
Конспект лекції № 3-4 

 

Тема № 3. ОПЕРАТОРИ 

 

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

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

 

Мета лекції: ознайомлення з розгалуженими й циклічними алгоритмами та 

операторами, що реалізують ці алгоритми; освоєння прийомів розв'язування 

задач, що потребують комбінування циклічних операторів з операторами 

розгалуження; 

 

План лекції 

1. Поняття оператора. Типи операторів.  

2. Операції присвоєння. Повна та скорочена форма операції присвоєння.  

3. Операції інкремента та декремента.   

4. Арифметичні операції з числами.  

5. Перетворення типів.  

6. Логічні операції.  

7. Конструкція логічного вибору if.  

8. Структура множинного вибору switch.  

9. Поняття циклу: цикли while, do while, for.  

10. Управляючі оператори в циклах: оператор break, оператор continue.  

11. Вкладені цикли.  

12. Інтегрованій налагоджувач Microsoft Visual Studio. 

 

Опорні поняття: оператор, умовний оператор, цикл, вкладений цикл, 

множинний вибір, логічні опрації 

 

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. 

4. Шпак З.Я. Програмування мовою С: Навч. посібник. / З.Я. Шпак. −  2-е 

видання, доповнене. − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. − 

436 с. 

5. Эпштейн М. С. Практикум по программированию на языке С. / Эпштейн 

М. С. – М. Издательский центр «Академия», 2007. – 128 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. Язык Си в примерах : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0

%A1%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5

%D1%80%D0%B0%D1%85 

4. 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.  

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

3.1. Поняття оператора. Типи операторів. 

Оператор − конструкція мови дозволяє здійснювати різні дії над даними, 

що призводять до певного результату. 

Всі оператори прийнято поділяти на групи за ознакою їх дії. Наприклад, 

арифметичні операції − операції, що дозволяють здійснювати арифметичні дії 

над даними (додавання, віднімання і так далі). 

Отже, всі оператори поділяються на: 

1. Унарні − оператори, для яких необхідним є тільки один операнд (дані, 

над якими робиться дія). З прикладом унарного оператора є мінус, який дозволяє 

перетворити число в від’ємне (3 і -3), або додатнє (- (- 3)).  

Загальний синтаксис унарного оператора такий: 

оператор операнд; або операнд оператор; 

 2. Бінарні − оператори, для яких потрібно два операнда ліворуч і праворуч 

від оператора. Це +, -, *.  Їх загальний синтаксис: 

операнд оператор операнд; 

 3. Тернарні − оператори, яким необхідні три операнда. У мові 

програмування С такий оператор всього один і з його синтаксисом 

познайомимося трохи пізніше. 



Пріоритет 

Всі оператори мають пріоритет. Нижче наведені оператори у відповідності 

з пріоритетами. 

Символьне позначення операції 

Вищий пріоритет  
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3.2. Арифметичні операції з числами 

Арифметичні операції − це операції, що дозволяють здійснювати 

арифметичні дії над даними.  

Назва  

операції 

Символ в 

сові С 

Опис, приклад 

Додавання + Складає два значення разом, результатом є сума операндів: 5+18 

результат 23 

Віднімання - Віднімає значення, що знаходиться праворуч від значення, що 

знаходиться зліва від оператора. Результат - різниця операндів: 

20-15 результат 5 

Множення * Перемножує два значення: 5*10 результат 50 

Ділення / Ділить значення, що знаходиться зліва на значення, що 

знаходиться праворуч від оператора. наприклад: 20/4 результат 5 

Ділення по 

модулю 

% Результатом цієї операції є залишок від цілочисельного ділення, 

наприклад, якщо ділимо 11 на 3, то ціла частина виходить 3, (так 

як 3 * 3 = 9), в залишку буде 2, це число і буде результатом 

ділення по модулю:  

11/3 = 3 цілих 2 в залишку 11%3 = 2 (залишок) 

 

Примітка: 

1. Операцію ділення по модулю, можна застосовувати тільки до цілих  

даних. 



2. Якщо менше число ділиться на більше за допомогою %, то результатом 

буде саме менше число:  3% 10 = 3. 

3. Ділити по модулю на нуль не можна. 

 

Інкремент і декремент. 

1. Інкремент − позначається конструкцією ++. Даний оператор збільшує 

вміст будь-якої змінної на одиницю і перезаписує значення змінної. Наприклад, 

int a = 8; 

cout << a; // На екрані число 8 

a ++; 

cout << a; // На екрані число 9 

 

2. Декремент − позначається конструкцією --. Даний оператор зменшує 

вміст будь-якої змінної на одиницю і перезаписує значення змінної. Наприклад, 

int a = 8; 

cout << a; // На екрані число 8 

a--; 

cout << a; // На екрані число 7 

 

Такі вирази можуть бути представлені і так: 

a = a + 1 або a = a-1.  

Слід зазначити, що для літералів ні інкремент, ні декремент не 

використовуються, так як  абсолютно не логічно 5 = 5 + 1. Це явна помилка.  

Синтаксис унарного  оператора, може бути: 

операнд оператор;   або  оператор операнд; 

 Такі форми записи носять назву постфіксної (оператор після значення) і 

префіксної (оператор до значення). Інкремент та декремент володіють обома 

формами. 

Продовжити перегляд  

 

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


 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Здатність управляти програмним потоком дозволяє робити вибіркове 

виконання окремих ділянок коду. Оператор вибору if дозволяє виконувати 

чи не виконувати певні ділянки коду, в залежності від того чи є істинним 

чи хибним умова цього оператора. Одне з найважливіших призначень 

оператора вибору if це те, що він дозволяє програмі зробити дію на вибір, 

в залежності від того, які дані запровадив користувач. 

2. Цикли використовуються для багаторазового повторення частин коду, щоб 

його не дублювати. Мова Сі пропонує досить прості конструкції 

управління для перевірки, циклів, множинного вибору. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Що таке цикли і де вони застосовуються? 

2. Які є оператори циклу? 

3. Назвіть умовні та безумовні оператори мови Сі? 

4. Що таке вкладені цикли? 

5. Яка форма запису умовного оператора if? 

6. Які оператори використовуються для організації циклів в С? 

7. Які три операції виконуються в циклі fоr? 

8. Чи обов’язково повинні бути присутні всі гілки оператора if ? 

9. Чи допускається вкладеність операторів if ? 

10. Яку роль виконує оператор switch ? 

11.  Який тип виразу має “селектор” оператора switch ? 

12. Скільки міток може містити кожна з гілок оператора switch ? 

13. Як виконується робота оператора switch ? 

14. Коли ефективно використовувати оператор switch ? 

15. Які логічні операції виконуються в мові С ? 

16. Який пріоритет мають логічні операції порівняно з операціями відношення 

? 

17. Зобразити фрагмент схеми програми, який відповідає наступному 

фрагменту програми: 

if ( c<3 ) if ( c == 2) a++; else b++; a += 1; 

18. Зобразити фрагмент схеми програми, який відповідає наступному 

фрагменту програми: 

if ( c<3 ) if ( c == 2) a++; else b++; if ( c<2 ) c++; a += 1; 

19. Зобразити фрагмент схеми програми, який відповідає наступному 

фрагменту програми: 

if ( c<3 ) if ( c == 2) a++; else b++; if ( c<2 ) c++; else a += 1; { c++; b++; } 

 

 

 

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

 


