійні уміння написання програм мовою С у середовищі Microsoft  Visual 

Studio +2005; залучити до самостійної діяльності та прийняття рішень при 

формуванні програмного коду. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. За допомогою яких операторів можна організувати цикли в мові C? 

2. Які особливості має оператор циклу for? 

3. Які особливості має оператор циклу while? 

4. Які особливості має оператор циклу do-while? 

5. Для чого використовується оператор break? 

6. Для чого використовується оператор continue? 

7. Які є оператори порівняння в мові С? 

8. Які є логічні оператори мови С ? 

9. Які умовні оператори є в мові С? 

10. Чи можуть умовні оператори if бути вкладеними?  

11. У яких випадках гілка else належить внутрішньому if, а в яких − 

зовнішньому? 

12. Чи завжди умовний оператор if можна замінити умовним виразом? 

 

Завдання: 

1. Створити новий порожній проект та зберегти його у своєму робочому 

каталозі. 

2. Написати програми, що реалізують виконання завдань, варіант яких кожен 

студент вибирає відповідно до порядкового номеру в журналі академічної 

групи. Вхідні дані зчитати з клавіатури, а результат обчислень вивести на 

екран. 

3. Скомпілювати проект. 

4. Провести покрокове налагодження. 

 

Завдання 1. Структура розгалуження 

1. Визначити, чи може цеглина, що має форму прямокутного парале-

лепіпеда з ребрами a, b, c, пройти через прямокутник зі сторонами x і y. 



25 

 

2. Знайти значення Z: 
















5,

510,2

10,22

yxyx

yxyx

yxyx

z  

3. Визначити, чи є ціле число N парним. 

4. Визначити, чи є серед трьох чисел a, b, c хоча б одна  пара  рівних  між 

собою чисел. 

5. Визначити, чи є трикутник зі сторонами a, b, c рівностороннім. 

6. Знайти значення Z: 
















13),ln(

130,2

0,)1(sin 22

yxyx

yxyx

yxyx

z . 

7. Визначити, чи є серед трьох чисел  a, b, c  хоча  б  одна  пара  взаємно 

протилежних чисел. 

8. Визначити, чи чотирикутник зі сторонами a, b, c, d є ромбом. 

9. Знайти значення Z: 
























4),(

41,
3

2

1),
)1(

(
3

2

yxxyсtg

yxxy

yx
y

x
сos

z . 

10. Підрахувати кількість від`ємних чисел серед чисел m, n, p. 

11. Визначити, чи є серед цілих чисел A, B, C хоча б одне парне. 

12. Визначити, чи є серед чисел a, b, c пара взаємно протилежних чисел. 

13. Визначити кількість додатних чисел серед чисел a, b, c. 

14. Знайти значення Z: 

























11),cos(

116,

6,
)1(

)4(

x

3

2

yxxy

yxey

yx
y

x

z . 

15. Підрахувати кількість пар взаємно обернених чисел серед трьох чисел а, 

b, c. 

16. Визначити кількість цілих чисел серед трьох чисел a, b, c. 

17. Числа a і b виражають довжини катетів одного прямокутного трикутника, 

a c і d − другого. Визначити, чи є ці трикутники рівними. 

18. Визначити, чи знаходиться точка M(a,b) всередині одиничного кола з 

центром в початку координат. 

19. Визначити, чи знаходиться точка M(a,b) всередині прямокутника зі сторо-

нами A,B. Початок координат співпадає з точкою перетину діагоналей 

прямокутника і сторони паралельні осям координат. 

20. Дано три дійсних числа a, b, c. Перевірити яке з них належить інтервалу 

[1; 3]. 

21. Написати програму, яка із введених користувачем чотирьох чисел  

виводить найменше та найбільше серед них. 

22. Знайти найбільше серед трьох введених чисел a, b, c. 
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23. Дано ціле числа a. Якщо воно парне – вивести його частку від ділення на 

2, інакше 0. 

24. Дано цілі числа a та b. Вивести їх в один рядок в порядку зростання, 

тобто, спочатку менше, а потім більше. 

25. Дано цілі числа a, b, c, d. Вивести «Yes», якщо вони є впорядковані за 

зростанням, інакше вивести «No». 

26. Дано натуральне число N. Вивести «Yes», якщо воно є квадратом 

натурального числа, інакше вивести «No». 

27. Дано три числа, що задають величини кутів трикутника. Визначити, чи 

можна побудувати трикутник, що має задані кути. 

28. Знайти значення Z: 




























24,sin

247,
3

2

7,
)1( 3

2

yxyсtgx

yx
y

x

yx
y

сosx

z . 

29. Дано трикутник зі сторонами a, b, c. Визначити, який це трикутник: 

гострокутний, тупокутний чи прямокутний. 

30. Дано натуральне числа N (N <= 99). Визначити, чи правильно, що N^2 

дорівнює кубу суми цифр цього числа. 

 

 Завдання 2. Структура циклу.  

1. Скласти програму знаходження суми всіх чисел кратних трьом від 10 до 

N. 

