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План лабораторного заняття № 7 

 

Тема № 7. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ 

 

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 

опрацювання текстових даних 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 рядковий тип даних? 

2. Чим символьний тип даних відрізняється від рядкового? 

3. Що таке рядкова константа? 

4. Як ініціалізують рядковий масив? 

5. В якій бібліотеці є функції для роботи з рядками? 

6. Як порівнюють текстові дані? 

7. Як скопіювати рядки? 

8. Для чого використовується поняття простору імен? 

9. Для чого потрібно підключати до програми файл string.h? 

10. Які є функції для роботи з рядками? 

 

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, використовуючи символьний тип даних. 

Результат виконання програми вивести на екран: 

1. У введеному масиві символів з 10 елементів замінити символи-цифри 

на символ '*'. 

2. У введеному масиві символів з 11 елементів перевести всі малі літери-

символи у верхній регістр. 

3. У введеному масиві символів з 12 елементів замінити кожен сімвол-

цифру на символ '!'. 
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4. Якщо у введеному масиві з 10 символів символ є великою літерою 

латинського алфавіту (тобто буквою від 'a' до 'z'), то символ, що стоїть 

перед великою літерою, замінити на пробіл.  

5. У введеному масиві символів з 15 елементів змінити регістр символу: 

великі замінити на малі, а малі −  на великі.  

6. Дано матрицю символів розміром 2 × 6. Визначити скільки разів серед 

даних символів зустрічаються символи +, -, *.  

7. У введеному масиві символів з 15 елементів підрахувати кількість 

голосних українських букв.  

8. Дано масив символів, серед яких є символ двокрапка ':'. Визначити, 

скільки символів йому передує.  

9. Дано масив символів, що містить текст англійською мовою. Знайти 

кількість слів, що починаються з літери b.  

10. Дано масив символів. Підрахувати, скільки в ньому букв r, k, t. 

11. Дано масив символів. Визначити, скільки в ньому символів '*', ';', ':' 

12. Дано масив символів, серед яких є символ '#'. Визначити, скільки 

символів стоїть після нього.  

13. Дано масив символів. Визначити, скільки разів входить до нього група 

букв abc.  

14. Дано масив символів. Замінити всі двокрапки (:) на крапку з комою (;) 

Підрахувати кількість замін.  

15. Дано масив символів. Видалити символ «двокрапка» (:) і підрахувати 

кількість видалених символів.  

16. Дано масив символів. Видалити частину тексту, укладеного в дужки 

(разом з дужками).  

17. Дано масив символів, в якому є один символ $. Підрахувати кількість 

символів до цього символу і після нього. 

18. Із заданого символьного рядка вибрати ті символи, які зустрічаються в 

ньому тільки один раз, в тому порядку, в якому вони зустрічаються в 

тексті. 

19. Дано масив символів. Перевірити, чи є однакова кількість квадратних 

дужок, що відкриваються та закриваються в цьому рядку.  

20. Дано матрицю символів розміром 3 × 4. Підрахувати, скільки разів 

серед символів рядка зустрічається символ @.  

21. Дано матрицю символів розміром 5 × 4. Визначити скільки разів серед 

даних символів зустрічається символ + та скільки разів символ *.  

22. У введеному масиві символів з 12 елементів подвоїти всі коди символів 

масиву.  

23. Дано матрицю символів розміром 3 × 4. Визначити скільки разів серед 

даних символів зустрічаються цифри? Замінити цифри на символ!.  

24. Дано матрицю символів розміром 5 × 5. Створити рядок тільки з 

латинських букв.  

25. Дано матрицю символів розміром 5 × 5. Впорядкувати символи рядків 

по зростанню їх коду.  
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26. Дано матрицю символів розміром 4 × 4. Визначити суму кодів символів 

елементів головної діагоналі.  

27. Дано матрицю символів розміром 5 × 5. Визначити символ з 

найбільшим кодом. 

28.  Дано масив символів. Замінити в ньому кожну крапку трьома крапками 

(трьома крапками).  

29. Впорядкувати масив символів, що складається з англійських слів і 

пропусків, за алфавітом.  

30. Дано матрицю символів розміром 5 × 7. Визначити суму цифр в матриці 

 

Завдання 2. Написати програму, використовуючи символьний тип даних. 

Результат виконання програми вивести на екран: 

1. Дано масив символів, в якому зустрічаються <i> та </i>. Замінити кожне 

входження <i> на </ i>, а кожне входження </i> на <#>. В програмі слід 

врахувати, що буква i може бути як малою, так і великою. 

2. Дано масив символів, що містить число в двійковій системі числення. 

Перевірити правильність введення цього числа (в його записі повинні бути 

тільки символи 0 і 1). Якщо число введено невірно, то повторно його 

ввести. При правильному введенні перевести число в десяткову систему 

числення. 

3. Дано масив символів, що містить текст. Визначити довжину в ньому 

максимальної серії символів, відмінних від букв.  

4. Дано масив символів. Перетворити його, замінивши крапками всі 

двокрапки (:), що зустрічаються серед першої половини символів, і 

замінивши точками все знаки оклику, що зустрічаються серед символів, 

що стоять в другій половині вихідного масиву.  

5. Дано масив символів. Вказати ті слова, які містять хоча б одну букву k.  

6. Дано масив символів, що містить текст. У рядку між словами вставити 

замість пробілу кому і пробіл. 

7. Дано масив символів, що містить текст, який закінчується крапкою. 

Вивести на екран слова, що містять три букви.  

8. Дано масив символів. Перетворити його, видаливши кожен символ * і 

повторивши кожен символ, відмінний від *.  

