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ВСТУП 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Програмування» є отримання 

навичок побудови основних обчислювальних алгоритмів, вивчення основ мови 

програмування високого рівня С та розробки комп’ютерних програм, ознайом-

лення з методами розв’язання обчислювальних задач та формування вмінь з їх 

практичного використання. 

Алгоритм є центральним поняттям програмування. З нього починається 

робота з будь-якою програмою. Від якості розробленого алгоритму переважним 

чином залежить успішне виконання програми. Тому вміння програмувати бага-

то в чому залежить від уміння розробляти добре продумані алгоритми та засто-

совувати на практиці вже відомі алгоритми. Запис алгоритму на алгоритмічній 

мові повинен бути зрозумілим не тільки комп’ютеру, а й людині, оскільки його 

доведеться в подальшому аналізувати та покращувати. 

Як мова програмування для реалізації алгоритмів в межах навчальної ди-

сципліни «Програмування» обрана мова С, а як інтегрованео середовище роз-

робки – Code::Blocks. 

Представлені методичні вказівки призначені для опрацювання питань, 

пов’язаних з побудовою блок-схем лінійних, розгалужених і циклічних алго-

ритмів, роботою з символами та кодовими сторінками, використанням функцій 

вводу-виводу, функцій для роботи з символами та функцій користувача. У ви-

данні розглянуті також питання отримання випадкових чисел різних типів, ро-

боти з одновимірними та двовимірними масивами та рядками, а також роботи з 

текстовими та бінарними файлами. 

Кожна практична робота оформлюється в робочому зошиті, крім робіт, 

пов’язаних з отриманням випадкових чисел та файловими операціями. 

Для зарахування практичної роботи необхідно показати її оформлення в 

робочому зошиті, надати коди С-програм та продемонструвати результати ви-

конання програм на комп’ютері. 
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Практична робота№1 

ПОБУДОВА БЛОК-СХЕМИ ЛІНІЙНОГО АЛГОРИТМУ 

 

Мета роботи: побудувати блок-схему лінійного алгоритму; написати     

С-програму для обчислення заданого арифметичного виразу; реалізувати отри-

ману програму на комп’ютері. 
 

Теоретична частина 
 

Лінійний алгоритм – алгоритм, в якому дії виконуються послідовно, одна 

за одною. 

Кожна команда лінійного алгоритму є обов’язковою для виконання. 

Побудуємо блок-схему лінійного алгоритму для обчислення математич-

ного виразу z = x + y
2
 та напишемо С-програму, яка реалізує заданий алгоритм. 

 

1.1. Блок-схема лінійного алгоритму 

Блок-схема лінійного алгоритму наведена на рис. 1.1 [1, 2]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Блок-схема лінійного алгоритму для обчислення виразу z = x + y
2
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1.2. Призначення символів блок-схеми 

Символи блок-схеми мають наступне призначення: 

– символ 1 – відіграє роль логічного початку блок–схеми; 

– символ 2 – відповідає за ввід даних (x, y) з консолі; 

– символ 3 – обчислює значення арифметичного виразу z = x + y
2
; 

– символ 4 – забезпечує вивід отриманого результату (z) на консоль; 

– символ 5 – позначає завершення блок-схеми. 

 

1.3. Текст С-програми, що реалізує заданий алгоритм 

Текст програми, що реалізує заданий алгоритм, має такий вигляд: 
 

//============================================================ 

// Програма для реалізації лінійного алгоритму 

//============================================================ 

#include <stdio.h>  // Для функцій printf() і scanf() 

#include <math.h>  // Для математичної функції pow() 

#include <windows.h>  // Для функції SetConsoleOutputCP() 

int main(void) 

{ 

    float x, y, z; // Опис усіх змінних, що беруть участь 

     // у математичному виразі 

    // Застосовуємо для відображення україномовного тексту 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("Введіть значення x: "); 

    scanf("%f", &x); // Вводимо значення x 

    printf("Введіть значення y: "); 

    scanf("%f", &y);  // Вводимо значення y 

    z = x + pow(y, 2); // Реалізація арифметичного виразу 

    printf("\n============================"); 

    printf("\nРезультат: z = %9.5f", z); 

    printf("\n============================\n"); 

    return 0;  // Ознака успішного завершення програми 

} 

 

1.4. Результат виконання програми 

Результат виконання програми наведено на рис. 1.2. 

 

Завдання до практичної роботи: 
 

1. За допомогою лінійки побудуйте в робочому зошиті блок-схему ліній-

ного алгоритму відповідно до формули для вашого варіанта (табл. 1.1). 
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2. Напишіть С-програму, що реалізує ваш алгоритм. Відповідність записів 

функцій у формулах та у програмі наведена в додатку 1. 

3. Реалізуйте отриману програму на комп’ютері. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Результат виконання програми для заданого лінійного алгоритму 

 

Таблиця 1.1 – Формули для обчислення виразу 

№ 

варіанта 
Формула 

№ 

варіанта 
Формула 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14 
 

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  
 

Для програм, які обчислюють тригонометричні функції, значення кутів 

можна задавати в градусах. Приклад програми для обчислення тригонометрич-

ної функції sin(x), в якій аргумент задається в градусах, наведено в додатку 2. 
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Практична робота№2 

ПОБУДОВА БЛОК-СХЕМИ РОЗГАЛУЖЕНОГО АЛГОРИТМУ 

 

Мета роботи: побудувати блок-схему розгалуженого алгоритму; написа-

ти С-програму обчислення арифметичних виразів для заданого розгалуженого 

алгоритму; реалізувати програму на комп’ютері. 

 

Теоретична частина 
 

Розгалужені алгоритми передбачають перевірку умов для вибору одного з 

можливих варіантів розв'язання. 

Побудуємо блок-схему розгалуженого алгоритму для обчислення матема-

тичного виразу  при виконанні умови  або математичного ви-

разу , якщо . 

 

2.1. Блок-схема розгалуженого алгоритму 

Блок-схема розгалуженого алгоритму наведена на рис. 2.1 [1, 2]. 

 

2.2. Призначення символів блок-схеми 

Символи блок-схеми мають наступне призначення: 

– символ 1 – відіграє роль логічного початку блок–схеми; 

– символ 2 – відповідає за ввід початкових даних (x, y) з консолі; 

– символ 3 – перевіряє умову ; 

– символ 4 – реалізує вираз , якщо . 

– символ 5 – реалізує вираз , якщо . 

– символ 6 – забезпечує вивід отриманого результату (z) на консоль; 

– символ 7 – позначає завершення блок-схеми. 

 

2.3. Текст С-програми, що реалізує заданий алгоритм 

//========================================================== 

//   Програма для реалізації розгалуженого алгоритму 

//========================================================== 

#include <stdio.h>       // Для функцій printf() i scanf() 

#include <math.h>        // Для функцій logf() і powf() 
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#include <windows.h>     // Для функції SetConsoleOutputCP() 

int main(void) 

{ 

    float x, y, z; 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("Введіть значення для змінної x: "); 

    scanf("%f",&x); 

    printf("Введіть значення для змінної y: "); 

    scanf("%f",&y); 

    // Перевірка умови x > 0 

    if( x > 0 )     

        z = logf(x) + y;  // Якщо умова виконується 

    else 

        z = x + powf(y,2); // інакше 

    printf("\nz = %5.3f\n", z); 

    return 0; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема заданого розгалуженого алгоритму 

z = ln x + y 

4 

Початок 

Кінець 

Ввести 

x, y 

2 

x > 0 
3 

5 

z = x + y
2
 

так 

ні 

Вивести 

z 

6 
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Результати виконання програми наведені на рис. 2.2 (якщо ) і 

рис. 2.3 (в іншому випадку). 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Результат виконання програми, якщо  

 

 
 

Рисунок 2.3 – Результат виконання програми, якщо  

 

Завдання до практичної роботи: 

 

1. Побудуйте в робочому зошиті блок-схему розгалуженого алгоритму  

відповідно до вашого варіанта (табл. 2.1), який передбачає ввід з клавіатури до-

вільного цілого числа . У програмі це робиться за допомогою функції 

scanf("%d", &N); 

Опис змінної в програмі здійснюється за допомогою оператора 

int N; 

Якщо введене число є парним 

if(N % 2 == 0), 

то слід виконувати вираз і вводити початкові дані для першої гілки алгоритму 

(true), інакше (ключове слово else) – слід виконувати вираз і вводити почат-

кові дані для другої гілки алгоритму (false). 

2. Напишіть С-програму для обчислення арифметичних виразів заданого 

розгалуженого алгоритму, використовуючи заданий шаблон (див. додаток 3). 
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3. Реалізуйте отриману С-програму на комп’ютері. 

 

Таблиця 2.1 – Формули для обчислення виразів 

№ 

варіанта 
Перша гілка алгоритму (true) Друга гілка алгоритму (false) 

1   

2   

3 
  

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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Практична робота№3 

ПОБУДОВА БЛОК-СХЕМИ ЦИКЛІЧНОГО АЛГОРИТМУ 

З ПЕРЕДУМОВОЮ 

 

Мета роботи: побудувати блок-схему циклічного алгоритму; написати  

С-програму обчислення арифметичних виразів для заданого циклічного алго-

ритму; реалізувати програму на комп’ютері. 

 

Теоретична частина 

 

Циклічний алгоритм передбачає наявність послідовності команд, яка в 

залежності від умови може виконуватися певну кількість разів. 

Послідовність команд, що призначена для багаторазового виконання, на-

зивається тілом циклу. Одноразове виконання тіла циклу називається ітерацією. 

Вираз, що визначає буде вчергове виконуватися ітерація чи ні, або цикл завер-

шиться, називається умовою виходу з циклу або умовою завершення циклу. 

Змінна, в якій зберігається номер поточної ітерації, називається лічильником 

ітерацій циклу або просто лічильником циклу. Цикл не обов’язково містить   

лічильник. 

Частинами виконання будь-якого циклу є початкова ініціалізація змінних 

циклу, перевірка умови виходу, виконання тіла циклу та оновлення змінної   

циклу на кожній ітерації. 

 
 

3.1. Словесний опис циклічного алгоритму 

Циклічний алгоритм може бути заданий у вигляді словесного опису. 

Приклад №1 

Знайти остаточне значення змінної , вважаючи, що початкове значення 

цієї змінної дорівнює нулю ( ). На кожній ітерації циклу змінна  збільшу-

ється на 2 ( . Кількість ітерацій циклу дорівнює 5. В результаті дано-

го алгоритму значення змінної буде дорівнювати 10 ( ). 
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У наступному прикладі напишемо інший алгоритм на псевдокоді. 

Приклад №2 

   Задати початкові значення змінних: 

1)  

2)  

   Задати змінну, яка буде визначати кількість ітерацій циклу: 

3)  

   Перевірити умову виходу з циклу: 

4) Якщо ( ) розпочати тіло циклу, інакше перейти до п. 8. 

   Тіло циклу 

5)  Виконати  

6)  Виконати  

   Кінець тіла циклу 

7)  Перейти до п. 4. 

   Закінчити цикл: 

8) Вивести значення змінних . 
 

Розв'язання: 

Цикл виконується доки, поки виконується умова . Оскільки  і 

, то умова виконується, і значення y обчислюється за формулою 

. 

В результаті виконання першої ітерації циклу отримаємо . 

Кількість ітерацій визначається за формулою  і дорівнює одно-

му ( ). 

При виконанні другої ітерації циклу умова  також виконується. 

Після другої ітерації циклу маємо: . 

При виконанні третьої ітерації циклу умова  також виконується. 

Після третьої ітерації циклу маємо: . 

При виконанні четвертої ітерації циклу умова  також виконується. 

Після четвертої ітерації циклу маємо: . 

При виконанні п’ятої ітерації циклу умова  не виконується. 

Необхідно закінчити цикл і вивести значення змінних: 

. 

Отже, у прикладі №2 цикл закінчиться, виконавши чотири ітерації. 
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3.2. Блок-схеми циклічних алгоритмів 

Блок-схема алгоритму для прикладу №1 наведена на рис. 3.1 [1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Блок-схема циклічного алгоритму з передумовою 

 

Блок-схема алгоритму для прикладу №2 наведена на рис. 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Блок-схема циклічного алгоритму з передумовою 
 

Початок 

Кінець 

 

4 

7 

 

 

3 

 

5 

6 

 

так 

ні 

 

2 

Вивести 

 

8 



 17 
 

3.3. С-програми циклічних алгоритмів 

Текст С-програми для прикладу №1 має такий вигляд: 

 

//========================================================== 

// Програма для реалізації циклічного алгоритму №1 

//========================================================== 
 

#include <stdio.h>  // Для функції printf() 

#include <windows.h> // Для функції SetConsoleOutputCP() 
 

int main(void) 

{ 

    int k;   // Визначає кількість ітерацій циклу 

    int P;   // Змінна програми, що визначає суму, яку 

     // необхідно обчислити 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    P = 0;   // Спочатку сума дорівнює нулю 

    k = 0;   // Кількість ітерацій дорівнює нулю 
 

    while(k < 5) 

    { 

        P = P + 2; 

        k = k + 1; 

    } 

    printf("Значення P після виконання циклу: %d\n", P); 

    return 0; 

} 
 

Результат виконання програми наведено на рис. 3.3. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Результат виконання програми для прикладу №1 

 

Текст С-програми для прикладу №2 має такий вигляд: 

 

//========================================================== 

// Програма для реалізації циклічного алгоритму №2 

//========================================================== 
 

#include <stdio.h>  // Для функції printf() 

#include <windows.h> // Для функції SetConsoleOutputCP() 
 

int main(void) 

{ 
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    int k;   // Визначає кількість ітерацій циклу 

    int x, y;   // Змінні програми 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    x = 1;   // Початкове значення для x 

    y = 5;   // Початкове значення для y 

    k = 0;   // Кількість ітерацій дорівнює нулю 

    while(y > x) 

    { 

        y = y - x; 

        k = k + 1; 

    } 

    printf("===================================\n"); 

    printf("Кількість ітерацій циклу k = %d\n", k); 

    printf("===================================\n"); 

    printf("Значення змінної x = %d\n", x); 

    printf("Значення змінної y = %d\n", y); 

    return 0; 

} 
 

Результат виконання програми наведено на рис. 3.4. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Результат виконання програми для прикладу №2 

 

Модифікуємо попередню програму таким чином, щоб на кожній ітерації 

циклу на консоль виводився її номер, а також значення змінних  і  

Текст програми в такому випадку матиме такий вигляд: 

 

//========================================================== 

// Програма для реалізації циклічного алгоритму №2_1 

//========================================================== 

 

#include <stdio.h>  // Для функції printf() 

#include <windows.h> // Для функції SetConsoleOutputCP() 
 

int main(void) 

{ 

    int k;   // Визначає кількість ітерацій циклу 

    int x, y;   // Змінні програми 
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    SetConsoleOutputCP(1251); 

    x = 1;   // Початкове значення для x 

    y = 5;   // Початкове значення для y 

    k = 0;   // Кількість ітерацій дорівнює нулю 

    while(y > x) 

    { 

        y = y - x; 

        k = k + 1; 

        printf("Ітерація №%d\n", k); 

        printf("============================\n"); 

        printf("Значення змінної x = %d\n", x); 

        printf("Значення змінної y = %d\n\n", y); 

    } 

    return 0; 

} 
 

Результат виконання модифікованої програми наведено на рис. 3.5. 

Змінимо тепер програму таким чином, щоб змінні  і  можна було б 

вводити з клавіатури. 

В даному випадку текст С-програми буде мати такий вигляд: 

 

//========================================================== 

// Програма для реалізації циклічного алгоритму №2_2 

//========================================================== 

#include <stdio.h>  // Для функції printf() 

#include <windows.h> // Для функції SetConsoleOutputCP() 
 

int main(void) 

{ 

    int k;   // Визначає кількість ітерацій циклу 

    int x, y;   // Змінні програми 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("Введіть значення x: "); 

    scanf("%d", &x); 

    printf("Введіть значення y: "); 

    scanf("%d", &y); 

    printf("\n\n"); 

    k = 0;   // Кількість ітерацій дорівнює нулю 

    while(y > x) 

    { 

        y = y - x; 

        k = k + 1; 

        printf("Ітерація №%d\n", k); 

        printf("============================\n"); 

        printf("Значення змінної x = %d\n", x); 

        printf("Значення змінної y = %d\n\n", y); 

    } 

    return 0; 

} 
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Рисунок 3.5 – Результат виконання модифікованої програми 

для прикладу №2 

 

Результат виконання програми, де змінні  і  вводяться з клавіатури, на-

ведено на рис. 3.6. 
 

 
 

Рисунок 3.6 – Результат виконання програми для прикладу №2, 

де змінні  і  вводяться з клавіатури 
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Завдання до практичної роботи: 

 

1. Побудуйте в робочому зошиті блок-схему циклічного алгоритму з пе-

редумовою відповідно до вашого варіанта (табл. 3.1). 

2. Напишіть С-програму для заданого циклічного алгоритму. 

3. Реалізуйте отриману програму на комп’ютері. 

 
 

Таблиця 3.1 – Завдання для реалізації циклічного алгоритму 

№ 

варіанта 
Текст завдання 

1 Обчислити значення y = 2
n
, використовуючи циклічний алгоритм з передумовою. 

Значення  необхідно вводити з клавіатури. 

2 Обчислити значення z = k!, використовуючи циклічний алгоритм з передумовою 

(приклад: 5! = 5  4  3  2  1). Значення k необхідно вводити з клавіатури. 

3 Обчислити суму всіх непарних чисел від 1 до 20, використовуючи циклічний ал-

горитм з передумовою. 

4 Обчислити суму всіх чисел від 1 до 20, які діляться на 3 без остачі, використовую-

чи циклічний алгоритм з передумовою. 

5 Обчислити значення y = nm, використовуючи циклічний алгоритм з передумо-

вою. Множення замінити додаванням n разів значення змінної m. Значення n і m 

необхідно вводити з клавіатури. 