2. Скласти програму знаходження суми всіх парних чисел від N до 50. 

3. Скласти програму виведення на екран квадратів всіх натуральних чисел 

менших за 20. 

4. Скласти програму знаходження суми кубів всіх двозначних чисел 

кратних 5. 

5. Скласти програму виведення на екран модуля всіх непарних чисел від m 

до 10. 

6. Скласти програму знаходження суми коренів квадратних цілих чисел від 

0 до 50. 

7. Скласти програму знаходження добутку всіх чисел, які діляться без 

остачі на 4 і лежать в межах від -20 до 20. 

8. Скласти програму знаходження суми всіх чисел кратних трьом з відрізка 

[n,50]. 

9. Скласти програму знаходження суми всіх парних чисел від N до 50. 

10. Скласти програму обчислення суми всіх двозначних чисел кратних 4. 

11. Запишіть програму виведення на екран чисел, обернених до чисел 

кратних трьом, від 1 до 50. 

12. Записати виведення на екран квадратів всіх парних чисел від 1 до 35. 

13. Скласти програму обчислення суми кубів всіх непарних чисел з інтервалу 

N-100. 
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14. Скласти програму виведення на екран модуля всіх непарних чисел від m 

до 10. 

15. Скласти програму обчислення суми членів послідовності 

144/1...16/19/14/11 S . 

16. Скласти програму обчислення суми членів послідовності 
nxxxxxS  ...432 , де xn,  – задані. 

17. Скласти  програму виведення на екран значень виразу 4)6cos(2 2  xxH  

для x  

18. Скласти програму обчислення суми квадратів всіх чисел кратних 5 з 

інтервалу 15-М. 

19. Скласти програму виведення на екран чисел, протилежних до чисел 

кратних трьом, від 1 до 50. 

20. Знайти суму всіх непарних чисел від -100 до 100. 

21. Скласти програму виведення на екран кубів всіх натуральних чисел 

менших за 20. 

22. Скласти програму знаходження суми кубів всіх двозначних чисел 

кратних 6. 

23. Скласти програму обчислення добутку членів послідовності 

NN
D

2

1
)

12

1
(...)

5

1
(

4

1
)

3

1
(

2

1
1 


 . 

24.Скласти програму визначення кількості цифр у введеному за клавіатури 

числі N. 

25.Скласти програму обчислення суми членів послідовності  

NS 2...654321  . 

26. Дано натуральне число N. Визначити кількість цифр в даному числі. 

27. Обчислити суму цифр у введеному із клавіатурі числі. 

28. Дано натуральні числа a, b ( ba  ). Вивести всі прості числа p , що 

задовольняють нерівність bpa  . 

29. З чисел від 10 до 99 вивести ті, сума цифр яких дорівнює N (0<N<18). 

30. Серед чисел, які попадають в діапазон [1, 30], вивести на екран тільки ті, 

які починаються на цифру 1, 2 або 5. 

  

Завдання 3. Розв’язати наступні задачі двома способами: спочатку з 

використанням оператора циклу while, а потім − for. 

1. Дано натуральне число N. Визначити скільки в ньому є цифр 3. 

2. Визначити дійсне додатне число а, для якого виконується співвідношення 

а/2=0 (Для цього потрібно довільне число а поділити на 2. Отримане 

число знову поділити на 2 і т. д. до тих пір поки в результаті ділення на 2 

не отримаємо число, яке комп’ютерній арифметиці дійсних чисел близьке 

до 0). 

3. Обчислити значення змінної Y=2*K+N при всіх значеннях змінних N=1, 

2, 3 і K=2, 4, 6, 8. 

4. Скласти програму обчислення: y=sin(sin(...sin(x)...)). 
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5. Відрізок прямої довжиною S ділиться навпіл. Один із відрізків, що 

отримали знов ділиться навпіл (цей процес називається дихотомією). 

Скільки разів потрібно виконувати ділення, щоб довжина відрізка стала 

меншою за величину а, (а< S)? 

6. Знайти суму чисел, кратних 7, в діапазоні від 0 до 100. Вивести на екран 

суму чисел і їх кількість. 

7. Ввести з клавіатури 10 чисел. Вивести на екран суми додатних і 

від’ємних чисел та їх кількість. 

8. Знайти найбільший спільний дільник чисел a і b, а також чисел, що більші 

за них на 4 і 8. 

9. Дано N цілих чисел. Знайти суму трицифрових чисел, що є серед даного 

набору чисел. 

10. Дано N цілих чисел. Знайти суму чисел кратних 5. 

11. Дано N цілих чисел. Знайти кількість чисел, що закінчуються 2. 

12. Знайти дільники числа N. 

13. Прості числа, різниця між якими дорівнює два, називають «близнятами». 

Знайти кількість «близнят», що не  більші N. 

14. Знайти середнє арифметичне з N чисел, що послідовно вводяться із 

клавіатури. 

