
Конспект лекції № 5-6 

 

Тема № 4. МАСИВИ 

 

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

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

 

Мета лекції: розглянути принципи роботи з масивами даних; ознайомити з 

методами впорядкування масивів; розвивати логічне мислення, навички 

створення програм, самостійність, вміння застосовувати набуті знання до 

практичних завдань роботи з масивами даних. 

 

План лекції  

1. Поняття масиву даних. Оголошення, ініціалізація і виведення масивів..  

2. Типові алгоритми опрацювання масивів.  

3. Визначення максимального і мінімального елементів та їхніх номерів.  

4. Алгоритм упорядкування елементів одновимірного масиву. Інші методи 

впорядкування масивів.  

5. Пошук елементів із заданою властивістю методом бісекції.  

6. Двовимірні масиви. Ініціалізація двовимірних масивів. 

7. Типові задачі, в яких використовуються двовимірні масиви. 

 

Опорні поняття: масив, елемент масиву, ініціалізація масиву, впорядкування 

масиву, двовимірний масив, пошук елементів масиву, генератор випадкових 

чисел, методи сортування, сортування обміном, сортування вставками, 

відправна точка, циклічний зсув, мінімальний та максимальний елемент, 

лінійний пошук. 

 

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. 

 

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\ 

4. 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 

 

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

мультимедійна презентація.  

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

4.1. Поняття масиву даних. Створення і виведення масивів 

 

1. Масив – це сукупність змінних, яка дозволяє зберігати кілька однотипних 

значень. 

2. Всі значення цієї сукупності об'єднані під одним ім'ям. 

3. При цьому кожна змінна в масиві є самостійною одиницею за назвою – 

елемент.  

4. Кожен елемент має свій порядковий номер – індекс. По індексу можна 

звертатися до конкретного елемента масиву.  

5. Нумерація елементів у масиві починається з нуля. 

 

Масив називається одновимірним, якщо для задання місцеположення 

елемента в масиві необхідно вказати значення лише одного індексу. 

Масив називається двовимірним, якщо для задання місцеположення 

елемента в масиві необхідно вказати значення двох індексів. 

У двовимірних масивах перший індекс завжди вказує на номер рядка, а 

другий - на номер стовпчика в цьому рядку. 

Розташування масиву в пам'яті 



Масив розташовується в пам'яті послідовно, елемент за елементом. 

Спочатку є нульовий, потім перший і т.д. Елементи розташовуються по 

зростанню адреси: Один елемент масиву відстає від іншого на кількість байт, 

рівну базовому типу масиву. Формула, по якій виробляється позиціювання по 

масиву:  

базова адреса + розмір базового типу * індекс; 

Якщо вказується неправильна адреса здійснюється позиціювання базової 

адреси на адресу, обчислену по формулах. При цьому програма одержує повний 

доступ до вмісту комірки пам'яті, що їй по суті не преналежить. У результаті 

цього може відбутися помилка на етапі виконання. 

 

 

!!! Кожен елемента масиву має свою власну розмірність, що прямо 

залежить від типу всього масиву. Наприклад, якщо масив має тип даних іnt - 

розмір кожного елемента в ньому - 4 байти. Таким чином, загальний розмір 

усього масиву обчислюється по формулі:  

загальний_розмір = розмір_типу_даних*кількість_елементів_в_масиві 

 

Над елементами масиву можна виконувати такі дії: введення, 

присвоєння, виведення та всі інші дії, які визначені над даними відповідного 

типу. 

Робота з масивами складається з трьох етапів: 

1. заповнення масиву даними (введення даних у масив): 

2. перетворення масиву (дії з даними); 



3. виведення масиву чи окремих даних на екран.   

 

Створення масиву й заповнення його даними 

Синтаксис оголошення масиву. 

тип_даних ім'я_масиву[кількість_елементів]; 

1. тип_даних – тип даних, яким буде володіти кожен елемент масиву. 

2. ім'я_масиву – будь-яке ім'я, що підкоряється "правилам імен змінних". 

3. кількість_елементів – число елементів у масиві (цілочислова константа 

або цілочисловий літерал, або константна цілочислова змінна). 

Кількість елементів масиву повинна бути визначна на етапі створення 

програми.  

Варіант перший. 

Оголошений масив ar, що складається з 5 елементів, кожний з яких має тип 

даних іnt. 

іnt ar[5]; 

Варіант другий. 

Оголошено константу sіze, значення якої дорівнює 3, а потім, масив br, що 

складається з 3 елементів, кожний з яких має тип даних double. 

const іnt sіze=3; 

double br[sіze]; 

Друга форма запису є більше коректною й зручною. 

 

Звертання до елементів масиву 

ім'я_масиву[індекс_елемента]=значення; 

одержання значення 

cout<<ім'я_масиву[індекс_елемента]; 

Наприклад, 

const іnt sіze=5; 

іnt ar[sіze]; // створення масиву 

ar[2]=25; // запис значення 25 в елемент із індексом 2 



cout<<ar[2]<<"\n"; // виведення на екран  

 

Продовжити перегляд  

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Найпоширенішою структурою, реалізованою практично у всіх мовах 

програмування, є масив. Найпростіше уявити собі масив у вигляді таблиці, 

де кожна величина знаходиться у власній комірці. 

2. Масив − це іменована група однотипних даних, що зберігаються в 

послідовних комірках пам'яті. Кожна клітинка містить елемент масиву. 

3. Масиви бувають наступних видів: одновимірні та багатовимірні. Для 

здійснення введення-виведення, а також для обробки елементів 

двовимірного масиву у програмі слід передбачати організацію двох циклів. 

4. Сортування масиву − один з найбільш розповсюджених процесів обробки 

даних. Завдяки йому здійснюється розміщення об’єктів у визначеному 

порядку. Найпоширеніші методи сортування: обміном, вибором та 

вставками. 

 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Що таке масив? 

2. Що таке одновимірний масив? 

3. Які є правила оформлення масивів? 

4. Для чого використовується масив типу char? 

5. Якими способами можна ініціалізувати елементи масивів? 

6. Як звернутися до елементу масиву ? 

7. Як ініціалізувати масив при оголошенні? 

8. В чому різниця між посиланням на сьомий елемент масиву і на елемент 

масиву номер сім? 

9. Що таке сортування масивів? 

10.  Які види сортування Ви знаєте? 

11.  Що таке зовнішнє сортування? 

12.  Що таке внутрішнє сортування? 

13. Що таке бульбашкове сортування? 

14.  Використання сортування за зменшенням і алгоритми їх розв’язку? 

15.  Використання сортування за збільшенням і алгоритми їх розв’язку? 

16. Що таке сортування методом вибору? 

17.  Що таке лінійний пошук? 

18.  Що таке бінарний пошук? 

 

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

 

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