6 Вивести на консоль таблицю множення для n (n = 1, …, 10) на числа від 1 до 10, 

використовуючи циклічний алгоритм з передумовою. Значення n необхідно вво-

дити з клавіатури. 

7 Обчислити суму всіх парних чисел від 1 до 30, використовуючи циклічний алго-

ритм з передумовою. 

8 Обчислити суму всіх чисел від 1 до 45, які діляться на 4 без остачі, використовую-

чи циклічний алгоритм з передумовою. 

9 Вивести на консоль числа з фіксованою точкою від n до m з кроком h, використо-

вуючи циклічний алгоритм з передумовою. Значення n, m і h необхідно вводити з 

клавіатури. 

10 Вивести на консоль квадрати чисел від 1 до n, використовуючи циклічний алго-

ритм з передумовою. Значення n необхідно вводити з клавіатури. 

11 Обчислити добуток усіх непарних чисел від 1 до 10, використовуючи циклічний 

алгоритм з передумовою. 

12 Обчислити добуток усіх чисел від 1 до 15, які діляться на 3 без остачі, використо-

вуючи циклічний алгоритм з передумовою. 

13 Вивести на консоль результати ділення чотирирозрядного цілого числа n на 10  

використовуючи циклічний алгоритм з передумовою. Спочатку необхідно вивести 

число без змін. Значення n необхідно вводити з клавіатури. 

14 Вивести на консоль результати конвертації доларів (від m до n з кроком h) у грив-

ну  використовуючи циклічний алгоритм з передумовою. Значення n, m і h необ-

хідно вводити з клавіатури. Врахувати поточний курс долару до гривни. 
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Продовження таблиці 3.1 

№ 

варіанта 
Текст завдання 

15 Вивести на консоль куби чисел від 1 до n, використовуючи циклічний алгоритм з 

передумовою. Значення n необхідно вводити з клавіатури. 

16 Обчислити суму всіх чисел від 5 до 55, які діляться на 7 без остачі, використовую-

чи циклічний алгоритм з передумовою. 

17 Обчислити значення y = 3
n
, використовуючи циклічний алгоритм з передумовою. 

Значення  необхідно вводити з клавіатури. 

18 Обчислити значення z = k!, використовуючи циклічний алгоритм з передумовою 

(приклад: 5! = 1  2  3  4  5). Значення k необхідно вводити з клавіатури. 

19 Обчислити суму всіх непарних чисел від 11 до 40, використовуючи циклічний ал-

горитм з передумовою. 

20 Обчислити суму всіх чисел від 7 до 22, які діляться на 4 без остачі, використовую-

чи циклічний алгоритм з передумовою. 

 

Практична робота№4 

ПОБУДОВА БЛОК-СХЕМ ЦИКЛІЧНИХ АЛГОРИТМІВ 

З ПОСТУМОВОЮ ТА З ВИЗНАЧЕНОЮ КІЛЬКІСТЮ ІТЕРАЦІЙ 

 

Мета роботи: побудувати блок-схеми циклічних алгоритмів з постумо-

вою та з визначеною кількістю ітерацій; написати С-програми для заданих цик-

лічних алгоритмів; реалізувати програми на комп’ютері. 
 

Теоретична частина 

 

Цикл з постумовою перевіряє умову після виконання тіла циклу. Тому 

правильно буде назвати цю умову умовою закінчення циклу. 

Цикл буде повторюватися доки, поки перевірка цієї умови буде давати 

результат «ні» (false), тобто поки умова не виконана. Якщо логічна умова ви-

конується, то відбувається вихід з циклу. Навіть якщо умова виходу з циклу ві-

дразу виявиться істинною, цикл виконається хоча б один раз. 

Приклад №1. Напишемо алгоритм на псевдокоді, що обчислює значення 

функції  на інтервалі  з кроком . 

Така задача є типовою задачею табулювання функції на вказаному інтер-

валі з визначеним кроком. 
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Блок-схема алгоритму для розв'язання задачі табулювання функції наве-

дена на рис. 4.1 [1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Блок-схема циклічного алгоритму з постумовою 

 

Алгоритм буде мати такий вигляд: 
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1) Початок 

2) Задати початкові значення змінних:  

   Задати початкове значення для : 

3)  

   Початок тіла циклу 

4) Обчислити значення функції  з поточним 

   значенням  

5) Вивести значення  і  

   Збільшити поточне значення  на крок  

6)  

   Перевірити умову виходу з циклу 

7) Якщо  – перейти до п. 4, інакше перейти до п. 8. 

   Кінець тіла циклу 

8) Кінець 
 

С-програма для прикладу №1 має такий вигляд: 
 

//========================================================== 

//   Програма для реалізації циклічного алгоритму №1 

//========================================================== 

#include <stdio.h>    // Для функції printf() 

#include <windows.h>  // Для функції SetConsoleOutputCP() 

#include <math.h>     // Для функцій sinf() і powf() 
 

int main(void) 

{ 

    float a;          // початкове значення для інтервалу [a,b] 

    float b;          // кінцеве значення для інтервалу [a,b] 

    float h;          // крок для обчислення значення функції 

    float x;          // змінна (обчислюється на кожній ітерації) 

    float f;          // результат обчислення значення функції 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    printf("Введіть початкове значення для інтервалу [a,b]: "); 

    scanf("%f", &a); 

    printf("Введіть кінцеве значення для інтервалу [a,b]:   "); 

    scanf("%f", &b); 

    printf("Введіть крок для обчислення значення функції:   "); 

    scanf("%f", &h); 

    printf("\n"); 
 

    x = a;            // Задаємо початкове значення для x 

    do                // Розпочинаємо цикл 

    { 

        f = sinf(powf(x,2)) - x; 

        printf("x = %6.3f  f(x) = %9.6f\n", x, f); 

        x = x + h;    // Обчислюємо наступне значення x 

    } 

    while(x <= b);    // Закінчуємо цикл, якщо виконується умова 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 



 25 
 

Результат виконання програми наведено на рис. 4.2. 

Приклад №2. Напишемо алгоритм на псевдокоді, що обчислює значення 

функції  для 10 ітерацій з кроком . Початкове значення  та зна-

чення для кроку  будемо вводити з клавіатури. 

Така задача є типовою для виконання послідовності дій за умови, якщо 

заздалегідь відома кількість ітерацій циклу. 

Алгоритм буде мати такий вигляд: 

 

1) Початок 

2) Задати початкові значення змінних  і  

3) Задати умови виконання циклу: 

     початкове значення      

     умова виходу з циклу    

     крок виконання циклу    

   Почато тіла циклу 

4) Обчислити значення функції  з поточним 

   значенням  

5) Вивести значення  і  

   Обчислити нове значення для  

6)  

   Кінець тіла циклу 

7) Кінець 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Результат виконання програми для обчислення значення 

функції на визначеному інтервалі 
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Блок-схема алгоритму для розв'язання задачі обчислення значення функ-

ції за визначену кількість ітерацій наведена на рис. 4.3. В даній блок-схемі для 

організації циклу використовується символ «Підготовка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Блок-схема циклічного алгоритму з визначеною 

кількістю ітерацій (використовується символ «Підготовка») 
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Блок-схема даного алгоритму, в якій організація циклу проводиться із за-

стосуванням символу «Межа циклу», наведена на рис. 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Блок-схема циклічного алгоритму з визначеною 

кількістю ітерацій (використовується символ «Межа циклу») 

 

Результат виконання програми для прикладу №2 наведено на рис. 4.5, а 

відповідна С-програма має такий вигляд: 
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//========================================================== 

// Програма для реалізації циклічного алгоритму №2 

//========================================================== 

#include <stdio.h>  // Для функції printf 

#include <windows.h> // Для функції SetConsoleOutputCP() 

#include <math.h>  // Для функції cosf() 
 

int main(void) 

{ 

    float x;   // початкове значення для функції 

    float h;   // крок для обчислення значення функції 

    int i;   // змінна циклу 

    float f;   // результат обчислення значення функції 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    printf("Введіть початкове значення x:                 "); 

    scanf("%f", &x); 

    printf("Введіть крок для обчислення значення функції: "); 

    scanf("%f", &h); 
 

    printf("\n"); 

    for(i = 0; i < 10; i++) // Умови виконання циклу 

    { 

        f = cosf(x); 

        printf("x = %6.3f  f(x) = %9.6f\n", x, f); 

        x = x + h;         // Обчислюємо наступне значення x 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 
 

 
 

Рисунок 4.5 – Результат виконання програми для обчислення значення 

функції за визначену кількість ітерацій 
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Завдання до практичної роботи: 

 

1. Відповідно до вашого варіанта побудуйте в робочому зошиті дві блок-

схеми циклічних алгоритмів з постумовою (табл. 4.1) та визначеною кількістю 

ітерацій (табл. 4.2). Для другої блок-схеми необхідно застосувати символ «Ме-

жа циклу» (див. рис. 4.4). 

2. Напишіть С-програми для заданих циклічних алгоритмів. Для другого 

алгоритму початкове значення, крок та кількість ітерацій необхідно визначити 

в програмі як константи (не треба вводити їх з клавіатури). 

3. Реалізуйте отримані програми на комп’ютері. 

 

Таблиця 4.1 – Завдання для циклічного алгоритму з постумовою 

№ 

варіанта 
Умови завдання 

1 Вивести на консоль числа з фіксованою точкою від  до  з кроком . Значення 

 і  необхідно вводити з клавіатури. 

2 Вивести на консоль результати конвертації доларів (від  до  з кроком ) у грив-

ну. Значення цілих чисел  і  необхідно вводити з клавіатури. Поточний курс 

долара до гривни використати у програмі в якості константи. 

3 Обчислити добуток усіх чисел від 1 до 15, які діляться на 3 без остачі. 

4 Вивести на консоль чотирирозрядне ціле число , а також результати його ділен-

ня на 10. Значення  необхідно вводити з клавіатури. 

5 Обчислити добуток усіх непарних чисел від 1 до 10. 

6 Обчислити значення  (наприклад, 5! = 5  4  3  2  1). Значення  необхідно 

вводити з клавіатури. 

7 Обчислити суму всіх чисел від 1 до 45, які діляться на 4 без остачі. 

8 Обчислити . Значення  необхідно вводити з клавіатури. При написанні ал-

горитму скористатися тим фактом, що операцію піднесення до степеня можна за-

мінити циклічним множенням, тобто помножити на 2 в циклі n разів. 

9 Вивести на консоль таблицю множення для  на числа від 1 до 10. 

Значення  необхідно вводити з клавіатури. 

10 Обчислити суму всіх чисел від 1 до 40, які діляться на 6 без остачі. 

11 Обчислити суму всіх чисел від 1 до 20, які діляться на 3 без остачі. 

12 Вивести на консоль куби усіх цілих чисел від 1 до n. Значення n необхідно вводи-

ти з клавіатури. 

13 Обчислити суму всіх непарних чисел від 1 до 20. 
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Продовження таблиці 4.1 

№ 

варіанта 
Умови завдання 

14 Обчислити суму всіх парних чисел від 1 до 30. 

15 Обчислити значення y = nm. Значення n і m необхідно вводити з клавіатури. При 

написанні алгоритму скористатися тим фактом, що операцію множення можна за-

мінити циклічним додаванням (тобто додати n у циклі m разів). 

16 Вивести на консоль квадрати усіх цілих чисел від 1 до n. Значення n необхідно 

вводити з клавіатури. 

17 Вивести на консоль числа з фіксованою точкою від n до m з кроком h. Значення n, 

m і h необхідно вводити з клавіатури. 

18 Обчислити суму всіх чисел від 11 до 67, які діляться на 4 без остачі. 

19 Обчислити добуток усіх чисел від 7 до 22, які діляться на 3 без остачі. 

20 Вивести на консоль квадрати усіх парних чисел від 1 до n. Значення n необхідно 

вводити з клавіатури. 

 

Таблиця 4.2 – Завдання для алгоритму з визначеною кількістю ітерацій 

№ 

варіанта 
Функція 

Початкове 

значення 
Крок 

Кількість 

ітерацій 

1  –1 0.2 10 

2 
 

0.4 0.02 15 

3 
 

–5 0.75 11 

4 
 

0.2 0.01 13 

5 
 

1 0.05 12 

6  0.1 0.1 16 

7 
 

–40 0.4 11 

8 

 

0.3 0.03 14 
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Продовження таблиці 4.2 

№ 

варіанта 
Функція 

Початкове 

значення 
Крок 

Кількість 

ітерацій 

9  1 0.1 10 

10  
–100 1 15 

11  –3.3 0.25 12 

12  0.88 0.5 14 

13  1.24 0.06 11 

14  2.11 0.3 16 

15  0.44 0.02 13 

16  1.52 0.08 20 

17  –1 0,2 16 

18 
 

0,4 0,02 11 

19 
 

–5 0,75 10 

20 
 

0,2 0,01 14 

 

 

Практична робота№5 

РОБОТА З СИМВОЛАМИ ТА КОДОВИМИ СТОРІНКАМИ 

 

Мета роботи: розглянути різні способи застосування керувальних симво-

лів у програмах на С; навчитися виводити на консоль символи різних кодових 

сторінок; розглянути можливості роботи з псевдографікою. 
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Теоретична частина 

 

5.1. Керувальні послідовності 

Якщо переглянути таблицю кодів ASCII, то в ній можна виявити симво-

ли, які неможливо вивести на консоль [3]. Наприклад, деякі з них представля-

ють собою такі дії, як повернення на одну позицію вліво, перехід до наступного   

рядка або видачу звукового сигналу терміналом або вбудованим динаміком. Як 

їх можна представити? У мові С пропонуються три способи. 

Перший спосіб – застосування ASCII-коду. Наприклад, ASCII-кодом для 

символу звукового сигналу є 7, так що можна використовувати такий   опера-

тор: 

char beep = 7; 

Другий спосіб представлення незвичайних символів в мові С передбачає 

застосування спеціальних послідовностей символів, які називаються керуваль-

ними послідовностями. 

Список керувальних послідовностей і їх опис наведено в табл. 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Керувальні послідовності 

Послідовність Опис 

\a Попередження (стандарт ANSI С) 

\b Повернення на одну позицію вліво 

\f Переведення сторінки 

\n Новий рядок 

\r Повернення каретки 

\t Горизонтальна табуляція 

\v Вертикальна табуляція 

\\ Зворотна скісна риска (\) 

\' Одиночні лапки (') 

\
"
 Подвійні лапки (") 

\? Знак питання (?). 

\0оо Вісімкове значення (о – вісімкова цифра) 

\xhh Шістнадцяткове значення (h – шістнадцяткова цифра) 
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Керувальні послідовності, що присвоюються символьним змінним, по-

винні бути розміщені в одиночних лапках. 

Наприклад, можна записати такий оператор: 

char nerf = '\n'; 

а потім вивести змінну nerf, що забезпечить переміщення на наступний рядок 

на принтері або на екрані монітора. 

Розглянемо, що робить кожна керувальна послідовність. Символ попе-

редження ('\а'), введений стандартом С89, викликає появу звукового або ві-

зуального попереджувального сигналу. Природа попереджувального сигналу 

залежить від обладнання. Частіше за інших використовується звуковий сигнал. 

У деяких системах застережливий символ не робить ніякої дії. Стандарт С ви-

магає, щоб застережливий сигнал не змінював активну позицію. 

Під активною позицією в стандарті розуміється місце в пристрої відобра-

ження (екран, телетайп, принтер та ін.), в якому інакше з’явився б наступний 

символ. Висловлюючись коротко, активна позиція – це узагальнення поняття 

екранного курсору. Застосування попереджувального символу в програмі, яка 

виводить інформацію на екран, має викликати звуковий сигнал без переміщен-

ня екранного курсору. 

Керувальні послідовності '\b', '\f', '\n', '\r', '\t' і '\v' є звичайни-

ми символами керування вихідним пристроєм. Їх найпростіше описувати в тер-

мінах того, як вони впливають на активну позицію. 

Символ повернення на одну позицію вліво ('\b') переміщує активну по-

зицію назад на один символ поточного рядка. 

Символ переведення сторінки ('\f') переносить активну позицію на по-

чаток наступної сторінки. 

Символ нового рядка ('\n') переміщує активну позицію на початок на-

ступного рядка. 

Символ повернення каретки ('\r') переносить активну позицію на поча-

ток поточного рядка. 
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Символ горизонтальної табуляції ('\t') переміщує активну позицію в на-

ступну точку горизонтальної табуляції (зазвичай ці точки знаходяться в позиці-

ях 1, 9, 17, 25 і т. д.). 

Символ вертикальної табуляції ('\v') переносить активну позицію в на-

ступну точку вертикальної табуляції. 

Ці керувальні послідовності не обов’язково працюють на всіх пристроях 

відображення. Наприклад, на екрані монітора символи переведення сторінки і 

вертикальної табуляції не призводять до переміщення курсору, а викликають 

появу випадкових символів, але вони працюють відповідно до опису, коли від-

правляються принтеру. 

Наступні три керувальні послідовності забезпечують можливість викори-

стання символів '\\', '\'' і '\"' як символьних констант. Оскільки ці симво-

ли слугують для визначення символьних констант як частини функції 

printf(), буквальне їх застосування може викликати плутанину. Припустимо, 

що необхідно вивести наступний рядок: 

Визначення: "символ \ є символом зворотної скісної риски." 

Необхідно використовувати такий код: 

printf("Визначення: \"символ \\ є символом зворотної скісної " 

       "риски. \"\n"); 

Дві останніх форми (\0оо і \xhh) – це спеціальні представлення       

ASCII-коду. Щоб представити символ його вісімковим ASCII-кодом, необхідно 

поставити попереду коду зворотну скісну риску ('\') і помістити всю кон-

струкцію в одиночні лапки. Наприклад, якщо компілятор не розпізнає символ 

попередження ('\а'), можна скористатися його ASCII-кодом: 

beep = '\007'; 

Провідні нулі можна не вказувати, тому запис '\07' або навіть '\7' буде 

правильним. Цей запис викликає інтерпретацію чисел в якості вісімкових, на-

віть при відсутності першого нуля. 