15. Скільки доданків має бути в сумі 2 + 4 + 6 + 8 + ...., щоб ця сума стала 

більшою за деяке задане натуральне числа N введене з клавіатури. 

16. Дано натуральне число n. Серед чисел 1, 2, …, n знайти всі такі, запис 

яких збігається з останніми цифрами запису їх квадрата. 

17. Знайти всі чотиризначні числа, у яких всі цифри різні. 

18. Знайти в проміжку від 1 до 1000 числа, у яких є п'ять подільників. 

19. Знайти всі числа кратні семи, і сума цифр яких також кратна семи. 

20. Дано натуральне число. Знайти скільки разів в ньому зустрічається кожна 

цифра. 

21. Дано натуральне число n (n <9999) і число m. Знайти суму m-останніх 

цифр числа n. 

22. Знайти суму перших десяти чисел, кратних п'яти. 

23. Знайти всі тризначні числа, у яких всі цифри різні. 

24. Дано натуральне число. Визначити скільки в ньому цифр. 

25. Дано натуральне число N (N <= 1000). Визначити суму першої і останньої 

цифр даного числа. 

26. Ввести число. Якщо кількість його розрядів менша п'яти, то вивести його 

на екран, дописавши нулі перед числом так, щоб в результаті вийшло 

п'ять знаків. Якщо кількість розрядів більша п'яти, то вивести тільки 

перші п'ять розрядів. Якщо число п'ятизначне, то вивести його як є. 

27. Підрахувати кількість парних і непарних цифр в числі. 

28. Визначити з яких цифр складається число. 

29. Дано два числа. Визначити цифри, що входять в запис як першого так і 

другого числа. 

30. Дано число n = 1000. Ділити його на 2 стільки разів, поки результат 

ділення не стане меншим 50. 
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Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Конструкція логічного вибору if 

Даний оператор дозволяє перевірити якесь твердження (вираз) на 

істинність і, залежно від отриманого результату, виконати ту чи іншу дію. 

Загальний синтаксис даного оператора: 

if (затвердження або вираз) 

{ 

   дія 1; 

} 

else 

{ 

   дія 2; 

} 

Основні принципи роботи оператора if 

1. В якості твердження або виразу може виступати будь-яка конструкція, 

що містить логічні оператори або ж арифметичний вираз. 

• if (X> Y) − звичайне твердження, буде істинним, якщо X більше Y 

int X = 10, Y = 5; 

if (X> Y)  

{// істина 

cout << "Test !!!"; // на екрані Test 

} 

• if (A> B && A <C) − комбіноване твердження, що складається з двох 

частин, буде істинним, якщо обидві частини будуть вірними 

int A = 10, B = 5, C = 12; 

if (A> B && A <C)  

{// істина 

cout << "A between B and C"; // на екрані Test 

} 

• if (A-B) − арифметичний вираз, буде істинним, якщо А не дорівнює B, 

так як в протилежному випадку (якщо вони рівні) їх різниця дасть нуль, а нуль 

це брехня 

int A = 10, B = 15; 

if (A-B)  

{// -5 це істина 

cout << "A! = В"; // на екрані A! = В 

} 

• if (++ A) − арифметичний вираз, буде істинним, якщо А не дорівнює -1, 

так як якщо А дорівнює -1 збільшення на 1 дасть нуль, а нуль це брехня 

int A = 0; 

if (A ++)  

{// 1 це істина 
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cout << "Best test !!"; // на екрані Best test !! 

} 

• if (A ++) − арифметичний вираз, буде істинним, якщо А не дорівнює 0, 

так як в даному випадку використовується постфіксна форма інкремента, 

спочатку відбудеться перевірка умови і буде виявлений нуль, а потім 

збільшення на одиницю. 

int A = 0; 

if (A ++)  

{// 0 це брехня 

cout << "Best test !!"; // фразу ми не побачимо, т. як if не виконається 

} 

• if (A == Z) − звичайне твердження, буде істинним, якщо A рівне Z. 

• if (A = Z) − операція присвоювання, вираз буде істинним, якщо Z не 

дорівнює нулю. 

 

Приклад 1. 

# Include <iostream> 

using namespace std; 

void main ()  

{ 

      int A, B; // оголошуємо дві змінні 

     cout << "Enter first digit: \ n"; 

     cin >> A; 

     cout << "Enter second digit: \ n"; 

     cin >> B; 

     if (B == 0)  

    {// якщо B містить нуль 

         cout << "You can not divide by zero !!!"; // повідомляємо про помилку 

     } 

     else {// в іншому випадку 

cout << "Result A / B =" << A << "/" << B << "=" << A / B; // видаємо 

результат ділення А на B 

     } 

     cout << "\ n The end. \ n"; // кінець 

} 

 

Продовжити перегляд  

 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми, 

написаної у середовищі Microsoft  Visual Studio +2005, обговорення виконаних 

завдань. 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

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\ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного 

лабораторного заняття. 

 

1. Вивчити принципи роботи в мові С із одновимірними і двовимірними 

масивами. 

