
1 

 

Конспект лекції № 2 

 

Тема № 2. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ С. ЛІНІЙНІ ПРОГРАМИ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху” та „Інформатика”. 

 

Мета лекції: ознайомлення з класифікацією і особливостями сучасних мов 

програмування; з поняттям середовища програмування та елементами вікна 

середовища програмування Microsoft Visual Studio; вивчення базових основ мови 

програмування С. 

 

План лекції  

1. Поняття про мови програмування.  

2. Поняття про середовища програмування. 

3. Етапи розв’язування задач.  

4. Структура С-програми. 

5. Оголошення змінних.  

6. Основні типи даних.  

7. Використання коментарів.  

8. Стандартні функції введення/виведення мови С. 

 

Опорні поняття: мова програмування, середовище програмування, структура. 

 

Інформаційні джерела: 

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\ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1.  Поняття про мови програмування.  

 

Мова програмування (англ. Programming language) − це штучна мова, 

створена для передачі команд машинам, зокрема комп’ютерам. Мови 

програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють 

поведінку машин, та запису алгоритмів. 

Мова програмування − це система позначень для опису алгоритмів та 

структур даних, певна штучна формальна система, засобами якої можна 

виражати алгоритми. Мову програмування визначає набір лексичних, 

синтаксичних і семантичних правил, що задають зовнішній вигляд програми і 

дії, які виконує виконавець (комп'ютер) під її управлінням 

Однією з проблем, які виникають на початкових етапах розробки 

програмного продукту, є вибір мови програмування, що в свою чергу впливає на 

вибір середовища програмування. Існує маса факторів, що впливають на вибір 

мови. Однак перш ніж прийняти рішення на користь тієї чи іншої мови 

програмування, слід мати уявлення про їх класифікації та особливості. Всі 

існуючі мови програмування поділяються на такі групи: 

− універсальні мови високого рівня; 

− спеціалізовані мови розробника програмного забезпечення; 

− спеціалізовані мови користувача; 

− мови низького рівня. 

Мови програмування високого рівня є зрозумілішими людині, ніж 

комп’ютеру. Особливості конкретних комп’ютерних архітектур в них не 

враховуються, тому створені програми легко переносяться з комп’ютера на 

комп’ютер. Здебільшого достатньо просто перекомпілювати програму під певну 

комп’ютерну архітектурну та операційну систему. Розробляти програми на таких 

мовах значно простіше і помилок допускається менше. Значно скорочується час 

розробки програми, що особливо важливо при роботі над великими 

програмними проектами. 

Наразі у середовищі розробників вважається, що мови програмування, які 

мають прямий доступ до пам'яті та регістрів або мають асемблерні вставки, 

потрібно вважати мовами програмування з низьким рівнем абстракції. Тому 

більшість мов, які вважалися мовами високого рівня до 2000-го року зараз вже 

такими не вважаються: Адресна мова програмування, Фортран, Кобол, Алгол, 

Pascal, PascalABC, Java, C, C++, Objective C, Smalltalk, C#, Delphi 

Недоліком мов високого рівня є більший розмір програм порівняно з 

програмами на мові низького рівня. Сам текст програм на мові високого рівня 

менший, проте, якщо взяти у байтах, то код початково написаний на асемблері 

буде компактніший. Тому в основному мови високого рівня використовуються 

для розробок програмного забезпечення комп'ютерів, і пристроїв, які мають 

великий обсяг пам’яті. А різні підвиди асемблеру застосовуються для 

програмування інших пристроїв, де критичним є розмір програми. 
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В групі універсальних мов високого рівня безумовним лідером сьогодні є 

мова С (разом з C ++), що мають цілий ряд дуже істотних переваг: 

− багатоплатформність − для всіх використовуваних в даний час платформ 

існують компілятори з мови С і C ++; 

− наявність операторів, що реалізують основні структурні алгоритмічні 

конструкції (умовну обробку, всі види циклів); 

− можливість програмування на низькому (системному) рівні з 

використанням адрес оперативної пам’яті; 

− величезні бібліотеки підпрограм і класів. 