Починаючи зі стандарту С89, в С доступна і третя можливість – застосу-

вання шістнадцяткової форми для символьних констант. У цьому випадку за 
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символом зворотної скісної риски слід вказати символ 'х' або 'X' і від однієї 

до трьох шістнадцяткових цифр. Наприклад, символу <Ctrl+P> відповідає 

шістнадцятковий ASCII-код 10 (16 в десятковій формі), отже, його можна запи-

сати як '\х10' або '\X010'. 

Розглянемо приклад, пов’язаний з виводом інформації на консоль, в яко-

му використовуються спеціальні керуючі послідовності для символів мови С. 

Зокрема, програма, яка представлена нижче, демонструє роботу символів по-

вернення на одну позицію вліво ('\b'), табуляції ('\t') і повернення каретки 

('\r'). Їх концепції існують з часів, коли комп’ютери застосовували для виводу 

телетайпів, і вони не завжди успішно транслюються в сучасних графічних      

інтерфейсах. 

 

//============================================================= 

// Використання керувальних послідовностей 

//============================================================= 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

 

int main(void) 

{ 

    float salary; 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    printf("\aВведіть бажану суму заробітної плати на місяць:"); 

    printf(" $_______\b\b\b\b\b\b\b"); 

    scanf("%f", &salary); 

    printf("\n\t\t$%.2f на місяць відповідає $%.2f на рік.", 

           salary, salary*12.0); 

    printf("\rНепогано!\n"); 
 

    return 0; 

} 

 

5.2. Результати виконання програми 

Перший оператор printf() відтворює звуковий сигнал, викликаний пос-

лідовністю '\а', а потім виводить наступну фразу, яка наведена на рис. 5.1. 

Оскільки в кінці рядка відсутня послідовність '\n', курсор встановлюється в 

позицію, що йде за двокрапкою. 
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Рисунок 5.1 – Результат роботи першого оператора printf() 

 

Другий оператор printf() починає вивід з позиції, де зупинився перший 

оператор, тому після його виконання консоль виглядає так, як це представлено 

на рис. 5.2. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Результат роботи другого оператора printf() 

 

Пропуск між двокрапкою та знаком долара з’явився у зв’язку з тим, що 

рядок у другому операторі починається з пробілу. Результатом семи символів 

повернення на одну позицію вліво '\b' буде переміщення курсору на сім пози-

цій вліво. Курсор проходить через сім символів підкреслення і розташовується 

безпосередньо після знака долара. Зазвичай при поверненні на одну позицію 

вліво символи, через які проходить курсор, не зникають, але в деяких реаліза-

ціях може застосовуватися деструктивне повернення на одну позицію (тобто 

забій), тому результати виконання даної простої програми зміняться. 

В цьому місці необхідно ввести з клавіатури відповідь, скажімо, 5000.00. 

Тепер рядок приймає такий вигляд, як наведено на рис. 5.3. 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Зовнішній вигляд вікна консолі після вводу заробітної плати 
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Символи, які набираються на клавіатурі, замінюють символи підкреслен-

ня, і після натискання клавіші <Enter>, щоб ввести відповідь, курсор переміс-

титься на початок наступного рядка. 

Вивід третього оператора printf() починається з рядка "\n\t\t". Сим-

вол нового рядка переміщує курсор на початок наступного рядка. Два символи 

табуляції переміщають курсор на 16 позицію в рядку, оскільки в даному випад-

ку позиція табуляції становить 8 пробілів. Потім виводиться решта рядка. Після 

виконання цього оператора екран виглядає так, як наведено на рис. 5.4. 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Результат роботи третього виклику функції printf() 

 

Оскільки в цьому операторі printf() символ нового рядка не використо-

вується, курсор залишається безпосередньо після завершальної крапки. 

Четвертий оператор printf() починається з послідовності '\r'. Вона 

поміщає курсор на початок поточного рядка. Потім відображається рядок "Не-

погано!" і послідовність '\n' переводить курсор на наступний рядок. 

Остаточний варіант екрана представлений на рис. 5.5. 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Кінцевий результат роботи програми 
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Наступна програма демонструє коди різних керувальних послідовностей 

в різних системах числення. Текст програми має такий вигляд: 

 

//=================================================== 

// Числові значення деяких керуючих символів ASCII 

//=================================================== 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 
 

int main(void) 

{ 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    printf("================================\n"); 

    printf(" Символ Код(10) Код(08) Код(16) \n"); 

    printf("================================\n"); 

    printf(" \\\':\t %3d \t %3o \t %3X\n", '\'', '\'', '\'' ); 

    printf(" \\\":\t %3d \t %3o \t %3X\n", '\"', '\"', '\"' ); 

    printf(" \\\?:\t %3d \t %3o \t %3X\n", '\?', '\?', '\?' ); 

    printf(" \\\\:\t %3d \t %3o \t %3X\n", '\\', '\\', '\\' ); 

    printf(" \\0:\t %3d \t %3o \t %3X\n", '\0', '\0', '\0' ); 

    printf(" \\a:\t %3d \t %3o \t %3X\n", '\a', '\a', '\a' ); 

    printf(" \\b:\t %3d \t %3o \t %3X\n", '\b', '\b', '\b' ); 

    printf(" \\n:\t %3d \t %3o \t %3X\n", '\n', '\n', '\n' ); 

    printf(" \\t:\t %3d \t %3o \t %3X\n", '\t', '\t', '\t' ); 

    printf("================================\n"); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 5.6. 
 

 
 

Рисунок 5.6 – Коди керувальних символів в різних системах числення 
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Розглянемо далі програму, яка дозволяє виводити на консоль символи для 

кодової сторінки CP866. Текст програми має такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

 

int main(void) 

{ 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("Кодування символів (CP866):\n\n"); 

 

    SetConsoleOutputCP(866); 

 

    printf("              "); 

    for(int i = 32; i <= 255; i++) 

    { 

        if(i % 10 == 0) printf("\n\n"); 

        printf("%2c %4d", i, i); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 

 

Зверніть увагу на те, що спочатку встановлюється сторінка CP1251 для 

виводу заголовку "Кодування символів (CP866):", а потім встановлюється 

кодова сторінка CP866, яка потрібна для розв'язання наступної задачі. 

Результат роботи програми наведено на рис. 5.7. 

Наступне завдання буде полягати в тому, щоб побудувати табл. 5.2, вико-

ристовуючи дані з рис. 5.7. 

Спочатку необхідно визначити основні структурні елементи, з яких буде 

складатися таблиця (рис. 5.8). Потім слід визначитися з алгоритмом заповнення 

комірок таблиці. 

Можна помітити, що у першому стовпчику числа змінюються від 1 до 4 з 

кроком +1. У другому стовпчику – від 6 до 3 з кроком -1. У третьому – від 2 до 

8 з кроком +2. В четвертому – від 2
0
 до 2

3
 з кроком степеня +1. Нарешті в 

п’ятому заповнення відбувається за принципом: парні заповнюються одним  

числом, а непарні – іншим. 
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Рисунок 5.7 – Кодування символів для кодової сторінки CP866 

 

Таблиця 5.2 – Показники основних товарів за 2018 рік 

Номер І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

4 

3 

2 

4 

6 

8 

1 

2 

4 

8 

7 

5 

7 

5 
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Рисунок 5.8 – Основні структурні елементи кодової сторінки CP866 

для побудови таблиці 

 

Враховуючи все сказане, напишемо програму з побудови такої таблиці та 

заповненням її комірок. Текст програми буде мати такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <windows.h> 

 

int main(void) 

{ 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("\n   Показники основних товарів за 2018 рік\n"); 

    SetConsoleOutputCP(866); 
 

    //=========================================================== 

    // Формуємо шапку таблиці 

    //=========================================================== 

    printf("%c", 201);    // Виводимо лівий верхній кут таблиці 

    for(int j = 0; j < 4; j++) 

    { 

        // Виводимо горизонтальний символ таблиці 

        // для чергового стовпця 

        for(int i = 0; i < 8; i++) 

            printf("%c", 205); 

        // Виводимо верхній символ таблиці (розділяє стовпці) 

        printf("%c", 203); 

    } 

    // Виводимо верхній символ таблиці для останнього стовпця 

    for(int i = 0; i < 8; i++) 

        printf("%c", 205); 

    printf("%c\n", 187);  // Виводимо лівий верхній кут таблиці 
 

    printf("%c", 186);    // Виводимо вертикальний символ таблиці 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("  Номер "); 

    SetConsoleOutputCP(866); 
 

    printf("%c", 186);    // Виводимо вертикальний символ таблиці 

201 203 187 

204 185 

200 202 188 

206 

186 

205 
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    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("  I кв. "); 

    SetConsoleOutputCP(866); 
 

    printf("%c", 186);    // Виводимо вертикальний символ таблиці 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf(" II кв. "); 

    SetConsoleOutputCP(866); 
 

    printf("%c", 186);    // Виводимо вертикальний символ таблиці 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf(" III кв."); 

    SetConsoleOutputCP(866); 
 

    printf("%c", 186);    // Виводимо вертикальний символ таблиці 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf(" IV кв. "); 

    SetConsoleOutputCP(866); 
 

    printf("%c\n", 186);  // Виводимо вертикальний символ таблиці 

    printf("%c", 204);    // Виводимо лівий символ поділу рядка 
 

    for(int j = 0; j < 4; j++) 

    { 

        // Виводимо верхній символ таблиці для чергового стовпця 

        for(int i = 0; i < 8; i++) 

            printf("%c", 205); 

        // Виводимо верхній символ таблиці (розділяє стовпці) 

        printf("%c", 206); 

    } 

    for(int i = 0; i < 8; i++) 

        printf("%c", 205); 

    printf("%c\n", 185);  // Виводимо правий символ поділу рядка 
 

    //============================================================ 

    // Заповнюємо таблицю 

    //============================================================ 

    int i1, i2, i3; 

    i1 = 1; 

    i2 = 6; 

    i3 = 2; 
 

    for(int i = 0; i < 4; i++) 

    { 

        printf("%c%5d   %c%5d   %c%5d   %c%5d   %c%5d   %c\n", 

186, i1, 186, i2, 186, i3, 186,(int)pow(2,i), 

186, (i % 2 == 0) ? 7 : 5, 186); 

        i1++; 

        i2--; 

        i3 += 2; 

    } 

    //============================================================ 

    //  Закриваємо таблицю 

    //============================================================ 
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    printf("%c", 200);       // Виводимо лівий нижній кут таблиці 

    for(int j = 0; j < 4; j++) 

    { 

        // Виводимо горизонтальний символ для чергового стовпця 

        for(int i = 0; i < 8; i++) 

            printf("%c", 205); 

        // Виводимо нижній символ таблиці (розділяє стовпці) 

        printf("%c", 202); 

    } 

    // Виводимо верхній символ таблиці для останнього стовпця 

    for(int i = 0; i < 8; i++) 

        printf("%c", 205); 

    printf("%c\n", 188);     // Виводимо лівий верхній кут таблиці 

    //============================================================ 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 

 

Результат роботи програми наведено на рис. 5.9. 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Зовнішній вигляд побудованої таблиці 

 

Завдання до практичної роботи: 
 

1. Напишіть С-програму для реалізації зображення, яке відповідає вашо-

му варіанта (див. додаток 4). Зображення необхідно переглядати зі збільшенням 

400%, щоб не відбувалося його спотворення. 

2. Реалізуйте отриману програму на комп’ютері. 
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Практична робота№6 

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ PRINTF() І SCANF() 

 

Мета роботи: ознайомитися з можливостями форматного вводу-виводу 

за допомогою функцій scanf() і printf(); розглянути особливості застосу-

вання керувального рядку для різних типів даних; засвоїти способи викорис-

тання специфікаторів і модифікаторів при формуванні керувальних рядків; на-

вчитися застосовувати можливості форматного вводу-виводу при використанні 

функцій scanf() і printf(). 

 

Теоретична частина 

 

6.1. Форматний ввід-вивід на консоль 

Функції printf() і scanf() виконують форматний ввід і вивід, тобто 

можуть писати та читати дані в різних форматах. Дані на консоль виводить  

функція printf(), а функція scanf(), навпаки, – зчитує дані з клавіатури. 

Обидві функції можуть працювати з будь-яким вбудованим типом даних, а та-

кож з символьними рядками, які завершуються символом кінця рядка ('\0'). 

 

6.2. Функція printf() 

Прототип функції printf() має такий вигляд: 

int printf(const char * керувальний_рядок, ...); 

Функція printf() повертає число виведених символів або негативне зна-

чення в разі помилки. 

Керувальний_рядок складається з елементів двох видів. Перший з них – 

це символи, які належить вивести на екран; другий – це специфікатори пере-

творення, які визначають спосіб виводу аргументів, що стоять за ними. Кожен 

такий специфікатор починається зі знака '%', за яким йде код формату. Аргу-

ментів має бути рівно стільки, скільки й специфікаторів, причому специфікатор 

перетворення та аргументи повинні попарно відповідати один одному в на-

прямку зліва направо. Наприклад, в результаті виклику 
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printf("Мені подобається мова %c %s", 'C', "дуже сильно!"); 

буде виведено 

Мені подобається мова C дуже сильно! 

У цьому прикладі першому специфікатору перетворення (%c), відповідає 

символ 'C', а другому (%s) – рядок "дуже сильно!". 

У функції printf(), як видно з табл. 6.1, є широкий набір специфікаторів 

перетворення. 

 

Таблиця 6.1 – Специфікатори перетворення для функції printf() 

Код Формат 

%a Шістнадцяткове значення у вигляді 0xh.hhhhp+d (тільки С99). 

%A Шістнадцяткове значення у вигляді 0Xh.hhhhP+d (тільки С99). 

%c Символ. 

%d Десяткове ціле зі знаком. 

%i Десяткове ціле зі знаком. 

%e Експоненціальне представлення ('е' у нижньому регістрі). 

%E Експоненціальне представлення ('Е' у верхньому регістрі). 

%f Десяткове значення з рухомою комою. 

%g Залежно від того, який вивід буде коротшим, використовується %е або %f. 

%G Залежно від того, який вивід буде коротшим, використовується %Е або %F. 

%o Вісімкове значення без знаку. 

%s Рядок символів. 

%u Десяткове ціле без знаку. 

%x Шістнадцяткове без знаку (літери у нижньому регістрі). 

%X Шістнадцяткове без знаку (літери у верхньому регістрі). 

%p Виводить вказівник. 

%n Аргумент, який відповідає цьому специфікатору, повинен бути вказівником на ці-

лочислову змінну. Специфікатор дозволяє зберегти в цій змінній кількість записа-

них символів (записаних до того місця, в якому знаходиться код %n). 

%% Виводить знак %. 



 46 
 

6.2.1. Вивід символів 

Для виводу окремого символу використовується %с. В результаті відпо-

відний аргумент буде виведений на екран без зміни. 

Для виводу рядка використовується %s. 

6.2.2. Вивід чисел 

Числа в десятковому форматі зі знаком відображаються за допомогою 

специфікаторів перетворення %d або %i. Ці специфікатори перетворення екві-

валентні: обидва підтримуються в силу сформованих звичок програмістів, на-

приклад, через бажання підтримувати ті ж самі специфікатори, які застосо-

вуються в функції scanf(). 

Для виводу цілого значення без знаку використовується специфікатор %u. 

Специфікатор перетворення %f дає можливість виводити числа в форматі 

з рухомою комою. Відповідний аргумент повинен мати тип double. 

Специфікатори перетворення %e і %E в функції printf() дозволяють   

відображати аргумент типу double в експоненціальному форматі. У загальному 

виді числа в такому форматі виглядають таким чином: 

x.dddddE+/-yy 

Щоб відобразити букву 'E' у верхньому регістрі, використовується спе-

цифікатор перетворення %E. В іншому випадку використовується специфікатор 

перетворення %e. 

Специфікатор перетворення %g або %G вказує, що функції printf() не-

обхідно вибрати один із специфікаторів: %f або %e. В результаті printf() ви-

бере той специфікатор перетворення, який дозволяє зробити найкоротший ви-

від. Якщо потрібно, щоб при виборі експоненціального формату буква 'E' ві-

дображалася у верхньому регістрі, використовується специфікатор перетворен-

ня %G. В іншому випадку використовується специфікатор перетворення %g. 

Застосування специфікатора перетворення %g показано в наступній    

програмі: 
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#include <stdio.h> 
 

int main(void) 

{ 

    double f; 
 

    for(f = 1.0; f < 1.0e+10; f = f * 10) 

        printf("%g ", f); 

    printf("\n\n"); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 6.1. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Приклад використання специфікатора перетворення %g 

 

Цілі числа без знаку можна виводити у вісімковому або шістнадцятково-

му форматі, використовуючи специфікатор перетворення %o або %x. Оскільки в 

шістнадцятковій системі для представлення чисел від 10 до 15 використову-

ються літери від 'А' до 'F', то ці букви можна виводити в верхньому або в  

нижньому регістрі. Як показано нижче, в першому випадку використовується 

специфікатор перетворення %X, а в другому – специфікатор перетворення %x: 

 

#include <stdio.h> 
 

int main(void) 

{ 

    unsigned num; 
 

    for(num = 0; num < 16; num++) 

    { 

        printf("%4o ",  num); 

        printf("%4x ",  num); 

        printf("%4X\n", num); 

    } 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 6.2. 



 48 
 

 
 

Рисунок 6.2 – Приклад використання специфікаторів перетворення %o, %x і %X 

 

6.2.3. Відображення адреси 

Для відображення адреси використовується специфікатор перетворення 

%p. Цей специфікатор перетворення дає функції printf() вказівку відобразити 

машинну адресу в форматі, сумісному з адресацією, яка використовується 

комп’ютером. 