2. Опрацювати алгоритм знаходження мінімального (максимального) 

елемента в масиві. 

3. Розглянути алгоритми впорядкування масивів. 

4. Познайомитись із особливостями написання програм, де 

використовуються одновимірні та двовимірні масиви.   

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 6-8 

 

Тема № 4. МАСИВИ 

 

Навчальний час: 6 год. 

 

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

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

 

Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок 

написання програм мовою програмування С із використанням одновимірних та 

двовимірних масивів; сформувати професійні уміння написання програм мовою 

С у середовищі Microsoft  Visual Studio; залучити до самостійної діяльності та 

прийняття рішень при формуванні програмного коду. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Які відомі способи звернення до елементів масиву? 

2. Для чого потрібні алгоритми сортування? 

3. З яких основних частин складається будь-який алгоритм сортування? 

4. Які основні параметри алгоритмів сортування? 

5.  Поясніть принцип роботи сортування вибором. 

6.  Поясніть принцип роботи сортування методом простого обміну. 

7. Чи існує обмеження на кількість вимірів масиву? 

8. Як розміщуються в пам'яті одномірні масиви? 

9. Як розміщуються в пам'яті багатомірні масиви? 

10. Які способи звернення до елементів багатомірного масиву? 

11. Чи припустимо опустити одну з розмірностей масиву? Якщо так, то яку і 

в яких ситуаціях? 

12. Як можна ініціалізувати одномірні масиви? 

13. Як можна ініціалізувати багатомірні масиви? 

14. Що таке масив? 

15. Які типи масивів існують? 

16. Як оголошується одновимірний масив ? 

17. Яким чином можна звернутись до довільного елемента масиву? 

18. Який основний алгоритм пошуку найбільшого елемента масиву? 

19. Що уявляє собою метод сортування масиву “бульбашка»? 

20. Як оголошуються багатовимірні масиви? 

21. Як звертатись до довільного елементу двовимірного масиву? 

22. Який алгоритм пошуку найбільшого елементу в двовимірному масиві? 

23. Який алгоритм пошуку найменшого елементу в двовимірному масиві? 

24. Чи можна змінити в процесі виконання програми кількість елементів 

масиву? 

25. Яким чином можна дістатися конкретного значення елемента масиву? 

26. Якого типу можуть бути індекси масиву? 
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27. Чи можна використовувати елементи масивів в якості операндів у 

виразах? 

28. Як здійснюється введення значень масивів з клавіатури? 

29. Як здійснюється виведення значень масивів на екран? 

 

Завдання: 

1. Створити новий порожній проект та зберегти його у своєму робочому 

каталозі. 

2. Написати програми, що реалізують виконання завдань, варіант яких кожен 

студент вибирає відповідно до порядкового номеру в журналі академічної 

групи. 

3. Скомпілювати проект. 

4. Провести покрокове налагодження. 

 

Завдання 1. Написати програму, яка в одновимірному масиві A із n 

елементів, значення яких задано випадковим чином (масив та результат 

виконання програми вивести на екран):  

1. замінює всі від’ємні елементи нулями. 

2. замінює 2 на 5, 3 на 4, 4 на 3, 5 на 2. 

3. визначає число сусідств із взаємо-обернених чисел. 

4. визначає число сусідств з двох додатних елементів. 

5. визначає суми додатних і від’ємних елементів. 

6. визначає число сусідств із двох чисел різного знаку. 

7. відсортовує елементи у порядку спадання. 

8. відсортовує елементи у порядку зростання. 

9. визначає суму добутків всіх трійок сусідніх чисел. 

10. знаходить різницю сум елементів першої та другої половини масиву. 

11. знаходить кількість парних елементів масиву. 

12. замінює елементи з непарними номерами на їх квадрати. 

13. знаходить суму всіх від`ємних елементів. 

14. знаходить максимальний елемент масиву. 

15. переставляє місцями  максимальний і мінімальний елементи.  

16. знаходить різницю максимального і мінімального елементів. 

17. у новий масив В записує тільки ті числа з А, остача від ділення яких на 3 

рівна 1, а на 5 рівна 2. 

18. перевіряє чи є хоча б одна пара чисел, які співпадають по величині. 

19. перевіряє чи є хоча б одна пара сусідніх чисел, які є протилежними. 

20. перевіряє чи масив упорядкованим по зростанню. 

21. визначає кількість від`ємних елементів. 

22. замінює елементи з парними номерами на число 5. 

23. знаходить суму всіх елементів. 

24. знаходить суму елементів з непарними номерами. 

25. обчислює кількість і суму парних за значенням додатних елементів 

масиву із 14 елементів. 

26. замінює елементи кратні трьом на суму непарних за значенням елементів. 
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27. визначає кількість і суму чисел, значення яких менше значення 

останнього елемента. 

28. визначає різницю між добутком всіх додатних елементів і добутком 

модулів всіх від’ємних. 

29. знаходить скільки разів зустрічається максимальне число. 

30. видаляє всі парні елементи, що стоять на непарних позиціях. 

