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План лабораторного заняття № 3 

 

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 „Інформатика”. 

 

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. 
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2. Знайти значення Z: 
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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: 
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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: 
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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: 
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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 
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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. 

 

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:  

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.  

 

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

 

 


