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План лабораторного заняття № 5 

 

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 „Інформатика”. 

 

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.  

 

Продовжити перегляд  

 

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 

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

 

 