Наступна програма відображає адресу змінної sample: 

 

#include <stdio.h> 

int main(void) 

{ 

    int sample; 

    printf("%p", &sample); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 6.3. 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Приклад використання специфікатора перетворення %p 
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6.2.4. Специфікатор перетворення %n 

Специфікатор %n значно відрізняється від інших специфікаторів перетво-

рення. Коли функція printf() зустрічає його, нічого не виводиться. Замість 

цього виконується зовсім інша дія: в цілу змінну, зазначену відповідним аргу-

ментом функції, записується кількість виведених символів. Іншими словами, 

значення, яке відповідає специфікатору перетворення %n, має бути вказівником 

на змінну. Після завершення виклику printf() в цій змінній буде зберігатися 

кількість символів, виведених до того моменту, коли зустрівся специфікатор 

перетворення %n. Щоб усвідомити сенс цього трохи незвичайного специфіка-

тора перетворення, необхідно розібратися як працює наступна програма: 

 

#include <stdio.h> 

 

int main(void) 

{ 

    int count; 
 

    printf("this%n is a test\n", &count); 

    printf("%d\n", count); 

    return 0; 

} 

 

Результат роботи програми наведено на рис. 6.4. 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Приклад використання специфікатора перетворення %n 

 

Програма відображає рядок "this is a test", після якого на наступно-

му рядку з’явиться число 4. Це саме те число, яке повинно виводитись, оскільки 

було зчитано 4 символи. В літературі зазначається, що специфікатор перетво-

рення %n в основному використовується в програмі для виконання динамічного 

форматування. 
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6.2.5. Модифікатори формату 

У багатьох специфікаторах перетворення можна вказувати модифікатори, 

які дещо змінюють їх значення. Наприклад, можна вказувати мінімальну шири-

ну поля, кількість десяткових розрядів і вирівнювання по лівому краю. Моди-

фікатор формату поміщають між знаком '%' та кодом формату. 

6.2.6. Модифікатори мінімальної ширини поля 

Ціле число, яке розташоване між знаком '%' і кодом формату, відіграє 

роль модифікатора мінімальної ширини поля. Якщо вказаний модифікатор мі-

німальної ширини поля, то щоб ширина поля виводу була не менше зазначеної 

мінімальної довжини, за необхідності вивід буде доповнений пробілами. Якщо 

ж виводяться рядки або числа, які довше зазначеного мінімуму, то вони все од-

но будуть відображатися повністю. За замовчуванням для доповнення викорис-

товуються пробіли. А якщо для цього треба використовувати нулі, то перед мо-

дифікатором ширини поля слід помістити '0'. Наприклад, %05d означає, що 

будь-яке число, кількість цифр якого менше п’яти, буде доповнено такою кіль-

кістю нулів, щоб число складалося з п’яти цифр. У наступній програмі показа-

но, як застосовується модифікатор мінімальної ширини поля: 
 

#include <stdio.h> 

int main(void) 

{ 

    double item; 

    item = 10.12304; 

    printf("%f\n",    item); 

    printf("%10f\n",  item); 

    printf("%012f\n", item); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 6.5. 

 

 
 

Рисунок 6.5 – Приклад використання модифікатора мінімальної ширини поля 
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Модифікатор мінімальної ширини поля найчастіше використовується при 

створенні таблиць, в яких стовпці повинні бути вирівняні по вертикалі. Напри-

клад, наступна програма виводить таблицю квадратів і кубів чисел від 1 до 19: 

 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

int main(void) 

{ 

    int i; 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    // Вивід таблиці квадратів і кубів 

    printf("=============================\n"); 

    printf("    Число   Квадрат    Куб   \n"); 

    printf("=============================\n"); 

    for(i = 1; i < 20; i++) 

        printf("%8d %8d %8d\n", i, i * i, i * i * i); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 6.6. 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Використання модифікатора мінімальної ширини поля 

для створення таблиць 
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6.2.7. Модифікатори точності 

Модифікатор точності йде за модифікатором мінімальної ширини поля 

(якщо такий є). Він складається з крапки та розташованого за нею цілого числа. 

Значення цього модифікатора залежить від типу даних, до яких його за-

стосовують. 

Коли модифікатор точності застосовується до даних з рухомою комою, 

для перетворення яких використовуються специфікатори %f, %e або %E, то він 

визначає кількість десяткових розрядів, які будуть виводитися. Наприклад, 

%10.4f означає, що ширина поля виводу буде не менше 10 символів, причому 

для десяткових розрядів буде відведено чотири позиції. 

Якщо модифікатор точності застосовується до %g або %G, то він визначає 

кількість значущих цифр. 

Застосований до рядків, модифікатор точності визначає максимальну   

довжину поля. Наприклад, %5.7s означає, що довжина рядка, який виводиться, 

становитиме мінімум п’ять і максимум сім символів. Якщо рядок виявиться  

довшим, ніж максимальна довжина поля, то кінцеві символи виводитися не   

будуть. 

Якщо модифікатор точності застосовується до цілих типів, то він визна-

чає мінімальну кількість цифр, які будуть виведені для кожного з чисел. Щоб 

отримати необхідну кількість цифр, додають певну кількість провідних нулів. 

У наступній програмі показано як можна використовувати модифікатори 

точності. Текст програми має такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

 

int main(void) 

{ 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    printf("%.4f\n", 123.1234567); 

    printf("%3.8d\n", 1000); 

    printf("%10.15s\n", "Це проста перевірка."); 

    return 0; 

} 
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Результат роботи програми наведено на рис. 6.7. 

 

 
 

Рисунок 6.7 – Результат застосування модифікаторів точності 

 

6.2.8. Вирівнювання виводу 

За замовчуванням весь вивід вирівнюється по правому краю. Тобто, коли 

ширина поля більше ширини даних, що виводяться, то ці дані розташовуються 

по правому краю поля. Вивід по лівому краю можна призначити примусово, 

помістивши знак мінус прямо за '%'. Наприклад, "%–10.2f" означає, що число з 

рухомою комою та з двома десятковими розрядами буде вирівняно по лівому 

краю 10-символьного поля. 

У наступній програмі показано, як застосовується вирівнювання по ліво-

му краю. Текст програми має такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

int main(void) 

{ 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("по правому краю: |%8d|\n",  100); 

    printf("по лівому краю:  |%-8d|\n", 100); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 6.8. 

 

 
 

Рисунок 6.8 – Застосування вирівнювання виводу 
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6.2.9. Обробка даних інших типів 

Деякі модифікатори у виклику функції printf() дозволяють відображати 

цілі числа типу short і long. Такі модифікатори можна використовувати для 

специфікаторів типу: %d, %i, %o, %u і %x. Модифікатор 'l' (буква "ель") у ви-

клику функції printf() вказує, що за ним йдуть дані типу long. Наприклад, 

%ld означає, що треба виводити дані типу long int. Після модифікатора 'h' 

функція printf() виведе ціле значення у вигляді short. Наприклад, %hu озна-

чає, що дані, які виводяться, мають тип short unsigned int. 

Модифікатори 'l' і 'h' можна також застосувати до специфікатора %n. 

Це означає, що даний аргумент є вказівником відповідно на довге (long) або 

коротке (short) ціле. 

Якщо компілятор підтримує обробку символів у розширеному 16-бітному 

алфавіті, то для позначення символу в розширеному 16-бітному алфавіті можна 

застосовувати модифікатор 'l' для специфікатора перетворення %c. Крім того, 

для позначення рядка символів в розширеному 16-бітному алфавіті можна за-

стосовувати модифікатор 'l' для специфікатор перетворення %s. 

Модифікатор 'L' може знаходитися перед специфікаторами перетворен-

ня з рухомою комою %e, %f і %g, і вказувати на той факт, що перетворюється 

значення long double. 

У С99 вводиться два нових модифікатора формату: hh і ll. Модифікатор 

hh можна застосовувати для специфікаторів перетворення %d, %i, %o, %u, %x 

або %n. Він показує, що відповідний аргумент є вказівником на значення 

signed char або unsigned char або (у разі %n) вказівником на змінну 

signed char. Модифікатор ll також можна застосовувати для специфікаторів 

перетворення %d, %i, %o, %u, %x або %n. Він показує, що відповідний аргумент 

є вказівником на значення signed long long int або unsigned long 

long int або (у випадку %n) – вказівником на long long int. У С99 також 

дозволяється застосовувати 'l' для специфікаторів перетворення з рухомою 

комою %a, %е, %f і %g. 
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6.2.10. Модифікатори '*' і '#' 

Для деяких своїх специфікаторів перетворення функція printf() підтри-

мує два додаткових модифікатора: '*' і '#'. 

Безпосереднє розташування '#' перед специфікаторами перетворення 

%g, %G, %f, %Е або %e означає, що при виводі обов’язково з’явиться десяткова 

крапка – навіть якщо десяткових цифр немає. Якщо поставити '#' безпосеред-

ньо перед x або %X, то шістнадцяткове число буде виведено з префіксом %0x. 

Якщо '#' буде безпосередньо передувати специфікатору перетворення %0,   

число буде виведено з провідним нулем. До будь-яких інших специфікаторів 

перетворення модифікатор '#' застосовувати не можна. В С99 модифікатор 

'#' можна застосовувати по відношенню до перетворення %а. Це означає, що 

обов’язково буде виведена десяткова крапка. 

Модифікатори мінімальної ширини поля і точності можна передавати 

функції printf() не як константи, а як аргументи. Для цього у якості заповню-

вача використовують '*'. При скануванні рядка формату функція printf() 

буде кожному символу '*' з цього рядка ставити у відповідність черговий ар-

гумент, причому в тому порядку, в якому розташовані аргументи. Наприклад, 

при виконанні оператора, показаного на рис. 6.9, мінімальна ширина поля буде 

дорівнює 10 символам, точність – 4, а відображатися буде число 123.3. 

 

 
 

Рисунок 6.9 – Відповідність символів '*' і значень аргументів 

 

У наступній програмі показано застосування обох модифікаторів '#' і 

'*'. Текст програми має такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

int main(void) 

{ 
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    printf("%x %#x\n", 10, 10); 

    printf("%*.*f", 10, 4, 1234.34); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 6.10. 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Застосування модифікаторів '*' і '#' 

 

6.3. Функція scanf() 

Функція scanf() використовується для вводу загального призначення з 

консолі. Вона може читати дані всіх вбудованих типів і автоматично перетво-

рювати числа у відповідний внутрішній формат. 

Прототип функції scanf() має такий вигляд: 

int scanf(const char * керувальний_рядок, ...); 

Ця функція повертає кількість тих елементів даних, яким було успішно 

присвоєно значення. У разі помилки функція scanf() повертає EOF, керуваль-

ний_рядок визначає перетворення значень, що зчитуються, при запису їх змін-

ним, на які вказують елементи списку аргументів. 

Керувальний рядок складається з символів трьох видів: 

– специфікаторів перетворення; 

– роздільників; 

– символів, які не є роздільниками. 

Розглянемо кожен з цих видів. 

6.3.1. Специфікатори перетворення 

Кожен специфікатор формату вводу починається зі знака '%', причому 

специфікатори формату вводу повідомляють функції scanf() тип даних, що 

зчитуються. Перелік цих кодів (тобто літер-специфікаторів) наведений в 
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табл. 6.2. Специфікаторам перетворення в порядку зліва направо ставляться у 

відповідність елементи списку аргументів. Розглянемо деякі приклади. 

6.3.2. Ввід чисел 

Для читання цілого числа використовується специфікатор перетворення 

%d або %i. Для читання числа з рухомою комою, представленого в стандарт-

ному або експоненціальному вигляді, використовується специфікатор перетво-

рення %e, %f або %g. Крім того, для читання числа з рухомою комою стандарт 

С99 дозволяє використовувати також специфікатор перетворення %a. 

Функцію scanf() можна використовувати для читання цілих значень в 

вісімковій або шістнадцятковій формі, застосовуючи для цього відповідно спе-

цифікатори форматування %o і %x, останній з яких може бути як у верхньому, 

так і в нижньому регістрі. Коли вводяться шістнадцяткові числа, то букви від 

'А' до 'F', які являють собою шістнадцяткові цифри, повинні бути в тому ж 

самому регістрі, що й літера-специфікатор. 

 

Таблиця 6.2 – Специфікатори перетворення для функції scanf() 

Код Значення 

%a Читає значення з рухомою комою (тільки С99). 

%c Читає одиночний символ. 

%d Читає десяткове ціле число. 

%i 
Читає ціле число, як в десятковому, так і у вісімковому або шістнадцятковому 

форматах. 

%e Читає число з рухомою комою. 

%f Читає число з рухомою комою. 

%g Читає число з рухомою комою. 

%о Читає вісімкове число. 

%s Читає рядок. 

%x Читає шістнадцяткове число. 

%p Читає вказівник. 

%n Приймає ціле значення, що дорівнює кількості вже зчитаних символів. 

%u Читає десяткове ціле число без знаку. 

%[ ] Читає набір сканованих символів. 

%% Читає знак відсотку. 
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Наступна програма читає вісімкові та шістнадцяткові числа: 

 

#include <stdio.h> 
 

int main(void) 

{ 

    int i, j; 
 

    scanf("%o%x", &i, &j); 

    printf("%o %x", i, j); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 6.11. 

 

 
 

Рисунок 6.11 – Результат застосування специфікаторів перетворення 

для зчитування вісімкового та шістнадцяткового чисел 

 

Функція scanf() припиняє читання числа тоді, коли зустрічається пер-

ший нечисловий символ. 

6.3.3. Ввід цілих значень без знаку 

Для вводу цілого значення без знаку використовується специфікатор   

формату %u. Наприклад, оператори 

unsigned num; 

scanf("%u", &num); 

виконують зчитування цілого числа без знаку та присвоюють його змінній num. 

6.3.4. Читання одиночних символів за допомогою scanf() 

Для читання одиночних символів можна використовувати виклик функції 

scanf() зі специфікатором формату %c. Функція scanf() при використанні 

специфікатору перетворення %c зазвичай буде виконувати буферизований ввід 

рядок за рядком. В інтерактивному середовищі така ситуація викликає певні 

труднощі. 
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При читанні одиночного символу символи роздільників читаються так 

само, як і будь-який інший символ, хоча при читанні даних інших типів розді-

льники інтерпретуються як роздільники полів. 

Наприклад, при вводі з вхідного потоку "x y" фрагмент коду 

scanf("%c%c%c", &a, &b, &c); 

поміщає символ 'x' у змінну a, символ пробілу – в b, а символ 'y' – в c. 

6.3.5. Читання рядків за допомогою функції scanf() 

Для читання рядка з вхідного потоку можна використовувати функцію 

scanf() зі специфікатором перетворення %s. Використання специфікатора пе-

ретворення %s змушує scanf() читати символи доки, поки не зустрінеться 

будь-який роздільник. Символи, які були зчитані, поміщаються в символьний 

масив, на який вказує відповідний аргумент, а після вводу символів ще дода-

ється символ кінця рядка '\0'. Для функції scanf() таким роздільником може 

бути пробіл, роздільник рядків, табуляція, вертикальна табуляція або подача 

сторінки. Функція scanf() читає рядок доки поки не зустрінеться перший роз-

дільник. Це означає, що функцію scanf() не можна використовувати для чи-

тання рядка "Вітаю усіх зі святом!", тому що після пробілу процес читання 

припиниться. Щоб побачити, як діє специфікатор %s, спробуємо при виконанні 

наступної програми ввести рядок "Вітаю усіх зі святом!". Текст програми 

має такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 
 

int main(void) 

{ 

char str[80]; 
 

SetConsoleCP(1251); 

SetConsoleOutputCP(1251); 
 

printf("Введіть рядок:         "); 

scanf("%s", str); 

printf("На виході маємо рядок: %s\n\n", str); 

return 0; 

} 
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Результат роботи програми наведено на рис. 6.12. Можна побачити, що 

програма виводить тільки частину рядка, тобто слово "Вітаю". 

 

 
 

Рисунок 6.12 – Читання рядків за допомогою функції scanf() 

 

6.3.6. Ввід адреси 

Для вводу будь-якої адреси пам’яті використовуйте специфікатор пере-

творення %p. Цей специфікатор перетворення змушує функцію scanf() читати 

адресу в тому форматі, який визначений архітектурою центрального процесора. 

Наприклад, наступна програма спочатку вводить адресу, а потім відображає те, 

що знаходиться в пам’яті за цією адресою. Текст програми має такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 
 

int main(void) 

{ 

    char *p; 

    int a = 15; 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    printf("Адреса змінної а:  %p\n", &a); 

    printf("Введіть цю адресу: "); 

    scanf("%p", &p); 

    printf("\nЗа адресою %p знаходиться число %d\n", p, *p); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 6.13. 

6.3.7. Специфікатор %n 

Специфікатор %n вказує, що scanf() повинна помістити кількість симво-

лів, які були зчитані (до того моменту, коли зустрівся %n) з вхідного потоку в 

цілу змінну, зазначену відповідним аргументом. 
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Рисунок 6.13 – Результат зчитування функцією scanf() значення за адресою 

 

6.3.8. Використання набору сканованих символів 

Функція scanf() підтримує специфікатор формату загального призна-

чення, що має назву набір сканованих символів (scanset). Набір сканованих   

символів являє собою множину символів. Коли scanf() обробляє таку множи-

ну, то вводить тільки ті символи, які входять до набору сканованих символів. 

Символи, які зчитуються, будуть поміщатися до масиву символів, який вказа-

ний аргументом, що відповідає набору сканованих символів. Цей набір визна-

чається таким чином: всі ті символи, які належить сканувати, поміщають у ква-

дратні дужки. Безпосередньо перед відкривальною квадратною дужкою пови-

нен знаходитися знак '%'. Наприклад, такий набір сканованих символів %[XYZ] 

дає вказівку scanf() сканувати тільки символи 'X', 'Y' і 'Z'. 

При використанні набору сканованих символів функція scanf() продов-

жує читати символи, поміщаючи їх у відповідний масив символів, поки не зу-

стрінеться символ, що не входить до цього набору. При поверненні з функції 

scanf() у масиві символів буде перебувати рядок, що складається зі зчитаних 

символів, причому цей рядок буде закінчуватися символом кінця рядка. Щоб 

побачити, як це все працює, запустимо наступну програму: 

 

#include <stdio.h> 

int main(void) 

{ 

    int i; 

    char str[80], str2[80]; 

    scanf("%d%[abcdefg]%s", &i, str, str2); 

    printf("%d %s %s", i, str, str2); 

    return 0; 

} 
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Результат роботи програми наведено на рис. 6.14. 

