
Конспект лекції № 7 

 

Тема № 5. ФУНКЦІЇ 

 

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

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

 

Мета лекції: ознайомлення із особливостями і перевагами структурного 

програмування; формування теоретичних навичок оголошення та виклику 

функцій мовою програмування С; отримання практичних навиків написання 

програм з використанням функцій; інтелектуальний розвиток студентів, форму-

вання якостей мислення, характерних для діяльності програміста. 

 

План лекції 

1. Поняття про структурне програмування.  

2. Оголошення та виклик функцій. Передача аргументів.  

3. Прототипи функцій.  

4. Область видимості. Локальні і глобальні змінні.  

5. Аргументи за замовчуванням.  

6. Перенавантаження та шаблони функцій.  

7. Рекурсія. 

 

Опорні поняття: структурне програмування, рекурсія, функція, аргумент, 

прототип, область видимості, глобальні змінні, локальні змінні, шаблон, 

перевантаження, макрос, початкові значення, єдиний опис, специфікатор, 

компіляція, перевизначення, ітерація. 

 

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. Керниган Б. Язык программирования Си. / Брайан Керниган, Деннис 

Ритчи. − Санкт-Петербург: Невский диалект, 2001. – 352 с. 

3. Павловская Т.А. С/С++. Структурное программирование: Практикум. / 

Павловская Т. А., Щупак Ю. А. − Спб.: Питер, 2003. – 240 с. 

4. Шилдт Г. С для профессиональных программистов. / Шилдт Г. − М.: 

«Вильямс», 2011. − 704 с. 

5. 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. Шилдт Герберт. Си для профессиональных программистов: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http://koapp.narod.ru/tehlit/programmer/c/ 

herbertshildcforprogrammers/catalog.htm 

 

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

мультимедійна презентація.  

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

5.1. Поняття про структурне програмування 

 

Часто в завданні потрібно повторити певну послідовність операторів у 

різних частинах програми. Для того, щоб описувати цю послідовність один раз, 

а застосовувати багаторазово, у мовах програмування застосовуються 

підпрограми.  

Підпрограма − автономна частина програми, що виконує певний алгоритм 

і допускає звертання до неї з різних частин загальної програми.  

Використання підпрограм має такі переваги: 

- полегшення розробки великих і складних програм; 

- економія пам’яті: пам’ять для змінних виділяється тільки на час роботи 

підпрограми. 

Використання підпрограм дозволяє реалізувати один з найсучасніших  

методів програмування − структурне програмування.  

Суть концепції структурного програмування полягає в розкладанні 

складної задачі на послідовність простих підзадач і в складанні для алгоритмів 

розв’язування кожної підзадачі відповідних підпрограм. 

 

5.2. Оголошення та виклик функцій 

Функція − спеціальна конструкція, за допомогою якої фрагмент коду, що  



повторюється в програмі два або більше рази, виноситься за тіло програми. Цей 

фрагмент одержує власне ім'я й, й надалі, для того, щоб скористатися ним, 

необхідно вказати це ім'я. 

Синтаксис оголошення 

Існує два способи оголошення функції:  

− Функція оголошується до функції maіn.  

− Функція оголошується за допомогою прототипу, а після функції maіn, 

описується тіло оголошеної функції.  

Перший спосіб: до функції maіn 

повернене_значення ім'я_функції (параметри) 

{ 

  блок_повторюваного_коду (тіло); 

} 

1. Ім'я функції підкоряється тим же правилам, що й ім'я змінної. 

2. Параметри − вхідні дані, які необхідні функції для роботи над кодом. Як  

параметри використовують звичайні змінні, вказуючи для кожного параметра 

його тип даних. Якщо функція не має потреби у вхідних даних, дужки варто 

залишити порожніми. Друга назва параметрів − аргументи. 

3.  Значення, що повертається − результат роботи функції. На місце  

значення, що повертається, підставляється кожний з базових типів. Це тип тих 

даних, які функція поставить на місце свого виклику в програмі. Якщо функція 

нічого не повертає, на місце значення, що повертається, підставляється. 

Продовжити перегляд  

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

 

1. Структурне програмування – це така методологія програмування, яка 

дозволяє за умови дотримання певних правил зменшити час розробки 

програми і полегшити можливість її модифікації. 

2. Кожна програма у своєму складі повинна мати головну функцію main(). 

Саме функція main() забезпечує точку входу (початок виконання) в 

об’єктний модуль. Взагалі, функція − це іменована частина програмного 

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


коду, що, як правило, призначена для виконання визначених дій в межах 

програми. Крім функції main(), в програму може входити будь-яка 

кількість функцій. Кожна функція по відношенню до іншої є зовнішньою. 

Для того, щоб функція була доступна, необхідно, щоб до її виклику про неї 

було відомо компілятору. 

3. Опис функції складається з двох частин: заголовка та тіла. Прототип 

функції може вказуватися до виклику функції замість опису функції для 

того, щоб компілятор міг виконати перевірку відповідності типів 

аргументів і параметрів. Прототип функції за синтаксисом подібний 

заголовку функції, але наприкінці його ставиться крапка з комою ;. 

Параметри функції в прототипі можуть мати імена, які не є обов’язковими. 

Компілятор використовує прототип функції для порівняння типів 

аргументів з типами параметрів. 

4. Значення формальних параметрів можуть бути задані за замовчуванням. 

Зазвичай це константа, яка часто використовується при виклику функції. 

При цьому при описі функції перелік параметрів за замовчуванням 

повинен міститися в кінці списку формальних змінних функції. 

5. Рекурсивна функція − це функція, у тілі якої здійснюється виклик цієї ж 

функції. 

 

 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

 

1. Поясніть значення прототипу функції. 

2. Який зв’язок між параметрами функції і аргументами? Поясніть 

3. механізм передачі аргументів по значенню. 

4. Яким чином можна забезпечити отримання за допомогою функції 

5. декількох результатів? 

5. Які змінні називаються глобальними? 

6. У чому відмінність глобальних та локальних змінних? 

7. Поясніть призначення різних класів пам’яті. 

8. Наведіть означення рекурсивної функції та приклад їх застосування. 

9. Наведіть приклад перевантаження функції. 

10. У чому перевага використання вбудованих функцій? 

11. Які правила використання аргументів за замовчуванням ? 

12. Знайдіть помилку у фрагменті програми: 

 int g (void) 

{ 

printf (“Inside function g\n”); 

{ 

printf(“Inside function h\n”); 

} 

} 

 



13. Знайдіть помилку у фрагменті програми: 

int sum (int x, int y) 

{ 

int result; 

result = x + y; 

 

14. Знайдіть помилку у фрагменті програми: 

void f ( float a ) ; 

{ 

float a ; 

printf ( “%f”, a ) ; } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