 

 

Завдання 2. Написати програму (масив та результат програми вивести на 

екран), виконання якої дозволяє: 

1. записати на місці від'ємних елементів таблиці А[1..4,1..5] нулі. 

2. знайти суму і кількість додатних елементів таблиці В[1..5,1..5]. 

3. знайти найбільший і найменший елементи таблиці А[1..3,1..5] і поміняти 

їх місцями.  

4. знайти в кожному рядку таблиці В[1..4,1..4] найбільший елемент і 

поміняти його місцями з елементами головної діагоналі.  

5. знайти суму і кількість від'ємних елементів таблиці С[1..5,1..5], які 

знаходяться  під головною діагоналлю. 

6. знайти в матриці A(n, m) суму елементів парних рядків. 

7. знайти в матриці A(n, m) суму від’ємних елементів. 

8. замінити в матриці A(n, m) елементи парних рядків на цифри від 0 до 9. 

9. поміняти в матриці A(n, m) місцями елементи 1-го та 2-го рядків, 3-го та 

4-го і т.д. 

10. знайти в матриці A(n, m) суму елементів непарних рядків. 

11. замінити в матриці A(n, m) всі елементи рядка, в якому знаходиться 

мінімальний елемент матриці на протилежне значення за знаком. 

12. знайти в матриці A(n, m) суму елементів головної та бічної діагоналей. 

13. поміняти місцями в матриці A(n, m) елементи головної та бічної 

діагоналей. 

14. знайти в матриці A(n, m) суму від’ємних елементів непарних стовпчиків. 

15. поміняти місцями в матриці A(n, m) елементи рядків та стовпчиків. 

16. визначити чи A(n, m) симетрична матриця відносно головної діагоналі. 

17. знайти в  матриці A(n, m) суму елементів парних стовпчиків. 

18. для кожного рядка матриці A(n, m) вивести повідомлення, якщо його 

елементи впорядковані за зростанням. 

19. для кожного стовпця матриці A(n, m) вивести повідомлення, якщо його 

елементи впорядковані за спаданням. 

20. для кожного рядка матриці A(n, m) вивести повідомлення, якщо його 

елементи симетричні. 

21. для кожного стовпця матриці A(n, m) вивести повідомлення, якщо його 

елементи утворюють арифметичну прогресію. 

22. для кожного стовпця матриці A(n, m) вивести повідомлення, якщо його 

елементи утворюють геометричну прогресію. 

23. знайти в матриці A(n, m) добуток елементів кожного рядка. 

24. знайти в матриці A(n, m) суму елементів кожного стовпця. 
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25. визначити добуток двох матриць розміром nxn. 

26. визначити добуток матриці nxn та масиву з n елементів. 

27. транспонувати матрицю А(n, m). 

28. визначити визначник матриці К(3, 3). 

29. визначити, чи знаходиться число k в кожному рядку масиву M розміру 

nxn. 

30. перевірити, чи є в масиві A(n, m) хоча б два однакових елементи. 

 

 

Завдання 3. Написати програму (масив та результат програми вивести на 

екран), виконання якої дозволяє: 

1. визначити радіус і центр кола, на якому лежить найбільша кількість точок 

заданого на площині масиву точок А(xi, yi). 

2. із квадратної матриці сформувати одновимірний масив, що складається з 

елементів, розташованих нижче головної діагоналі матриці. 

3. в масиві А [3] [3] знайти рядок, сума елементів якого мінімальна, і помно-

жити на цю мінімальну суму кожен елемент матриці. 

4. з матриці розміру 5×10 вивести кількість стовпців, елементи яких моно-

тонно зменшуються. 

5. знайти максимальний серед елементів тих стовпців, які впорядковані або 

по зростанню, або по спаданню. Якщо впорядковані стовпці в матриці ві-

дсутні, то вивести 0. 

6. у квадратній матриця N×N, що складається з натуральних чисел, дзерка-

льно відобразити її елементи відносно бічної діагоналі.  

7. у матриці N×M, що складається з натуральних чисел, вибрати в рядках 

самі найменші елементи і поставити їх в перший стовпець. 

8. створити масив int A [n] [n], і заповнити його за наступним правилом: 

числа на діагоналі, що йде з правого верхнього в лівий нижній кут рівні 1; 

числа, що стоять вище цієї діагоналі, дорівнюють 0; числа, які стоять 

нижче цієї діагоналі, дорівнюють 2. 

9. перевірити чи масив int A [n] [n] є масив симетричним відносно головної 

діагоналі. 

10. створити двовимірний масив int C [n] [m] і заповнити його за такими 

правилами: числа, які стоять в рядку 0 або в стовпці 0 рівні 1 (A [0] [j] = 

1, A [i] [0] = 1 ); для всіх інших елементів масиву A [i] [j] = A [i-1] [j] + A 

[i] [j-1], тобто кожен елемент дорівнює сумі двох елементів, що стоять 

зліва і зверху від нього. 

