
37 
 

План лабораторного заняття № 4 

 

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 „Інформатика”. 

 

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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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) 

 

 