 

 
 

Рисунок 6.14 – Використання набору сканованих символів 

 

В програмі був введений рядок 123abcdtye, а потім натиснута клавіша 

<ENTER>. Після цього програма вивела 123 abed tye. Оскільки в даному ви-

падку 't' не входить до набору сканованих символів, то scanf() припинила 

читання символів у змінну str відразу після того, як зустрівся символ 't'.   

Решта символів були поміщені в змінну str2. 

Крім того, можна вказати набір сканованих символів, що працює з точ-

ністю до навпаки. Тоді першим символом у такому наборі повинен бути символ 

'^'. Цей символ дає вказівку функції scanf() приймати будь-який символ, 

який не входить до набору сканованих символів. 

У більшості реалізацій для зазначення діапазону можна використовувати 

дефіс. Наприклад, вказаний нижче набір сканованих символів %[A–Z] дає фун-

кції scanf() вказівку приймати символи від 'A' до 'Z'. 

Слід звернути увагу на такий важливий момент: набір сканованих симво-

лів чутливий до регістру букв. Якщо потрібно сканувати букви і у верхньому, і 

у нижньому регістрі, то їх треба вказувати окремо для кожного регістру. 

6.3.9. Пропуск зайвих роздільників 

Роздільник у керувальному рядку дає scanf() вказівку пропустити в по-

тоці вводу один або кілька початкових роздільників. Роздільниками є пробіли, 

табуляції, вертикальні табуляції, подачі сторінок і роздільники рядків. По суті, 

один роздільник у керувальному рядку змушує scanf() читати, але не зберіга-

ти будь-яку кількість (в тому числі й нульову) роздільників, які знаходяться пе-

ред першим символом, що не є роздільником. 
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6.3.10. Символи в керувальному рядку, які не є роздільниками 

Якщо в керуювальному рядку знаходиться символ, який не є роздільни-

ком, то функція scanf() прочитає символ з вхідного потоку, перевірить, чи збі-

гається прочитаний символ із зазначеним у керувальному рядку, і в разі збігу, 

пропустить прочитаний символ. Наприклад, "%d,%d" змушує scanf() прочита-

ти ціле значення, прочитати кому і пропустити її (якщо це була кома!), а потім 

прочитати наступне ціле значення. Якщо ж вказаний символ у вхідному потоці 

не буде знайдений, то scanf() завершить свою роботу. Коли потрібно прочита-

ти і відкинути знак '%', то в керувальному рядку слід вказати "%%". 

6.3.11. Необхідність передавання адреси для функції scanf() 

Для всіх змінних, які повинні отримати значення за допомогою scanf(), 

повинні бути передані адреси. Це означає, що всі аргументи повинні бути вказі-

вниками. Наприклад, для зчитування цілого значення у змінну count можна ви-

користовувати такий виклик функції scanf(): 

scanf("%d", &count); 

Рядки будуть читатися в символьні масиви, а ім’я масиву без індексу є 

адресою першого його елемента. Таким чином, щоб прочитати рядок у симво-

льний масив, можна використовувати оператор 

scanf("%s", str); 

В цьому випадку str є вказівником, і тому перед ним не потрібно ставити 

оператор '&'. 

6.3.12. Модифікатори формату 

Як і printf(), функція scanf() дає можливість модифікувати деяке чис-

ло своїх специфікаторів формату. У специфікаторах формату можна вказати 

модифікатор максимальної довжини поля. Це ціле число, що розташоване між 

'%' і специфікатором формату. Воно обмежує кількість символів, що зчитують-

ся з цього поля. Наприклад, щоб зчитати у змінну str не більше 20 символів, 

слід написати 

scanf("%20s", str); 
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Якщо потік вводу містить більше 20 символів, то під час наступного ви-

клику функції вводу зчитування почнеться після того місця, де воно закінчило-

ся при попередньому виклику. Наприклад, якщо у відповідь на виклик scanf() 

з цього прикладу ввести 

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ 

то в str через специфікатор максимальної ширини поля буде поміщено тільки 

20 символів, тобто символи аж до літери 'Т'. Це означає, що залишилися поки 

ще не прочитаними символи UVWXYZ. При наступному виклику функції 

scanf(), наприклад, при виконанні оператора 

scanf("%s", str); 

в str будуть поміщені букви UVWXYZ. Ввід з поля може завершитися і до того, 

як буде досягнута максимальна довжина поля – якщо зустрінеться роздільник. 

В такому випадку scanf() переходить до наступного поля. 

Щоб прочитати довге ціле, перед специфікатором формату необхідно по-

містити літеру 'l'. Для читання короткого цілого значення перед специфікато-

ром формату слід помістити літеру 'n'. Ці модифікатори можна використову-

вати з наступними специфікаторами форматів: %d, %i, %o, %u, %x і %n. 

За замовчуванням специфікатор %f, %e і %g дають функції scanf() вка-

зівку присвоювати дані змінній типу float. Якщо перед одним із цих специфі-

каторів буде поміщена літера 'l', то scanf() буде присвоювати дані змінній 

типу double. Використання літери 'L' дає scanf() вказівку, щоб змінна, що 

приймає дані, мала тип long double. 

Якщо в компіляторі передбачена обробка двобайтових символів, то мо-

дифікатор 'l' можна також використовувати з такими специфікаторами фор-

мату, як %c і %s. Літера 'l' безпосередньо перед %c є ознакою вказівника на 

об’єкт типу wchar_t. А 'l' безпосередньо перед %s – ознака вказівника на ма-

сив елементів типу wchar_t. Крім того, літера 'l' також застосовується для 

модифікації набору сканованих символів, щоб цей набір можна було викорис-

товувати для двобайтових символів. 
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У С99, крім перерахованих, передбачені також модифікатори ll і hh, 

останній з яких можна застосовувати до специфікаторів %d, %i, %o, %u, %x або 

%n. Він є ознакою того, що відповідний аргумент є вказівником на значення 

типу signed або unsigned char. 

Крім того, до специфікаторів %d, %i, %o, %u, %x і %n можна застосовува-

ти і ll. Цей специфікатор означає, що відповідний аргумент є вказівником на 

значення типу signed (або unsigned) long long int. 

6.3.13. Придушення вводу 

Функція scanf() може прочитати поле, але не присвоювати прочитане 

значення жодній змінній. Для цього треба перед літерою-специфікатором фор-

мату поля поставити '*'. Наприклад, коли виконується оператор 

scanf("%d%*c%d", &x, &y); 

можна ввести пару координат 10,10. Кома буде прочитана правильно, але нічо-

му не буде присвоєна. Придушення присвоювання є особливо корисним тоді, 

коли потрібно обробити тільки частину того, що вводиться. 

6.3.14. Нові можливості сімейства функцій printf() і scanf() 

У С99 для сімейства функцій printf() і scanf() передбачена нова мож-

ливість: вони можуть маніпулювати з типами даних long long int і 

unsigned long long int. Модифікатором формату для long long є ll. На-

приклад, в наступному фрагменті показано, як виводити значення типу long 

long int і unsigned long long int: 

long long int val; 

unsigned long long int u_val; 

printf("%lld %llu", val, u_val); 

Модифікатор ll можна застосовувати до специфікаторів формату: %d, %i, 

%о, %u і %x – як для printf(), так і для scanf(). 

У С99 доданий модифікатор hh, який застосовується для вказівки char-

аргументу разом зі специфікаторами формату: %d, %i, %о, %u і %x. 

Обидва модифікатори ll і hh, можна використовувати також разом зі 

специфікатором %n. 
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Специфікатори формату %a і %A, які були додані до printf(), змушують 

виводити значення з рухомою комою в шістнадцятковому форматі. 

Формат значення має такий вигляд: 

[–]0xh.hhhhp+d 

Якщо використовується %А, то %x і %p будуть виводитися у верхньому 

регістрі. Специфікатори формату %a і %A були також додані до scanf() і вони 

читають значення з рухомою комою. 

У С99 дозволяється під час виклику функції printf() до специфікаторів 

%f додавати модифікатор 'l' (тоді отримаємо %lf), але від цього немає ніякої 

користі. У С89 %lf для printf() не визначається. 

 

Завдання до практичної роботи: 

 

1. Напишіть С-програму, яка реалізує роботу з різними специфікаторами 

та модифікаторами на зразок тієї, що розміщена у додатку 5. Змініть всі кон-

станти цієї програми на власні варіанти. Замість рядка "Hello" використайте 

власне прізвище. 

Всі слова, що наведені англійською мовою, наведіть українською. 

Зверніть увагу на те, що всю інформацію, яка знаходиться в другому   

стовпчику, треба виводити на одній лінії (див. рис. Д 5.1). Для цього слід засто-

совувати символи табуляції '\t'. 

2. Напишіть С-програму, яка вводить з клавіатури на окремому рядку дані 

цілого типу без знаку для числа, місяця та року вашого народження. Виведіть 

на консоль дату вашого народження у вигляді: ЧЧ.ММ.РРРР. Якщо число або мі-

сяць народження складається з однієї цифри, додайте попереду неї нуль про-

грамним шляхом. 
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Практична робота№7 

ОТРИМАННЯ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ 

 

Мета роботи: ознайомитися з функціями генерування випадкових чисел 

rand() і srand(); розглянути можливості отримання цілих та дійсних чисел в 

заданих діапазонах; визначити ймовірність виводу на консоль чисел з визначе-

ного діапазону в залежності від кількості елементів вибірки. 

 

Теоретична частина 

 

7.1. Функції rand() і srand() 

У мовах програмування зазвичай передбачені функції, що дозволяють ге-

нерувати випадкові числа у визначеному діапазоні [4]. Насправді генеруються 

не випадкові, а так звані псевдовипадкові числа. Хоча вони виглядають як ви-

падкові, але обчислюються за цілком конкретною формулою. Для спрощення 

будемо звати такі числа випадковими. 

У мові програмування C отримати випадкове число можна за допомогою 

функції rand(), яка належить до стандартної бібліотеки мови. Для того, щоб 

нею скористатися слід підключити файл stdlib.h. Ця функція не приймає   

жодних параметрів і має такий прототип: 

int rand(void); 

Функція rand() повертає ціле число від 0 до значення, яке має константа 

RAND_MAX. Значення RAND_MAX залежить від системи та визначено у файлі 

stdlib.h. Так, наприклад, воно може дорівнювати 32767 (якщо ціле число    

займає два байти) або 2147483647 (якщо ціле число займає чотири байти). 

Текст програми, яка виводить на консоль 50 випадкових цілих чисел (по 

п’ять чисел у кожному рядку), має такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main(void) 

{ 
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    int i; 

    for(i = 1; i <= 50; i++) 

    { 

        printf("%6d", rand()); 

        if(i % 5 == 0) printf("\n"); 

    } 

    return 0; 

} 
 

Результат виконання програми наведено на рис. 7.1. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Приклад виводу на консоль 50 випадкових цілих чисел 

 

В тілі циклу відбувається перехід на новий рядок після кожних п’яти чи-

сел, що виводяться на консоль. Для цього використовується вираз, в якому зна-

ходиться залишок від ділення i на 5, і результат порівнюється з нулем. Щоб  

після першого числа не відбувався перехід на новий рядок, змінній i спочатку 

присвоюється одиниця, а не нуль (оскільки 0 ділиться на 5 без залишку). 

Якщо виконати дану програму декілька разів, можна помітити, що кож-

ного разу числа залишаються однаковими. Навіть, якщо знову скомпілювати 

програму, результат не зміниться. Даний ефект пов’язаний з тим, що початкове 

число, яке підставляється до формули обчислення першого та подальших псев-

довипадкових чисел, для кожної системи завжди буде однаковим. Проте його 

можна змінити за допомогою функції srand(), якій в якості параметра пере-

дається будь-яке ціле число. Прототип даної функції має такий вигляд: 

void srand(unsigned int seed); 
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Додамо до попередньої програми цю функцію з параметром, в якості яко-

го візьмемо, наприклад, число 10. Текст програми буде мати такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

int main(void) 

{ 

    int i; 
 

    srand(10); 

    for(i = 1; i <= 50; i++) 

    { 

        printf("%6d", rand()); 

        if(i % 5 == 0) printf("\n"); 

    } 

    return 0; 

} 
 

Результат виконання програми наведено на рис. 7.2. 

З рис. 7.2 видно, що отримані результати змінилися, але, якщо знову ви-

конати програму декілька разів, можна помітити, що при кожному запуску про-

грами числа знову залишаються однаковими. З’являється проблема: як зробити 

так, щоб аргумент для srand() був також випадковим? 

 

 
 

Рисунок 7.2 – Приклад виводу на консоль 50 випадкових цілих чисел 

з використанням функції srand() 

Користувач програми сам може задавати початкове значення. Частіше за 

все це не є повноцінним виходом з ситуації. Тому початкове значення зазвичай 
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прив’язують до будь-якого процесу, що відбувається в операційній системі, на-

приклад, до годинника. Час, який враховує ще й поточну дату, ніколи не буває 

однаковим. Це означає, що значення для функції srand(), яке перетворене на 

ціле з системного часу, буде різним. 

Поточний час можна визначити за допомогою функції time(), прототип 

якої міститься у файлі time.h. Надавши для time() у якості параметра NULL, 

отримаємо ціле число, яке можна передати до функції srand(): 

srand(time(NULL)); 

 

7.2. Отримання цілих випадкових чисел у визначених діапазонах 

Функція rand() видає випадкове число від 0 до значення RAND_MAX. 

Що робити, якщо необхідно отримувати випадкові числа в інших діапа-

зонах, наприклад, від 100 до 999? 

Спочатку розглянемо більш просту ситуацію, коли необхідно отримати 

випадкові числа від 0 до 5. Якщо будь-яке ціле число намагатися розділити на 5 

націло, то можна отримати як 0 (коли число ділиться на 5 без залишку), так і 1, 

2, 3, 4. Наприклад, rand() повернула число 283. Застосовуючи до цього числа 

операцію знаходження залишку від ділення на 5, отримаємо 3. Тобто вираз 

rand()%5 дає будь-яке число з множини { 0, 1, 2, 3, 4 }. 

Однак, що треба зробити для того, щоб число 5 також входило до цієї 

множини? Логічно припустити, що слід знайти залишок від ділення на 6. При 

цьому більш грамотним буде наступне міркування: треба знаходити залишок 

від ділення на розмір діапазону. В даному випадку він дорівнює шести значен-

ням: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Щоб знайти розмір діапазону треба з допустимого максиму-

му відняти допустимий мінімум і додати одиницю: max – min + 1. 

Будьте уважними: якщо, наприклад, необхідно, щоб вказаний в задачі  

максимум не входив до діапазону, то одиницю додавати не треба або слід від-

німати одиницю з максимуму. 

Якщо необхідно отримати число від 6 до 10 включно, то довжина діапа-

зону буде дорівнювати 10 – 6 + 1 = 5. Вираз rand()%5 дає будь-яке число від 
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0 до 4 включно. Але нам треба від 6 до 10. В такому випадку достатньо до 

отриманого випадкового залишку додати 6, тобто мінімум. Іншими словами, 

слід виконати зсув діапазону. 

В такому випадку формула для отримання випадкового числа в діапазоні 

[a, b] виглядає таким чином: 

rand() % довжина_діапазону + зсув, 

де довжина_діапазону обчислюється як b – a + 1, а зсув є значенням a. 

В цю формулу також вписуються ситуації, коли необхідно отримати ви-

падкове число від 0 до N, тобто вони є її окремими ситуаціями. 

 

7.3. Отримання від’ємних випадкових чисел 

З таким самим успіхом можна отримати випадкові від’ємні числа. 

Дійсно, якщо діапазон заданий як [–35, –1], то його довжина буде дорі-

внювати –1 – (–35) + 1 = 35, що відповідає дійсності. Вираз для отримання ви-

падкового числа буде виглядати таким чином: 

rand() % 35 – 35. 

Так, якщо залишок від ділення дорівнює 0, то отримаємо –35, а якщо 34, 

то отримаємо –1. Інші залишки дадуть значення в проміжку від –35 до –1. 

 

7.4 Отримання дійсних випадкових чисел 

Ситуація з дійсними числами виглядає дещо інакше. По-перше, неможна 

отримати залишок від ділення, якщо ділене або дільник є дробовим числом.   

По-друге при обчисленні довжини діапазону неможна додавати одиницю. 

Пояснимо другу причину. Припустимо, що діапазон заданий як 

[2.50, 5.30]. Він складається не з визначеної кількості чисел (як у випадку 

цілих чисел), а з невизначеної (можна сказати, нескінченої) кількості значень, 

оскільки дійсні числа можна представляти з різним ступенем точності. Пізніше, 

виконуючи округлення, все одно буде шанс отримати максимальну межу діапа-
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зону, тому для обчислення довжини діапазону достатньо з максимуму відняти 

мінімум. 

Якщо розділити випадкове число, перетворене до дійсного типу, яке ви-

дала функція rand(), на значення константи RAND_MAX, то отримаємо дійсне 

випадкове число від 0 до 1. Тепер, якщо це число помножити на довжину діапа-

зону, то отримаємо число, що знаходиться в діапазоні від 0 до значення довжи-

ни діапазону. Далі, якщо додати до нього зміщення до мінімальної межі, то   

число добре впишеться в необхідний діапазон. 

Таким чином, формула для отримання випадкового дійсного числа вигля-

дає таким чином: 

(float) rand() / RAND_MAX * (max – min) + min. 

 

7.5. Рівноймовірні випадкові числа 

Функція rand() генерує будь-яке випадкове число від 0 до RAND_MAX з  

рівною часткою ймовірності. Іншими словами, у числа 100 є такий самий шанс 

випасти, як і в числа 25876. 