11. створити масив int A [n] [m] і заповнити його змійкою: 

 
12. створити масив int A [n] [m] і заповнити його наступним чином: 
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13. створити масив int A [2 * n + 1] [2 * n + 1] і заповнити його по спіралі 

починаючи з числа 0 в центральній клітці A [n] [n]. Спіраль виходить 

вгору, далі закручується проти годинникової стрілки: 

 
14. двовимірний масив цілих чисел, що містить 8 рядки і 8 стовпців, впоряд-

кувати по зростанню елементів бічної діагоналі. 

15. сформувати масив з n рядків і n стовпців, в якому на головній діагоналі, 

що проходить з лівого верхнього кута в правий нижній (тобто тих 

елементів A [i] [j], для яких i = j) стоїть 1, елементи, що знаходяться вище 

головної діагоналі – мають значення 0, елементи, що знаходяться нижче 

головної діагоналі – мають значення 2. 

16. у матриці цілих чисел розміру NxM вивести номер рядка, що містить 

максимальну кількість однакових елементів. 

17. у цілочисловій квадратній матриці визначити стовпці (його номер), де є 

елементи кратні сумі його індексів. 

18. із цілочислової матриці розміру MxN сформувати одновимірний масив, 

що складається з елементів, що лежать в інтервалі [1,10].  

19. із цілочислового масиву з трьох десяткових числа сформувати масив, що 

складається з чисел вихідного масиву, представлених в двійковій системі 

числення. 

20. з масиву із 15-ти елементів (двозначні цілі числа) створити новий масив, 

у якому елементи поміняють свою розрядність. Наприклад, вихідний ма-

сив: 25 71 84 ..., новий масив: 52 17 48 

21. з цілочислового масиву, що складається з 7 елементів (сім двозначних 

чисел) отримати новий масив, що складається з цифр елементів вихідного 

масиву, що стоять в старших розрядах. 

22. з двох масивів дійсних чисел, що складаються з 7 і 9 елементів, сфор-

мувати третій масив з упорядкованих по спаданню значень обох масивів. 

23. із заданого цілочислового масиву вивести номер останнього з тих його 

елементів, які задовольняють нерівності Ai-1 <Ai <Ai+1. Якщо таких еле-

ментів немає − вивести «таких немає». 

24. у масиві дійсних чисел визначити елемент масиву (значення і індекс), 

який найбільш близький до заданого дійсного числа R. 

25. визначити номер рядка матриці С(n, n), сума елементів якого найбільша. 

26. формує новий масив, елементи якого визначаються як різниця між 

елементами вихідного масиву і сумою додатних елементів заданого 

масиву. 

27. визначити чи матриця Х(n, n) є магічним квадратом. 
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28. розташувати елементи двовимірного масиву в зворотному порядку. 

29. знайти кількість від’ємних чисел в кожному стовпці двовимірного 

масиву. 

30. упорядкувати за зростанням стовпці масиву Х(n, n) після першого 

від’ємного елемента. 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

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

них 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. 

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.   

 

Продовжити перегляд  

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми, 

написаної у середовищі Microsoft  Visual Studio +2005, обговорення виконаних 

завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

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

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного 

лабораторного заняття. 

 

1. Попробувати оголосити та викликати функцію мовою С в середовищі 

Visual Studio +2005. 

2. Розглянути  можливості створення функцій за допомогою прототипів. 

3. Дослідити область видимості змінних. 

4. Вивчити, що таке аргументи за замовчуванням і як передаються  

аргументи. 

5. З’ясувати різницю між локальними та глобальними змінними.  

6. Познайомитись із принципом організації рекурсивних функцій.   

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 9-10 

 

Тема № 5. ФУНКЦІЇ 

 

Навчальний час: 4 год. 

 

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

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

 

Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок вико-

ристання підпрограм та рекурсивних функцій при написанні програм  мовою C; 

сформувати професійні уміння написання програм мовою С у середовищі 

Microsoft Visual Studio; залучити до самостійної діяльності та прийняття рішень 

при формуванні програмного коду. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Дайте визначення функції в мові С? 

2. Чи можуть функції мови С бути вкладеними? 

3. Для чого служать оголошення, визначення і виклик функції? 

4. Змінні, оголошені в тілі функції, є локальними або глобальними? 

5. Чи доступний рекурсивний виклик для функцій мови С? 

6. Як оголошується функція в мові C? 

7. Що таке рекурсія? 

8. Яка послідовність виклику та виконання рекурсивної функції? 

9. Які параметри називають формальними?  

10. Які параметри називають фактичними? 

11. Чи може фактичних параметрів процедури (функції) бути більше, ніж 

формальних? А менше? 

12. Чи існують підпрограми без параметрів? 

13. У яких випадках доцільно використовувати функції? 

14. Якого типу може бути значення функції? 

15. Що така гранична умова при організації рекурсивної підпрограми? 

16. Чи можна використовувати у функції змінні і константи, які були описані 

у програмі? 

17. Що станеться, коли в програмі і функції описати змінні з однаковими 

іменами? 

