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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 „Інформатика”. 

 

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) 