Щоб це довести, достатньо написати програму, яка підраховує кількість 

випадінь кожного значення з визначеного діапазону. Якщо вибірка (кількість 

досліджень) буде достатньо великою, а діапазон (розкид значень) – маленьким, 

то можна побачити, що відсоток випадінь того чи іншого значення буде приб-

лизно таким самим, як у інших. 

Текст програми для доведення цього факту має такий вигляд: 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 
 

#define N 500   // кількість вибірки 

int main(void) 

{ 

    int i; 

    int arr[5] = { 0 };  // виділяємо пам’ять для масиву цілих 

                         // чисел, який ініціалізуємо нулями 

    srand(time(NULL)); 

    for(i = 0; i < N; i++) 

    { 
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        switch(rand() % 5) 

        { 

            case 0: arr[0]++; 

                    break; 

            case 1: arr[1]++; 

                    break; 

            case 2: arr[2]++; 

                    break; 

            case 3: arr[3]++; 

                    break; 

            case 4: arr[4]++; 

                    break; 

           default: break; 

        } 

    } 

    for(i = 0; i < 5; i++) 

        printf("%d - %.2f %%\n", i, ((float)arr[i]/N)*100); 

    return 0; 

} 
 

Результат виконання програми наведено на рис. 7.3. 

 

 
 

Рисунок 7.3 – Перевірка ймовірності появи чисел з визначеного діапазону 

(від 0 до 4 включно) 

 

У наведеній програмі масив з п’яти елементів спочатку заповнюється ну-

лями. Випадкові числа генеруються від 0 до 4 включно. Якщо випадає число 0, 

то збільшується на одиницю значення першого (arr[0]) елемента масиву, якщо 

випадає число 1, то другого (arr[1]), і т. д. Наприкінці на консоль виводиться 

процент випадіння кожного з чисел. 
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Завдання до практичної роботи: 

 

1. Напишіть С-програму, в якій цілочисловій змінній k присвоюється ре-

зультат виконання функції rand(). Виведіть значення змінної на консоль. 

2. Напишіть С-програму для визначення значення RAND_MAX у вашій сис-

темі. Для цього не забудьте підключити до тексту програми бібліотечний файл 

stdlib.h. 

3. Змініть текст С-програми, що виводить на консоль N випадкових цілих 

чисел таким чином, щоб спочатку користувачу пропонувалося за допомогою 

функції scanf() ввести будь-яке ціле число k, яке б потім передавалося у яко-

сті аргументу до функції srand(). Значення N і k для свого варіанта візьміть у 

табл. 7.1. 

 

Таблиця 7.1 – Вхідні дані для виконання завдань 

№ 

варіанта 

Номери завдань 

3 4 5 6 7 8 

N k N N a b N a b N a b N a b 

1 49 50 49 49 0 30 49 14 83 49 –83 14 49 2.65 4.76 

2 40 98 40 40 0 65 40 5 17 40 –17 5 40 2.50 5.30 

3 45 44 45 45 0 70 45 10 76 45 –76 10 45 1.15 4.54 

4 60 13 60 60 0 18 60 17 98 60 –98 17 60 0.34 7.21 

5 35 32 35 35 0 28 35 4 23 35 –23 4 35 0.88 5.22 

6 20 33 20 20 0 56 20 45 67 20 –67 45 20 6.66 6.99 

7 25 67 25 25 0 36 25 11 34 25 –34 11 25 2.62 6.38 

8 30 55 30 30 0 49 30 78 87 30 –87 78 30 3.94 5.87 

9 55 68 55 55 0 64 55 21 64 55 –64 21 55 1.95 2.77 

10 65 99 65 65 0 40 65 28 93 65 –93 28 65 0.78 4.25 

11 70 28 70 70 0 45 70 22 66 70 –66 22 70 0.16 3.76 

12 18 10 18 18 0 60 18 52 94 18 –94 52 18 4.87 5.87 

13 28 41 28 28 0 35 28 20 30 28 –30 20 28 6.87 9.78 

14 56 12 56 56 0 20 56 3 45 56 –45 3 56 1.11 2.22 

15 36 48 36 36 0 25 36 8 66 36 –66 8 36 3.25 5.36 

16 64 65 64 64 0 55 64 90 99 64 –99 90 64 5.76 8.72 

17 51 60 51 51 0 40 51 24 73 51 –43 24 51 1.65 5.76 

18 42 77 42 42 0 55 42 25 48 42 –37 35 42 3.50 7.30 

19 47 49 47 47 0 60 47 14 56 47 –66 12 47 2.15 9.54 

20 62 15 62 62 0 38 62 19 58 62 –48 14 62 0.35 6.34 
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4. Змініть С-програму для виводу N випадкових цілих чисел таким чином, 

щоб початкове значення залежало від системного часу. Значення N для свого 

варіанта візьміть у табл. 7.1. Наведіть два екрани консолі з результатами, на 

яких видно, що виводяться різні значення. 

5. Напишіть С-програму, яка видає N випадкових цілих чисел від a до b 

включно. Значення N, a і b для свого варіанта візьміть у табл. 7.1. Наведіть 

два екрани консолі з результатами, на яких видно присутність чисел a і b. Якщо 

a і b будуть присутні на одному екрані, то достатньо одного екрана. Числа a і b 

необхідно обвести скругленим прямокутником червоного кольору. 

6. Виведіть на консоль N випадкових цілих чисел, які входять до діапазо-

ну від a до b включно, коли і a і b є додатними числами. Наведіть два екрани 

консолі з результатами, на яких видно присутність чисел a і b. Якщо a і b бу-

дуть присутні на одному екрані, то достатньо одного екрана. Числа a і b необ-

хідно обвести скругленим прямокутником червоного кольору. 

7. Виведіть на консоль N випадкових цілих чисел, які входять до діапазо-

ну від a до b включно, коли a є від’ємним числом, а b – додатним. Наведіть два 

екрани консолі з результатами, на яких видно присутність чисел a і b. Якщо a і 

b будуть присутні на одному екрані, то достатньо одного екрана. Числа a і b 

необхідно обвести скругленим прямокутником червоного кольору. 

8. Виведіть на консоль N випадкових дійсних чисел в діапазоні від a до b. 

Кількість чисел в рядку визначити самостійно на власний розсуд. Наведіть два 

екрани консолі з результатами, на яких видно присутність чисел a і b. Якщо a і 

b будуть присутні на одному екрані, то достатньо одного екрана. Числа a і b 

необхідно обвести скругленим прямокутником червоного кольору. 

9. Напишіть С-програму для підрахунку ймовірності випадання того чи 

іншого випадкового цілого числа з діапазону [0, 4]. Отримайте результати ви-

конання програми для різних значень N: 10, 50, 500, 5000, 50000, 500000. Наве-

діть копії екранів консолі для даного завдання та поясніть одержані результати. 
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Всі завдання необхідно виконувати в редакторі Word у форматі А4. Титу-

льний аркуш взяти на зразок лабораторної роботи, тільки вказати, що це прак-

тична робота №7. При виводі результатів виконання програми на консоль необ-

хідно спочатку вказати: 
 

========================================================== 

Практична робота №7 

Отримання випадкових чисел 

Виконав: студент групи КІТ-221а (прізвище та ініціали) 

========================================================== 
 

Завдання слід оформляти таким чином: 

Завдання №… 

Формулюємо умови завдання з підстановкою значень, які наведені в 

табл. 7.1 для вашого варіанта. 

Текст програми має такий вигляд: 

// наводимо текст С-програми 

Результат виконання програми наведено на рис. 7.1. 

// розміщаємо копію екрана (або екранів) консолі 

Підписуємо рисунок (рисунки). 
 

Для зарахування практичної роботи необхідно надати звіт в електронному 

вигляді (у форматі .doc), а також надати файли main.c з текстами С-програм. 

 

Практична робота№8 

ФУНКЦІЇ ДЛЯ РОБОТИ З СИМВОЛАМИ 

 

Мета роботи: ознайомитися з функціями вводу-виводу символів    

getchar() і putchar(); розглянути можливості окремих функцій для роботи з 

символами з заголовного файлу ctype.h. 

 

Теоретична частина 

 

При запуску С-програми автоматично відкриваються п’ять потоків, осно-

вними з яких є: 
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– стандартний потік вводу – stdin; 

– стандартний потік виводу – stdout; 

– стандартний потік виводу повідомлень про помилки – stderr. 

Стандартний потік вводу stdin за замовчуванням відповідає клавіатурі, а 

потоки stdout і stderr – екрана монітора. 

Для керування вводом-виводом за допомогою цих потоків використо-

вуються ряд функцій, серед яких: 

– getchar() – ввід з клавіатури одного символу; 

– putchar() – вивід на консоль одного символу. 

 

8.1. Функції getchar() і putchar() 

У більшості розглянутих раніше прикладів застосовувалися числові вхід-

ні дані. Щоб попрактикуватися з даними інших типів, розглянемо приклад, 

який зорієнтований на обробку символів. Ви вже знаєте, як використовувати 

функції scanf() і printf() зі специфікатором %c для читання та виводу сим-

волів, але в цьому прикладі розглянемо пару функцій С, які спеціально призна-

чені для символьного вводу-виводу – getchar() і putchar(). 

Функція getchar() не приймає аргументів і повертає черговий символ з 

вхідного потоку. Вона має такий прототип: 

int getchar(void); 

Як результат функція повертає числовий код введеного символу. 

Наприклад, показаний далі оператор читає наступний вхідний символ і 

присвоює його значення змінній ch: 

ch = getchar(); 

Цей оператор дає той самий результат, що й оператор 

scanf("%c", &ch); 

Функція putchar() виводить переданий їй аргумент. Вона має такий про-

тотип: 

int putchar(int c); 
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Символ, що виводиться у вигляді числового коду, передається до 

putchar() як параметр. Він же й повертається самою функцією. 

Наприклад, наступний оператор виводить у вигляді символу значення, 

яке раніше було присвоєне змінній ch: 

putchar(ch); 

Цей оператор забезпечує такий самий результат, що й оператор 

printf("%c", ch); 

Оскільки ці функції працюють тільки з символами, вони є більш швидки-

ми та компактними, ніж універсальні функції scanf() і printf(). Крім того, 

зверніть увагу на те, що вони не потребують специфікаторів формату, тобто 

призначені для роботи саме з символами. 

Слід сказати, що насправді функції getchar() і putchar() не є повно-

цінними функціями, а визначені як макроси у файлі stdio.h: 

#define getchar()  getc(stdin) 

#define putchar(c) putc((c), stdout) 

При використанні функції getchar() слід враховувати, що під час набору 

тексту за допомогою клавіатури до буферу операційної системи заносяться ко-

ди символів, а самі символи безпосередньо відображаються на екрані. Отри-

мання програмою введеного символу з буфера проводиться за допомогою нати-

скання клавіші <Enter>. 

Якщо буфер операційної системи не є пустим, то при виконанні функції 

getc() вона отримує черговий символ з буфера. Якщо ж буфер є пустим, то  

відбувається читання байту з потоку вводу за допомогою системної функції,  

назва якої залежить від операційної системи. 

При цьому, якщо натискається клавіша <Enter>, до буферу також зано-

ситься код цієї клавіші. Тобто, якщо ввести один символ і натиснути <Enter>, 

то в буфері виявляться два числових коди – введеного символу та клавіші   

<Enter>. Це треба враховувати при роботі з функцією getchar(). 
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Давайте подивимося, як ці функції працюють, написавши програму, яка 

відображає введений символьний рядок. Перед тим як вивести його на консоль, 

програма замінює кожен символ, який не є пробілом, наступним за ним симво-

лом у послідовності кодів ASCII. При цьому, пробіли будуть виводитися без 

змін. Результат можна сформулювати так: «Якщо символ є пробілом, він виво-

диться без змін, в іншому випадку – виводиться символ, який йде наступним за 

ним у послідовності кодів ASCII». 

Код програми має такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#define SPACE ' ' 
 

int main(void) 

{ 

    char ch; 
 

    ch = getchar();   // читати символ 
 

    while(ch != '\n')  // поки не зустрінеться 

    {      // кінець рядка 

        if(ch == SPACE)  // залишити пробіл 

            putchar(ch);  // символ не змінюється 

        else 

            putchar(ch+1); // замінити його на наступний 

// символ ASCII 

        ch = getchar();  // читати наступний символ 

    } 

    putchar(ch);   // вивести символ нового рядка 

    return 0; 

} 
 

На рис. 8.1 наведено результат виконання даної програми. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Результат роботи функцій getchar() і putchar() 

 

Для визначення моменту припинення циклу в даній програмі використо-

вується значення символу '\n'. 
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Перевіримо здатність роботи функцій getchar() і putchar() з символь-

ною інформацією, яка містить україномовний текст. Для цього додамо до про-

грами можливість вводити та виводити букви української абетки. 

Програма буде мати такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#define SPACE ' ' 
 

int main(void) 

{ 

    char ch; 
 

    SetConsoleCP(1251); 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    ch = getchar();   // читати символ 
 

    while(ch != '\n')  // поки не зустрінеться 

// кінець рядка 

    { 

        if(ch == SPACE)  // залишити пробіл 

            putchar(ch);  // символ не змінюється 

        else 

            putchar(ch+1); // замінити його на наступний 

       // символ ASCII 

        ch = getchar();  // читати наступний символ 

    } 

    putchar(ch);   // вивести символ нового рядка 

    return 0; 

} 

 

Результат роботи програми наведено на рис. 8.2. Як видно з рисунку    

функції getchar() і putchar() підтримують роботу з україномовним текстом. 

 

 
 

Рисунок 8.2 – Результат роботи функцій getchar() і putchar() 

для тексту, який містить слова українською мовою 
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8.2. Сімейство функцій для роботи з символами 

Зверніть увагу на те, що на рис. 8.1 крапка була перетворена на скісну  

риску. Причина даного перетворення полягає в тому, що в ASCII код символу 

скісної риски на одиницю більше, ніж код символу крапки. Проте, якщо мета 

програми полягає в перетворенні тільки букв, то було б непогано залишати не-

змінними всі символи, які не є буквами, а не тільки пробіли. Логічні операції, 

що розглядаються далі, надають спосіб перевірки, чи не є символ пробілом, ко-

мою і т. д., але перераховувати всі можливі варіанти було б досить незручно. На 

щастя, в мові С є стандартний набір функцій для аналізу символів. Їх прототипи 

містяться у заголовному файлі ctype.h [5]. Ці функції беруть символ у якості 

аргументу і повертають ненульове значення (істина), якщо символ належить до 

конкретної категорії, і нуль (хибність) – в іншому випадку. Наприклад, функція 

isalpha() повертає нульове значення, якщо її аргумент є буквою. Наступна 

програма змінює вхідні дані, залишаючи незмінними символи, які не є буквами. 

 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#include <ctype.h>   // для доступу до isalpha() 
 

int main(void) 

{ 

    char ch; 
 

    SetConsoleCP(1251); 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    while((ch = getchar()) != '\n') 

    { 

        if(isalpha(ch))  // якщо це буква, 

            putchar(ch+1); // відобразити наступну букву 

        else    // інакше 

            putchar(ch);  // відобразити символ як є 

    } 

    putchar(ch);   // вивести символ нового рядка 

    return 0; 

} 
 

Нижче наведено результат виконання цієї програми. Зверніть увагу на те, 

що змінюються лише латинські букви. Пробіли, інші розділові знаки, а також 

букви української абетки не змінюються (рис. 8.3). Це означає, що функція 
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isalpha() не вважає букви української абетки – буквами, тобто її можна засто-

совувати лише для англомовного тексту. 

 

 
 

Рисунок 8.3 – Результат роботи функції isalpha() для тексту, 

який містить слова українською мовою 

 

У табл. 8.1 і табл. 8.2 наведені деякі функції, якими можна користуватися, 

якщо підключити файл сtуре.h. Подекуди згадуються регіональні налашту-

вання. Це пов’язано з можливістю мови С вказувати регіональні налаштування, 

які модифікують або розширюють базові використання С. Наприклад, у ба-

гатьох країнах в запису дробових частин застосовується кома, а не десяткова 

крапка, і окремі локальні налаштування могли б вказувати, що при виводі да-

них з рухомою комою повинна використовуватися кома, приводячи до відо-

браження 123.45, як 123,45. Зверніть увагу, що функції відображення не змі-

нюють початковий аргумент, а замість цього повертають модифіковане значен-

ня. Тобто оператор 

tolower(ch);  // не призводить до зміни ch 

не змінює значення змінної ch. Щоб змінити ch, запишіть такий оператор: 

ch = tolower(ch); // перетворити ch до нижнього регістру 

 

Таблиця 8.1 – Функції відображення символів в ctype.h 

Ім’я функції Дія 

tolower() Якщо аргумент є символом верхнього регістру, функція повертає його вер-

сію в нижньому регістрі, в іншому випадку вона повертає початковий аргу-

мент. 

toupper() Якщо аргумент є символом нижнього регістру, функція повертає його вер-

сію в верхньому регістрі, в іншому випадку вона повертає початковий аргу-

мент. 
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Таблиця 8.2 – Функції перевірки символьних значень в ctype.h 

Ім’я функції Повертає істинне значення, якщо аргумент 

isalnum() Алфавітно-цифровий (буквений або цифровий). 

isalpha() Алфавітний (A–Z або a–z). 

isblank() Стандартний пробільний символ (пробіл, горизонтальна табуляція або но-

вий рядок) або будь-який додатковий символ подібного роду, що є специфі-

чним для регіональних налаштувань. 

iscntrl() Керувальний символ, такий як, наприклад, <Ctrl+B>. 

isdigit() Цифра. 

isgraph() Будь-який друкований символ, який відрізняється від пробілу. 

islower() Символ нижнього регістру. 

isprint() Друкований символ. 

ispunct() Символ пунктуації (будь-який друкований символ, який відрізняється від 

пробілу або алфавітно-цифрового символу). 

isspace() Пробільний символ (символи пробілу, нового рядка, переведення сторінки, 

повернення каретки, вертикальної або горизонтальної табуляції або, можли-

во, інший символ, який визначений регіональними налаштуваннями). 

isupper() Символ верхнього регістру. 

isxdigit() Символ шістнадцяткової цифри. 

