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План лабораторного заняття № 6 

 

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 „Інформатика”. 

 

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 каталозі. 

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) 