18. Чи можна всередині функції викликати її саму? 

 

Завдання: 

1. Створити новий порожній проект та зберегти його у своєму робочому ка-

талозі. 

2. Написати програми, що реалізують виконання завдань, варіант яких кожен 

студент вибирає відповідно до порядкового номеру в журналі академічної 

групи. 

3. Скомпілювати проект. 
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4. Провести покрокове налагодження. 

 

Завдання 1. Засобами мови С створити функції користувача з одним або 

декількома аргументами для: 

1. знаходження максимального серед чотирьох чисел. 

2. знаходження значення функції: Z:=x! – y!. 

3. знаходження мінімальної з відстаней між точками площини A(x1; y1), 

B(x2; y2) і C(х3;у3). 

4. перестановки місцями першої та останньої цифри заданого числа K. 

5. обчислення 









1 x,43ln

1 x,cos5

x

x
y . В головній програмі ввести 10 різних х, 

обчислити та вивести у за допомогою виклику функції. 

6. знаходження середнього арифметичного N чисел. 

7. пошуку всіх медіан трикутника, заданого сторонами a, b, c. Довжину 

медіани трикутника mа проведену до сторони а, можна знайти за 

формулою: 222 2b2
2

1
асmа  , де b і с  − сторони трикутника, між 

якими проходить медіана. 

8. визначення кількості цілих чисел серед трьох чисел a, b, c. 

9. знаходження суми елементів трьох одновимірних масивів цілих чисел. 

10. знаходження кількості пар взаємно обернених чисел серед трьох чисел 

а, b, c. 

11. визначення чи може існувати трикутник зі сторонами x, y, z. 

12. визначення кількість додатних чисел серед чисел a, b, c. 

13. знаходження максимальної цифри у тризначному числі. 

14. визначення, чи є серед трьох чисел  a, b, c  хоча  б  одна  пара  взаємно 

протилежних чисел. 

15. обчислення довжин сторін та периметра трикутника на основі заданих 

вершин трикутника (х1, у1), (х2, у2), (х3, у3). В головній програмі 

ввести дані про вершини трикутника, обчислити та вивести довжини 

сторін та периметр трикутника за допомогою виклику функції. 

16. знаходження середньоарифметичного значення трьох одновимірних 

масивів цілих чисел. 

17. обчислення 









1 x,43ln

1 x,cos5

x

x
y . В головній програмі ввести 10 різних х, 

обчислити та вивести у за допомогою виклику функції. 

18. обчислення площі та периметра прямокутника. В головній програмі 

ввести дані про довжини сторін 6 різних прямокутників, обчислити та 

вивести площу та периметр прямокутників за допомогою виклику 

функції. 

19. обчислення добутку значень d=d*sin(i2) (і=1,…,n). В головній програмі 

ввести n, обчислити та вивести добуток за допомогою виклику функції 

для знаходження sin(i2). 
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20. обнулення елементів, які знаходяться між максимальним і мінімаль-

ним значеннями елементів одновимірної матриці. 

21. визначення значення елемента двовимірного масиву, яке в ньому 

найчастіше зустрічається. 

22. знаходження середнього значення елементів одновимірного масиву, 

що знаходяться між мінімальним та максимальним значеннями 

елементів даного масиву. 

23. виведення на екран елементів та індексів елементів, які менші за 

середнє значення всіх елементів двовимірного масиву. 

24. отримання загальної кількості днів від початку року до кінця місяця, 

номер якого введено з клавіатури. 

25. обчислення периметра і площі прямокутника зі сторонами паралель-

ними до осей координат по координатах (х1, у1), (х2, у2). 

26. знаходження суми елементів одновимірного масиву; 

27. знаходження x в степені n; 

28. знаходженні зі скількох цифр складається число введене з клавіатури; 

29. визначення чи є серед чисел a, b, c пара взаємно протилежних чисел; 

30. визначення кількості цілих чисел серед трьох введених із клавіатури 

чисел a, b, c. 

 

Завдання 2. Усі завдання, виконані в лабораторній № 3, переробити із 

використанням функцій користувача. 

 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Структурне програмування передбачає представлення програм у вигляді 

послідовності викликів підпрограм. 

Поняття підпрограми означає логічно-завершальну програму компоненту, 

що виконує деяку частину алгоритму. 

 

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); 

} 
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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 

voіd(порожньо). 

!!! Не можна створювати одну функцію всередині іншої. 

!!! Не можна викликати функцію до її оголошення. 

Синтаксис виклику функції 

Виклик функції полягає у вказанні імені функції, передачі аргументів 

(якщо такі є) і одержання  значення, що повертається, ( якщо є необхідність 

його одержувати):   

ім'я_змінної=ім'я_функції(параметр1, параметр2,...., параметр); 

1. Типи даних значень повинні відповідати типам даних аргументів у 

визначенні функції. Виключенням є випадки, коли передане значення може 

бути перетворено до потрібного типу.  

2. При виклику функції завжди необхідно вказувати таку кількість 

параметрів, яка була визначена при оголошенні.  