Спеціалізовані мови розробника використовують для створення 

конкретних типів програмного забезпечення. До них відносять: 

− мови баз даних; 

− мови створення мережевих додатків; 

− мови створення систем штучного інтелекту і т. д. 

Спеціалізовані мови користувача зазвичай є частиною професійних 

середовищ, характеризуються вузькою спрямованістю і розробниками 

програмного забезпечення не використовуються. 

Мови низького рівня дозволяють здійснювати програмування практично 

на рівні машинних команд. При цьому отримують найоптимальніші, як з точки 

зору часу виконання, так і з точки зору обсягу необхідної пам’яті програми. Але 

ці мови абсолютно не годяться для створення великих програм і, тим більше, 

програмних систем Прикладом мови низького рівня є асемблер. Мови низького 

рівня орієнтовані на конкретний тип процесора і враховують його особливості, 

тому для перенесення програми на асемблері на іншу апаратну платформу її 

потрібно майже цілком переписати. 

За допомогою мов низького рівня створюють ефективні і компактні 

програми, оскільки розробник отримує доступ до всіх можливостей процесора. 

Мови низького рівня, як правило, використовують для написання 

невеликих системних програм, драйверів пристроїв, модулів стиків з 

нестандартним обладнанням, програмування спеціалізованих мікропроцесорів, 

коли найважливішими вимогами є компактність, швидкодія і можливість 

прямого доступу до апаратних ресурсів 

В даний час мови типу асемблера зазвичай використовують: 

− при написанні порівняно простих програм, що взаємодіють 

безпосередньо з технічними засобами (наприклад, драйверів); 

− у вигляді вставок в програми на мовах високого рівня. 

Інколи в літературі та в Інтернеті згадують про п'ять поколінь мов 

програмування. Високорівневі мови програмування вважаються третім, 

асемблерні мови − другим, а машинний код − першим поколінням. Класифікація 

мов на четверте і п’яте покоління проводиться різними авторами по різному по 

різних ознаках і різниця між мовами третього, четвертого та п'ятого покоління 

часто нечітка. 

Висновок. При виборі мови програмування слід керуватися такими 

міркуваннями: мова повинна бути зручною для програміста, придатною для 

даного комп’ютера, придатною для вирішення конкретного завдання. 
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Продовжити перегляд  

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

Мова програмування  С − стандартизована процедурна мова програмування 

високого рівня. Мова відзначається мінімалізмом та має наступні особливості: 

проста мовна база, орієнтація на процедурне програмування, система типів, 

використання препроцесора, безпосередній доступ до пам'яті комп'ютера, 

мінімальна кількість ключових слів, передача параметрів за значенням. В С 

немає автоматичного управління пам'яттю,  підтримки ООП, вкладених функції, 

поліморфізму функцій і операторів, вбудованої підтримки багатозадачності і 

роботи з мережею. 

 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

 

1. Коли і ким була створена мова С? 

2. З чого складається алфавіт мови С? 

3. Що таке лексема? 

4. Що таке ідентифікатор, правила запису ідентифікатора? 

5. Що таке перепроцесор? Як записуються директиви перепроцесора? 

6. Як записуються константи мовою С? 

7. Як записуються коментарі мовою С? 

8. Які типи даних використовують у мові С? 

9. Яка структура програми мовою? 

10. Виберіть правильно записані ідентифікатори: 

а) a, aa, _a, 1s, max znach; 

б) q, f_1? A..a, a*s; 

в) s1, Max_znach, x1,_y; 

 

11. Які з тверджень правильні? 

в) тип int займає 1 байт 

г) тип long займає 4 байт 

д) тип char займає 2 байт 

е) тип unsigned char займає 4байт 

є) тип short int займає 4 байти 

 

12. Перечисліть типи мов програмування і схарактеризуйте ці мови. 

13. Наведіть структуру середовища програмування. 

14. Поясніть схему обробки програм „перетворити − скласти − завантажити − 

виконати”. 

15. Поясніть дві схеми трансляції мов програмування. 

 

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

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