 

Розглянемо програму, яка вводить з клавіатури символи, а потім вони ві-

дображаються в іншому регістрі. Тобто символи, що були введені у верхньому 

регістрі, виводяться у нижньому, а ті, що введені у нижньому регістрі, – виво-

дяться у верхньому. Для завершення програми необхідно ввести крапку та на-

тиснути на клавішу <Enter>. Текст програми має такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#include <ctype.h> 
 

int main(void) 

{ 

    char ch; 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    printf("Введіть будь-який текст " 

           "(для завершення роботи введіть крапку)\n"); 
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    do 

    { 

        ch = getchar(); 

        if(islower(ch)) ch = toupper(ch); 

        else ch = tolower(ch); 

        putchar(ch); 

    } while(ch != '.'); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 8.4. 

 

 
 

Рисунок 8.4 – Результат роботи функцій tolower() і toupper() 

 

Функція getchar(), яка міститься в бібліотеці компілятора, може вияви-

тися невідповідною для інтерактивного середовища. Тоді для читання символів 

з клавіатури може знадобитися інша функція. У стандарті мови С не визна-

чається ніяких функцій, які гарантували б інтерактивний ввід, але їх визначення 

є буквально в бібліотеках усіх компіляторів С. І нехай у стандарті С ці функції 

не визначені, але відомі вони всім завдяки функції getchar(), яка для біль-

шості програмістів явно не підходить. 

У двох з найпоширеніших альтернативних функцій getch() і getche() є 

наступні прототипи: 

int getch(void); 

int getche(void); 

У бібліотеках більшості компіляторів прототипи таких функцій знахо-

дяться в файлі conio.h. У бібліотеках деяких компіляторів імена цих функцій 

починаються зі знаку підкреслення ('_'). Наприклад, у Visual Studio C++ ком-

панії Microsoft вони називаються _getch() і _getche(). 

Функція getch() очікує натискання клавіші, після чого негайно повертає 
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значення. Причому, символ, що введений з клавіатури, на екрані не відобра-

жається. Функція getche(), яка хоч така ж сама, як і getch(), але символ при 

натисканні клавіші на екрані відображається. Якщо в інтерактивній програмі 

необхідно прочитати символ з клавіатури, то часто замість getchar() застосо-

вується getche() або getch(). Текст попередньої програми, в якій getchar() 

замінена функцією getch(), має такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <windows.h> 

#include <ctype.h> 
 

int main(void) 

{ 

    char ch; 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    printf("Введіть будь-який текст " 

           "(для завершення роботи введіть крапку)\n"); 

    do 

    { 

        ch = getch(); 

        if(islower(ch)) ch = toupper(ch); 

        else ch = tolower(ch); 

        putchar(ch); 

    } while(ch != '.'); 

    return 0; 

} 

 

Коли виконується ця версія програми, то при кожному натисканні клавіші 

відповідний символ одразу передається програмі та виводиться в іншому ре-

гістрі, а введення символів в рядках не буферизується (рис. 8.5). 

 

 
 

Рисунок 8.5 – Результат роботи функції getch() 
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Завдання до практичної роботи: 

 

1. Напишіть С-програму, яка відповідає завданню для вашого варіанта 

(табл. 8.1). 

2. Напишіть С-програму, яка б після вводу з клавіатури малими літерами 

вашого прізвища українською мовою, виводила його великими літерами разом 

з кодом. Визначте також суму кодів великих літер, з яких складається ваше прі-

звище, з зазначенням кодів кожної літери (див. додаток 6). 

 

Таблиця 8.1 – Варіанти завдань 

№ 

варіанта 
Умови завдання 

1 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише алфавітно-цифрові символи. Визначте серед них кількість букв і кількість 

цифр. Ознакою кінця рядку оберіть крапку. 

2 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише букви англійського алфавіту. Визначте кількість букв в рядку, що написані з 

великої літери, та кількість букв, що написані з малої літери. Ознакою кінця ряд-

ку оберіть крапку. 

3 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише пробільні символи. Визначте серед них кількість пробілів, кількість горизо-

нтальних табуляцій або кількість символів новий рядок. Ознакою кінця рядку 

оберіть крапку. 

4 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише керувальні символи та визначте їх кількість. Визначте також, на якому місці 

вони були розташовані у вхідному рядку. Ознакою кінця рядку оберіть крапку. 

5 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише цифри. Визначте кількість кожної з цифр у вхідному рядку. Ознакою кінця 

рядку оберіть крапку. 

6 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

будь-які друковані символи, які відрізняються від пробілу. Визначте кількість 

пробілів у рядку та загальну кількість виведених символів. Ознакою кінця рядку 

оберіть крапку. 

7 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише символи нижнього регістру. Визначте кількість букв нижнього регістру та 

кількість букв верхнього регістру. Ознакою кінця рядку оберіть крапку. 

8 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише приголосні та цифри. Визначте їх кількість та загальну кількість символів у 

рядку. Ознакою кінця рядку оберіть крапку. 

9 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише символи пунктуації. Визначте кількість кожного зі знаків пунктуації в ряд-

ку. Ознакою кінця рядку оберіть символ '#'. 
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Продовження таблиці 8.1 

№ 

варіанта 
Умови завдання 

10 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише шістнадцяткові цифри. Визначте кількість букв і кількість цифр у рядку. 

Ознакою кінця рядку оберіть крапку. 

11 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише букви українського алфавіту. Визначте кількість букв у рядку, що написані 

з великої літери, та кількість букв, що написані з малої літери. Ознакою кінця   

рядку оберіть крапку. 

12 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише символи верхнього регістру. Визначте кількість букв нижнього регістру та 

кількість букв верхнього регістру. Ознакою кінця рядку оберіть крапку. 

13 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише приголосні англійського алфавіту. Визначте кількість приголосних і кіль-

кість голосних у рядку. Ознакою кінця рядку оберіть крапку. 

14 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише приголосні українського алфавіту. Визначте кількість приголосних і кіль-

кість голосних у рядку. Ознакою кінця рядку оберіть крапку. 

Примітка: Оскільки бібліотечні функції не працюють з українськими літерами, 

необхідно скористатися їх кодами. 

15 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише голосні англійського алфавіту. Визначте кількість приголосних і кількість 

голосних у рядку. Ознакою кінця рядку оберіть крапку. 

16 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише голосні українського алфавіту. Визначте кількість приголосних і кількість 

голосних у рядку. Ознакою кінця рядку оберіть крапку. 

Примітка: Оскільки бібліотечні функції не працюють з українськими літерами, 

необхідно скористатися їх кодами. 

17 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише алфавітно-цифрові символи. Визначте серед них кількість букв і кількість 

цифр. Ознакою кінця рядку оберіть символ '#'. 

18 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише букви англійського алфавіту. Визначте кількість букв в рядку, що написані з 

великої літери, та кількість букв, що написані з малої літери. Ознакою кінця ряд-

ку оберіть символ '#'. 

19 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише пробільні символи. Визначте серед них кількість пробілів, кількість гори-

зонтальних табуляцій або кількість символів новий рядок. Ознакою кінця рядку 

оберіть символ '#'. 

20 Введіть рядок символів. Після натиснення клавіші <Enter>, виведіть на консоль 

лише букви та визначте їх кількість. Визначте також, на якому місці вони були 

розташовані у вхідному рядку. Ознакою кінця рядку оберіть крапку. 
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Практична робота№9 

РОБОТА З ДВОВИМІРНИМИ МАСИВАМИ 

 

Мета роботи: ознайомитися з можливостями оголошення та ініціалізації 

числових і символьних двовимірних масивів; навчитися працювати з вкладени-

ми циклами при роботі з двовимірними масивами; відпрацювати процеси вво-

ду-виводу двовимірних масивів. 

 

Теоретична частина 

 

9.1. Робота з числовими двовимірними масивами 

У мові C існує можливість використовувати двовимірні масиви [3, 5, 6]. 

Для доступу до елементів двовимірного масиву потрібно вказати два індекси. 

Якщо розглядати масив як таблицю, тоді перший індекс визначає рядок. Другий 

індекс визначає стовпець таблиці. 

Оголошення двовимірного масиву mas цілих чисел розміром 3×4 має та-

кий вигляд: 

int mas[3][4]; 

Розглянемо програму, яка оголошує масив і виводить його вміст на кон-

соль. Вона має такий вигляд: 
 

    #include <stdio.h> 

    int main(void) 

    { 

        int mas[3][4]; 

        for(int i = 0; i < 3; i++) 

        { 

            for(int j = 0; j < 4; j++) 

                printf("%12d ", mas[i][j]); 

            printf("\n"); 

        } 

        return 0; 

    } 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 9.1. 

Як видно з рис. 9.1, масив містить випадкові числа. Це означає, що компі-

лятор лише визначає місце, де буде розташований масив, і не турбується про 

вміст його елементів. 
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Рисунок 9.1 – Вміст елементів масиву після його оголошення 

 

Для того щоб всі елементи масиву мали нульове значення, слід застосува-

ти ініціалізацію масиву, яка має такий вигляд: 

int mas[3][4] = { 0 }; 

Текст програми, яка дозволяє провести ініціалізацію масиву нулями має 

такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

int main(void) 

{ 

    int mas[3][4] = { 0 }; 

    for(int i = 0; i < 3; i++)  // цикл по рядках 

    { 

        for(int j = 0; j < 4; j++)  // цикл по стовпцях 

            printf("%4d", mas[i][j]); 

        printf("\n"); 

    } 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 9.2. 

 

 
 

Рисунок 9.2 – Вміст елементів масиву після його ініціалізації нулями 

 

Доступ до елементів масиву для присвоювання їм значень здійснюється з 

використанням індексів масиву: 

mas[0][0] = 23; 

mas[2][3] = 41; 
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mas[1][2] = –8; 

Якщо до попередньої програми додати ці три рядки, масив на виході буде 

виглядати так, як наведено на рис. 9.3. 

Зверніть увагу на те, що значення першого індексу двовимірного масиву 

не може перевищувати максимальне значення кількості рядків, яке зазначене 

при оголошенні масиву в якості першого індексу. Значення другого індексу не 

може перевищувати максимальну кількість стовпців, яка наведена у вигляді 

другого індексу при оголошенні двовимірного масиву. Це пов’язано з тим, що 

нумерація елементів масиву в С починається з нуля. 

 

 
 

Рисунок 9.3 – Вміст елементів масиву після його ініціалізації нулями 

і присвоювання окремим елементам нових значень 

 

Ініціалізація двовимірного масиву проводиться під час його оголошення в 

фігурних дужках: 

int mas[3][4] = { { 2, 3, 5, 8 }, 

                  { 4, 7, 9, 5 }, 

                  { 1, 3, 4, 7 } }; 

Програма, яка ініціалізує усі елементи масиву, має такий вигляд: 
 

#include <stdio.h> 

int main(void) 

{ 

    int mas[][4] = { { 2, 3, 5, 8 }, 

                     { 4, 7, 9, 5 }, 

                     { 1, 3, 4, 7 } }; 

    for(int i = 0; i < 3; i++) 

    { 

        for(int j = 0; j < 4; j++) 

            printf("%4d", mas[i][j]); 

        printf("\n"); 

    } 

    return 0; 

} 
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Результат роботи програми наведено на рис. 9.4. 

Внутрішні фігурні дужки можна не ставити, але з ними краще сприй-

мається структура масиву, тобто вміст елементів двовимірного масиву, які роз-

ташовані в кожному рядку та в кожному стовпці. Розмірність першого індексу 

можна не зазначати. Компілятор визначить його значення автоматично. 

 

 
 

Рисунок 9.4 – Вміст елементів масиву після його повної ініціалізації 

 

Якщо в середині програми необхідно всім елементам масиву присвоїти 

нулі, застосовують вкладені цикли: 

for(int i = 0; i < 3; i++) 

    for(int j = 0; j < 4; j++) 

        mas[i][j] = 0; 

Вкладені цикли застосовують також у випадку, коли значення для        

елементів масиву необхідно ввести з клавіатури. Програма, яка здійснює цю 

операцію має такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 
 

int main(void) 

{ 

    int mas[3][4]; 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("Введіть значення для масиву mas[3][4]:\n"); 

    for(int i = 0; i < 3; i++) 

    { 

        for(int j = 0; j < 4; j++) 

            scanf("%d", &mas[i][j]); 

    } 

    printf("\nМасив mas[3][4] має такий вигляд:\n"); 

    for(int i = 0; i < 3; i++) 

    { 

        for(int j = 0; j < 4; j++) 
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            printf("%4d ", mas[i][j]); 

        printf("\n"); 

    } 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 9.5. 

 

 
 

Рисунок 9.5 – Використання функції printf() для занесення 

необхідних значень до двовимірного масиву 

 

Вводити числа необхідно через пробіл. Клавішу <Enter> можна натиска-

ти в будь-який момент, але краще вводити елементи масиву по рядках. Масив 

буде виведений на консоль після того, як введена кількість чисел буде дорівню-

вати добутку індексів при оголошенні масиву. 

 

9.2. Робота з символьними двовимірними масивами 

На практиці дуже часто доводиться мати справу з символьними масива-

ми, які можуть зберігати не тільки безпосередньо самі символи, а й рядки сим-

волів. Для цього кожен рядок символів повинен закінчуватися нульовим симво-

лом. Розглянемо програму, в якій при оголошенні символьного масиву відбу-

вається його ініціалізація рядками символів. Текст програми має такий   вигляд: 
 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#define ROW  4 

#define COL  15 

int main(void) 
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{ 

    char mas[ROW][COL] = { { "Січень"   }, 

                           { "Лютий"    }, 

                           { "Березень" }, 

                           { "Квітень"  } }; 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("Виводимо масив mas[4][15] посимвольно\n"); 

    printf("Масив символів має такий вигляд:\n\n"); 

    for(int i = 0; i < ROW; i++) 

    { 

        for(int j = 0; j < COL; j++) 

        { 

            if(mas[i][j]!=0) printf("%c", mas[i][j]); 

            else continue; 

        } 

        printf("\n"); 

    } 

    printf("\n\nВиводимо масив mas[4][15] рядками\n"); 

    printf("Масив символів має такий вигляд:\n\n"); 

    for(int i = 0; i < ROW; i++) 

        printf("%s\n", mas[i]); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 9.6. 

 

 
 

Рисунок 9.6 – Приклад ініціалізації символьного масиву 

і вивід інформації посимвольно та рядками 

В розглянутому прикладі проілюстровано декілька аспектів, які сто-

суються стилю програмування. По-перше, застосування директиви #define для 
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створення символічних констант ROW і COL, які вказують розмірність двовимі-

рного символьного масиву, є дуже корисним. Ці константи використовуються у 

визначенні масиву та при встановленні максимальних значень індексів в циклах 

for. Якщо пізніше треба буде розширити програму для обробки іншої кількості 

рядків або стовпців, достатньо просто перевизначити ці константи. Вам не до-

ведеться змінювати кожну частину програми, в якій вони застосовуються. По-

друге, зверніть увагу на використання в програмі двох способів виводу симво-

льної інформації. Перший спосіб дозволяє виводити її посимвольно. Причому, 

якщо зустрічається символ кінця рядка ('\0'), програма передає керування за 

допомогою інструкції continue в точку, де нарощується номер рядка. В іншо-

му випадку, на консоль виводиться символ за допомогою специфікатора "%c". 

Другий спосіб передбачає вивід на консоль окремого рядка. Для цього застосо-

вується конструкція 

for(int i = 0; i < ROW; i++) 

    printf("%s\n", mas[i]); 

Тобто масив mas[4][15] являє собою 4 символьних масиви по 15 еле-

ментів у кожному. Таким чином, щоб вивести один рядок символьного масиву 

можна вказати лише один індекс, який відповідає за номер рядка (mas[i]) і за-

стосувати специфікатор "%s" для виводу рядка на консоль. 

 

Завдання до практичної роботи: 

 

1. Опрацюйте теоретичний матеріал даної практичної роботи, а також ма-

теріал лекції «Масиви». 

2. Напишіть С-програму, яка відповідає завданню для вашого варіанта 

(див. додаток 7). Ініціалізацію масивів необхідно проводити на початку програ-

ми при їх оголошенні. Приклад програми для виконання завдання даної прак-

тичної роботи наведено в додатку 8. 
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Практична робота№10 

РОБОТА З ЕЛЕМЕНТАМИ МАСИВІВ 

 

Мета роботи: відпрацювати алгоритми роботи з елементами масивів; на-

вчитися використовувати індекси масивів при роботі з рядками та стовпцями; 

розглянути можливості стандарту С99 для роботи з масивами змінної довжини. 

 

Теоретична частина 

 

Розглянемо приклад роботи з двовимірним квадратним масивом, розмір-

ність якого вводиться з клавіатури. Зверніть увагу на те, що оголошення такого 

масиву необхідно проводити лише після вводу розмірності. 

Приклад №1. Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими 

числами від 23 до 46. Знайдіть максимальні значення елементів масиву, що роз-

ташовані в рядках, і розмістіть їх в одновимірному масиві m розмірності n. Зна-

чення n введіть з клавіатури. Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. 

Для зручності сприйняття інформації на екрані розмістіть масив m право-

руч від масиву mas. 