3. Тип змінної, у яку запишеться значення, яке повертається, повинен 

збігатися з тим типом, що функція повертає. Це не обов'язково, але бажано.  

 

Ключове слово return 

Для повернення значення з функції в програму на те місце, з якого була 

викликана ця функція, використовується оператор return:  

return значення; 

Якщо функція не повертає ніяких значень, то оператор return можна 

використовувати просто для зупинки функції, для цього просто пишемо: 

return; 

У цьому випадку return відпрацює для функції, як break для циклу. 

Важливі моменти звертання до return:  

1. Операторів повернення може бути декілька (залежно від  ситуації), але 

відпрацює тільки один з них. 

2. Якщо спрацював return (незалежно від форми), все що розміщено у 

функції нижче нього вже не виконається. 

3. Якщо тип, що повертається функцією не voіd, то необхідно завжди 

використовувати форму: return значення. 

Приклад 1. Функція, що не приймає ніяких параметрів і не повертає 

ніякого значення. 

#іnclude <іostream> 

usіng namespaсe std; 

// створення функції 
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voіd Hello() 

{ 

  cout<<"Hello, World!!!\n\n"; 

} 

 

voіd maіn() 

{ 

  Hello();  

} 

 

Приклад 2. Функція, що приймає один параметр, але не повертає ніякого 

значення. 

#іnclude <іostream> 

usіng namespaсe std; 

voіd Star(іnt count) 

{ 

  for(іnt і=0;і<count;і++) 

   cout<<'*'; 

  cout<<"\n\n"; 

} 

voіd maіn() 

{ 

 Star(3); // показ лінії із трьох зірочок 

 Star(5); // показ лінії з п'яти зірочок 

} 

 

Приклад 3. Функція, що приймає два параметри, і повертає значення. 

#іnclude <іostream> 

usіng namespaсe std; 

// обчислює степінь (Pow) числа (Dіgіt) 

іnt MyPow(іnt Dіgіt, іnt Pow) 

{ 

 іnt key=1; 

 for(іnt і=0;і<Pow;і++) 

  key*=Dіgіt; 

 return key; 

} 

voіd maіn() 

{ 

  // запис  результату, що повертається, у змінну res 

 іnt res=MyPow(5,3); 

 cout<<"Res = "<<res<<"\n\n"; 

} 

Передача аргументів за значенням 
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Аргументи, які вказуються при визначенні функції, називаються формаль-

ними. Це пов'язано з тим що, вони створюються в момент виклику функції в 

оперативній пам'яті. При виході з функції такі параметри будуть знищені.  

 

Прототипи функцій (другий спосіб оголошення) 

При другому способі оголошення функції необхідно повідомити компіля-

тор про те, що функція існує. Для цього до maіn вводиться ім'я функції, її 

аргументи, а також тип значення, що повертається. Таку конструкцію назива-

ють прототипом функції. Коли компілятор зустрічає прототип функції він 

точно знає про те, що функція існує в програмі після maіn.  

бібліотеки  

повернене_значення ім'я_функції(аргументи); 

voіd maіn() 

{ 

 тіло maіn; 

}  

повернене_значення ім'я_функції(аргументи) 

{ 

 тіло функції; 

} 

 

 

#іnclude <іostream> 

usіng namespaсe std; 

// прототипи 

voіd MyFunc(); 

voіd MyFuncNext(); 

 

voіd maіn() 

{ 

 MyFunc();  //MyFunc 

 MyFuncNext(); //MyFuncNext 

} 

//опис 

voіd MyFunc() 

{ 

 cout<<"MyFunc\n"; 

} 

voіd MyFuncNext() 

{ 

 cout<<"MyFuncNext\n"; 

} 

Вважається, що таке оголошення функції є найбільш гарним і правильним. 

 

Продовжити перегляд  

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми, 

написаної у середовищі Microsoft Visual Studio, обговорення виконаних зав-

дань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

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\ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного 

лабораторного заняття. 

 

1. Вивчити принципи роботи в мові С з текстовими даними. 

2. Познайомитись із функціями роботи з рядками з бібліотеки обробки 

рядків. 

3. Проаналізувати як можна програмно порівняти рядки у мові С. 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінювання рівня знань студентів на лабораторних заняттях проводиться 

за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів). 

Оцінки за виконання лабораторних робіт враховуються як результат по-

точного контролю знань студента. 

Порядок вивчення та оцінювання доводиться до відома студентів протя-

гом семестру. 

 

Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань 

студентів 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а

л
и

 р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному 

обсязі, без помилок 
5 

лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному 

обсязі, але є незначні помилки 
4 

лабораторна робота виконана у неповному обсязі, або (та) з 

порушенням терміну її виконання, або (та) при наявності значних 

помилок 

3 

виконання пропущеної без поважних причин лабораторної роботи 

або повторне виконання незарахованої лабораторної роботи 
2 

лабораторна робота не виконана або не зарахована 0-1 
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