9. Дано масив символів, що містить текст. Підрахувати кількість букв k в 

останньому слові масиву.  

10. Дано масив символів. Підрахувати, скільки різних символів зустрічається 

в ньому. Вивести їх на екран.  

11. Дано масив символів. Підрахувати найдовшу послідовність поспіль букв а. 

12. Дано масив символів, серед яких є дужки, що відкриваються і 

закриваються дужки. Вивести на екран символи, розташовані всередині 

цих дужок. 

13. Дано масив символів, що містить текст. Визначити відсоткове 

співвідношення малих і великих літер до загальної кількості символів в 

ньому. 

14. Дано масив символів, серед яких є одна дужка, що відкривається, і одна 
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дужка, що закривається. Вивести на екран всі символи, розташовані 

всередині цих дужок. 

15. Дано масив символів, що містить букви латинського алфавіту і цифри. 

Вивести на екран довжину найбільшої послідовності цифр, що йдуть 

підряд.  

16. У введеному масиві символів з 11 елементів прибрати зайві пропуски. 

17. Ввести 5 масивів символів довжиною 8 елементів. Розташувати рядки в 

алфавітному порядку (як в словнику).  

18. У введеному масиві символів з 11 елементів визначити який символ 

найчастіше зустрічається. Вивести кількість його повторень. 

19. У введеному масиві символів з 14 елементів розташувати слова в 

алфавітному порядку за першою літерою слова.  

20. У введеному масиві символів з 14 елементів, що містить пропуски, знайти  

найдовше слово. Вивести слово та його довжину на екран. 

21. Введений масив символів з 10 елементів містить дві однакові літери. 

Визначити ці літери.  

22. Введено два масиви символів. Визначити однакові символи, які містять 

обидва масиви і їх кількість.  

23. Введено два масиви символів. Визначити однакові символи, які містять 

обидва масиви і їх кількість.  

24. У введеному масиві символів з 17 елементів визначити символ з 

найбільшим числом повторень.  

25. Із введеного масиву символів з 12 елементів вивести всі слова, що 

містяться в тексті як окремі масиви символів (без пробілів)  

26. Із введеного масиву символів з 12 елементів вивести слова із заданою 

кількістю символів. 

27.  Із введеного масиву символів з 14 елементів вивести всі слова, що 

починаються із заданої літери.  

28. У введеному масиві символів з 15 елементів визначити, скільки разів 

заданий слово зустрічається в даному масиві.    

 

Завдання 3. Написати програму, використовуючи рядковий тип даних. 

Результат виконання програми вивести на екран: 

1. У заданому рядку поміняти місцями перше й останнє слово рядка. 

Роздільниками слів вважаються пробіли. 

2. Задано два рядки. Побудувати новий рядок, що складається з символів, які 

входять як в один, так і в інший рядок.  

3. Задано два рядки. Побудувати новий рядок, що складається з символів, які 

входять в перший рядок, але не входять в другий. 

4. У заданому рядку замінити кожен символ «*» числом, що відповідає 

номеру по порядку входження цього символа в рядок.  

5. У заданому рядку замінити кожен символ «!» числом, яке рівне індексу 

цього символу в рядку.  

6. У заданому рядку замінити кожен символ рядка наступним за кодом 

символом. Букву «я» замінити пропуском. 
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7. У заданому рядку порахувати кількість різних символів, що входять до 

цього рядка.  

8. У заданому рядку розташувати в зворотному порядку всі слова. 

Роздільниками слів вважаються пробіли. 

9. У заданому рядку порахувати кількість слів, що містять тільки маленькі 

українські букви. Роздільниками слів вважаються пробіли. 

10. Із заданого рядка сформувати масив слів, що входять до цього рядка. 

Роздільниками слів вважаються пробіли. 

11. У заданому рядку замінити пробіли, що йдуть підряд, одним пробілом.   

12. У заданому рядку порахувати кількість слів. 

13. У заданому рядку замінити кожну українську літеру символом «*».  

14. У заданому рядку видалити всі латинські літери.  

15. Дано рядок. Дописати в кінець рядка його довжину.  

16. У заданому рядку дописати після кожного символу «*» символ «».  

17. У заданому рядку вставити перед кожним символом «!» символ «,». 

18. Задано два однакових по довжині рядка. Побудувати новий рядок, в якому 

на парних місцях розташовані елементи першого рядка, а на непарних - 

елементи другого рядка.  

19. У заданому рядку замінити кожен пробіл двома пробілами. 

20. Задано рядок. Побудувати новий рядок, в якому всі символи записані в 

зворотному порядку.  

21. Побудувати рядок, що складається з малих букв латинського алфавіту (за 

алфавітом).  

22. Побудувати рядок, що складається з великих літер українського алфавіту 

(за алфавітом).  

23. У заданому рядку поміняти місцями символи, що стоять поруч. 

24. У заданому рядку видалити перший символ « », що знаходиться в рядку.  

25. У заданому рядку видалити останній символ « » (пропуск), що знаходиться 

в рядку. 

26. У заданому рядку розташувати всі символи по зростанню їх кодів. 

27. У заданому рядку замінити кожен символ «№» рядком «номер по 

порядку».  

28. У заданому рядку замінити кожен символ рядка наступним за кодом 

символом.  Букву «я» замінити пробілом. 

29.  У заданому рядку поміняти кожен символ рядка попереднім по таблиці 

кодування символом.  

30. У заданому рядку після кожного символу вставити число, що відповідає 

коду цього символу.  

 

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:  
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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. 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., зав. каф., д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 