Текст програми буде мати такий вигляд: 
 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 
 

int main(void) 

{ 

    int n; 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("Введіть розмірність масиву (n = 5, 7, 9): "); 

    scanf("%d", &n); 
 

    int mas[n][n];  // Оголошення масивів mas і m 

    int m[n];   // після введення розмірності 

    int max;   // значення максимального елемента 

    srand(time(NULL)); 

    // Заповнюємо двовимірний масив mas випадковими 

    // цілими числами в діапазоні від 23 до 46 

    for(int i = 0; i < n; i++) 

    { 

        max = 0; 
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        for(int j = 0; j < n; j++) 

        { 

            mas[i][j] = rand() % (46 - 23) + 23; 

            if(mas[i][j] > max) max = mas[i][j]; 

        } 

        m[i] = max; 

    } 

    // Вивід масивів mas і m на екран 

    printf("\n"); 

    // Формуємо подвійну горизонтальну лінію 

    // в залежності від кількості елементів масиву 

    for(int i = 0; i < n; i++) printf("===="); 

    printf("    =====\n  Вхідний масив:"); 

    for(int i = 0; i < 4*n - 16; i++) printf(" "); 

    printf("     max\n"); 

    for(int i = 0; i < n; i++) printf("===="); 

    printf("    =====\n"); 

    for(int i = 0; i < n; i++) 

    { 

        for(int j = 0; j < n; j++) 

            printf("%4d", mas[i][j]); 

        printf("    %4d", m[i]); 

        if(i < n-1) printf("\n\n"); 

        else printf("\n"); 

    } 

    for(int i = 0; i < n; i++) printf("===="); 

    printf("    =====\n"); 

    return 0; 

} 
 

Результат виконання програми для n = 5 наведено на рис. 10.1. 

 

 
 

Рисунок 10.1 – Результат роботи програми для n = 5 
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Результат виконання програми для n = 7 наведено на рис. 10.2. 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Результат роботи програми для n = 7 

 

Розглянемо ще один приклад роботи з елементами двомірного масиву. 

Приклад №2. Заповніть вхідний масив mas розмірністю 77 випадковими 

двозначними цілими числами. Вихідний масив res заповніть елементами вхід-

ного масиву. Потім занесіть нулі до тих елементів масиву res, які позначені на 

рис. 10.3 сірим кольором. 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

Рисунок 10.3 – Позначення елементів масиву, в які необхідно занести нулі 

 

Результат роботи програми повинен виглядати так, як це показано на 

рис. 10.4. 
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Вхідний масив 
 

23 39 22 11 95 43 2 

28 4 98 54 2 28 24 

33 98 84 23 32 74 59 

56 78 90 46 78 56 10 

10 43 21 26 11 69 19 

21 94 66 12 21 87 92 

52 23 65 68 83 33 74 
 

 

Вихідний масив 
 

0 0 0 0 0 0 22 

0 0 0 0 0 28 0 

0 0 0 0 32 0 0 

0 0 0 46 0 0 0 

0 0 21 0 0 0 0 

0 94 0 0 0 0 0 

52 0 0  0 0 0 
 

 
 

Рисунок 10.4 – Приклад результату роботи програми 

 

Текст програми буде мати такий вигляд: 

 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#include <time.h> 

#define ROW 7 
 

int main(void) 

{ 

    int mas[ROW][ROW]; 

    int res[ROW][ROW]; 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    srand(time(NULL)); 

    printf("\n\tВхідний масив\t\t\tВихідний масив\n"); 

    printf("\n\n"); 
 

    for(int i = 0; i < ROW; i++) 

    { 

        for(int j = 0; j < ROW; j++) 

        { 

            mas[i][j] = rand() % (77 - 11 + 1) + 11; 

            printf("%4d", mas[i][j]); 

        } 

        printf("\t"); 

        for(int j = 0; j < ROW; j++) 

        { 

            res[i][j] = mas[i][j]; 

            if(i != ROW-1-j ) res[i][j] = 0; 

            printf("%4d", res[i][j]); 

        } 

        printf("\n\n"); 

    } 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 10.5. 



 99 
 

 
 

Рисунок 10.5 – Результат роботи програми 

 

Завдання до практичної роботи: 

 

1. Опрацюйте теоретичний матеріал практичної роботи №9, лабораторної 

роботи №5, а також матеріал лекції «Масиви». 

2. Напишіть С-програму, яка відповідає завданню для вашого варіанта 

(див. додаток 9) з застосуванням масиву nn змінної довжини (розмірність ма-

сиву вводиться з клавіатури). 

3. Напишіть для вашого варіанта С-програму, яка заповнює двовимірний 

масив розмірністю 77 двозначними довільними цілими числами, а потім     

присвоює за допомогою циклів нулі коміркам, які позначені сірим кольором 

(див. додаток 10). На консоль виведіть поруч вхідний та вихідний масиви. 
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Практична робота№11 

РОБОТА З ФУНКЦІЯМИ КОРИСТУВАЧА 

 

Мета роботи: відпрацювати алгоритми роботи з функціями користувача; 

навчитися писати власні функції та передавати їм аргументи під час виклику з 

головної програми; усвідомити різницю між фактичними та формальними     

параметрами. 

 

Теоретична частина 

 

Розглянемо роботу з функціями користувача на прикладі двовимірного 

масиву. Будемо намагатися виводити на екран кожен крок алгоритму, який до-

зволить відслідкувати правильність і послідовність розрахунків. 

Приклад: Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що 

обчислює середнє арифметичне елементів кожної її діагоналі, які розташовані 

паралельно до побічної. Порядок обчислення середнього арифметичного еле-

ментів вказаний у зафарбованих комірках (рис. 11.1). Результати обчислення 

необхідно розташувати в першому та останньому рядках матриці B порядку M. 

 

1 2 4 7 11 16  

3 5 8 12 17  22 

6 9 13 18  23 28 

10 14 19  24 29 33 

15 20  25 30 34 37 

21  26 31 35 38 40 

 27 32 36 39 41 42 

 

Рисунок 11.1 – Порядок обчислення середнього арифметичного 

елементів кожної діагоналі 

 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

#include <windows.h> 
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void init_matr(int M, int mas[M][M], float mas_sum[M][M], 

               int sum, int count); 
 

int main(void) 

{ 

    int M; 

    int sum = 0; 

    int count = 0; 
 

    printf(" Введіть порядок M квадратної матриці А: "); 

    scanf("%d", &M); 

    int mas[M][M]; 

    float mas_sum[M][M]; 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    srand(time(NULL)); 

    printf("==========================================\n\n"); 

    for(int i = 0; i < M; i++) 

    { 

        for(int j = 0; j < M; j++) 

        { 

            mas[i][j] = rand() % 9 + 1; 

            mas_sum[i][j] = mas[i][j]; 

            printf("%4d", mas[i][j]); 

        } 

        printf("\n\n"); 

    } 

    printf("============================================\n"); 

    init_matr(M, mas, mas_sum, sum, count); 

    return 0; 

} 

 

void init_matr(int M, int mas[M][M], float mas_sum[M][M], 

               int sum, int count) 

{ 

    int j, k, b; 

    printf("\nCереднє арифметичне, що записується в перший " 

           "рядок\n"); 

    printf("============================================\n"); 

    b = 0; 

    for(int i = 0; i < M - 1; i++) 

    { 

        for(j = b, k = 0; j >= 0; j--, k++) 

        { 

            sum += mas[k][j]; 

            if(j > 0) 

                printf("%d + ", mas[k][j]); 

            else 

                printf("%d ", mas[k][j]); 

            count++; 

        } 

        for(j = 0; j < M - b - 2; j++) 

            printf("    "); 
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        printf("= %2d / %d ", sum, count); 

        mas_sum[0][i] = (float)sum / count; 

        printf("= %3.1f\n", mas_sum[0][i]); 

        sum = 0; 

        count = 0; 

        b++; 

    } 

    printf("============================================\n"); 

    b = M - 1; 

    printf("\nCереднє арифметичне, що записується в останній" 

           " рядок\n"); 

    printf("============================================\n"); 

    for(int i = 0; i < M - 1; i++) 

    { 

        for(int j = 0; j < b; j++) 

        { 

            sum += mas[M - b + j][M - 1 - j]; 

            if(j != b - 1) 

                printf("%d + ", mas[M - b + j][M - 1 - j]); 

            else 

                printf("%d ", mas[M - b + j][M - 1 - j]); 

            count++; 

        } 

        for(int j = 0; j < M - b - 1; j++) 

            printf("    "); 

        printf("= %2d / %d ", sum, count); 

        mas_sum[M - 1][M - b] = (float)sum / count; 

        printf("= %3.1f\n", mas_sum[M - 1][M - b]); 

        sum = 0; 

        count = 0; 

        b--; 

    } 

    printf("============================================\n"); 

    printf("\n Середнє арифметичне кожної діагоналі:    \n"); 

    printf("==========================================\n\n"); 

    for(int i = 0; i < M; i++) 

    { 

        for(int j = 0; j < M; j++) 

        { 

            if( ((i == 0) && (j < M - 1)) || 

                ((i == M - 1) && (j > 0)) ) 

                printf("%4.1f", mas_sum[i][j]); 

            else 

                printf("%4.0f", mas_sum[i][j]); 

        } 

        printf("\n\n"); 

    } 

    printf("==========================================\n\n"); 

} 

 

Результат роботи програми наведено на рис. 11.1. 
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Рисунок 11.2 – Результат виконання програми для масиву розмірністю 55 
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Завдання до практичної роботи: 

 

1. Опрацюйте теоретичний матеріал лекції «Функції», а також матеріал 

лабораторної роботи №6 «Дослідження способів передачі аргументів функцій 

користувача». 

2. Напишіть С-програму, яка відповідає завданню для вашого варіанта 

(див. додаток 11). Для відпрацювання алгоритму скористайтеся ініціалізацією 

матриці цілими числами від 1 до 9. Коли алгоритм буде працювати правильно, 

модифікуйте програму таким чином, щоб матриця А заповнювалася випадкови-

ми цілими числами від 1 до 9. 

 

Практична робота№12 

РОБОТА З РЯДКАМИ 

 

Мета роботи: отримати навички роботи з функціями для вводу-виводу 

рядків; навчитися застосовувати функції для роботи з рядками. 

 

Теоретична частина 
 

Мови програмування можуть включати спеціальні функції для роботи з 

рядками, позбавляючи тим самим програміста від необхідності писати власні 

функції обробки рядків [3, 5, 6]. Наприклад, часто потрібно визначити довжину 

рядка, і тому в мовах передбачена функція, яка вимірює його довжину. 

У мові програмування C функції для роботи з рядками оголошуються в 

файлі string.h, який треба не забувати підключати до свого програмного коду. 

Існує близько двадцяти функцій для роботи з рядками. Серед них є ті, які здій-

снюють пошук символів у рядку, функції порівняння, копіювання рядків, а та-

кож більш специфічні. Деякі з таких функцій наведені на рис. 12.1. 

Всі функції, оголошені в заголовному файлі string.h, в процесі своєї ро-

боти можуть змінювати або не змінювати один з переданих їм рядків за вказів-

ником. Це залежить від призначення функції. Однак більшість з них щось по-

вертають: або вказівник на символ, або ціле значення. 
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Рисунок 12.1 – Функції для роботи з рядками 

 

Розглянемо декілька прикладів роботи з функціями, які знаходяться у за-

головному файлі string.h. 

Приклад №1. Визначте трьома різними способами (за допомогою кон-

стантного рядка, масиву типу char та вказівника на тип char) рядок символів, 

що складається з вашого прізвища, імені та по батькові, записаних через пробіл. 

Виведіть на консоль кожен з варіантів за допомогою функції puts(). 

Текст програми для виконання цього завдання має такий вигляд: 

 

//=================================================== 

//  Програма для демонстрації різних способів 

//  визначення рядків та функцій для їх виводу 

//=================================================== 

//  Використовуються функції: puts(), printf() 

//=================================================== 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 
 

// визначення рядка за допомогою константного рядка 

#define KIE "Кононенко Ігор Євгенійович" 

 

int main(void) 

{ 

    // визначення рядка за допомогою масиву типу char 

    char words[] = "Кононенко Ігор Євгенійович"; 

    // визначення рядка за допомогою вказівника на тип char 
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    const char *pt1 = "Кононенко Ігор Євгенійович"; 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    puts("Визначення рядків символів:"); 

    puts("\nЗа допомогою константного рядка:"); 

    printf("========================================\n"); 

    puts(KIE); 

    printf("========================================\n"); 
 

    puts("\nЗа допомогою масиву типу char:"); 

    printf("========================================\n"); 

    puts(words); 

    printf("========================================\n"); 
 

    puts("\nЗа допомогою вказівника на тип char:"); 

    printf("========================================\n"); 

    puts(pt1); 

    printf("========================================\n"); 

    return 0; 

} 

 

Результат виконання програми для демонстрації різних способів визна-

чення рядків наведено на рис. 12.2. 

 

 
 

Рисунок 12.2 – Результат виконання програми для демонстрації 

різних способів визначення рядків 
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Приклад №2. Введіть рядок символів, що складається з вашого прізвища, 

імені та по батькові (записаних через пробіл), за допомогою функції gets() та 

виведіть його за допомогою функції fputs(). Визначте довжину рядка за до-

помогою функції strlen(). 

Текст програми для виконання цього завдання має такий вигляд: 
 

//====================================================== 

//  Програма для демонстрації роботи функцій з рядками 

//====================================================== 

//  Використовуються функції: gets(), fputs(), strlen() 

//====================================================== 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#define MAXLENGTH 81 

int main(void) 

{ 

    char words[MAXLENGTH]; 

    SetConsoleCP(1251); 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("============================================\n"); 

    printf("Введіть прізвище, ім'я та по батькові\n"); 

    printf("за допомогою функції gets():\n"); 

    printf("============================================\n"); 

    gets(words); 

    printf("============================================\n"); 

    puts("\nВивід рядка за допомогою функції fputs():"); 

    printf("============================================\n"); 

    fputs(words, stdout); 

    printf("\n==========================================\n"); 

    puts("\nВизначення довжини рядка за допомогою функції " 

         "strlen():"); 

    printf("============================================\n"); 

    printf("Довжина рядка = %d\n", strlen(words)); 

    printf("============================================\n"); 

    return 0; 

} 
 

Результат виконання програми для демонстрації функцій роботи з рядка-

ми gets(), puts() і strlen() наведено на рис. 12.3. 

Приклад №3. Введіть рядок, що складається з вашого прізвища, імені та 

по батькові (записаних через пробіл), за допомогою функції fgets(). Скопіюй-

те в окремі рядки прізвище, ім’я та по батькові, визначте довжину кожного з 

них і порівняйте між собою за допомогою функції strcmp(). Потім проведіть 

сортування цих рядків за алфавітом і зробіть їх конкатенацію після сортування. 
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Рисунок 12.3 – Результат виконання програми для демонстрації функцій 

роботи з рядками gets(), puts() і strlen() 

 

Текст програми для виконання цього завдання має такий вигляд: 
 

//=========================================================== 

//  Програма для демонстрації роботи функцій з рядками 

//=========================================================== 

 

//=========================================================== 

//  Використовуються функції: fgets(), puts(), strlen(), 

//                            strcmp(), strncpy() 

//                            strchr(), strrchr() 

//=========================================================== 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <windows.h> 

 

#define MAXLENGTH 81 

#define LEN       12        // Довжина дорівнює найдовшому 

                            // рядку серед str1, str2 і str3 

 

void stsrt(char *strings[], int num);  // Прототип функції 

 

int main(void) 

{ 

    char words[MAXLENGTH];  // Рядок з прізвищем, ім'ям 

                            // та по батькові 

    char *str;              // Вказівник на початок рядка 

    char str1[LEN];         // Прізвище 
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    char str2[LEN];         // Ім'я 

    char str3[LEN];         // По батькові 

    char *find;             // Вказівник на кінець рядка 

    int kol1 = 0;           // Кількість букв в прізвищі 

    int kol2 = 0;           // Кількість букв в імені 

    int kol3 = 0;           // Кількість букв в по батькові 

    char *pstr[3];          // Масив вказівників на рядки 

 

    SetConsoleCP(1251); 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

 

    printf("============================================\n"); 

    printf("Введіть прізвище, ім'я та по батькові\n"); 

    printf("за допомогою функції fgets():\n"); 

    printf("============================================\n"); 

    fgets(words, MAXLENGTH, stdin); 

    printf("============================================\n"); 

 

    str = &words[0];   // Фіксуємо початок рядка з прізвищем 

    find = strchr(str, ' '); // Шукаємо перший пробіл 

    if(find)           // Якщо адреса не є NULL, 

        *find = '\0';  // поміщаємо туди нульовий символ 

 

    // Визначаємо кількість букв у прізвищі 

    kol1 = find - str; 

 

    // Копіюємо kol1 символів в str1 

    strncpy(str1, str, kol1); 

    str1[kol1] = '\0'; 

    printf("\nПрізвище:         "); 

    puts(str1); 

    printf("Довжина рядка:    %d\n\n", strlen(str1)); 

    pstr[0] = str1; 

 

    // Фіксуємо початок рядка з іменем 

    str = &words[kol1 + 1];     

 

    // Шукаємо символ останнього пробілу 

    find = strrchr(str, ' ');   

    if(find)             // Якщо адреса не є NULL, 

        *find = '\0';    // помістити туди нульовий символ 

    kol2 = find - str;   // Визначаємо кількість букв в імені 

 

    // Копіюємо kol2 символів в str2 

    strncpy(str2, str, kol2);   

    str2[kol2] = '\0'; 

    printf("Ім'я:             "); 

    puts(str2); 

    printf("Довжина рядка:    %d\n\n", strlen(str2)); 

    pstr[1] = str2; 

 

    // Фіксуємо початок рядка з по батькові 
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    str = &words[kol1+kol2+2]; 

 

    // Шукаємо символ нового рядка ('\n') 

    find = strchr(str, '\n'); 

    if(find)                // Якщо адреса не є NULL, 

        *find = '\0';       // помістити туди нульовий символ 

    kol3 = find - str;      // Визначаємо кількість букв 

                             // в по батькові 

 

    // Копіюємо kol3 символів в str3 

    strncpy(str3, str, kol3); 

    str3[kol3] = '\0'; 

    printf("По батькові:      "); 

    puts(str3); 

    printf("Довжина рядка:    %2d\n\n", strlen(str3)); 

    pstr[2] = str3; 

 

    printf("============================================\n"); 

    printf("Порівняння рядків за допомогою функції " 

           "strcmp()\n"); 

    printf("============================================\n"); 

    if(strcmp(str1, str2) > 0) 

        printf("Рядок '%-*s' більший за рядок '%-*s'\n", 

               LEN, str1, LEN, str2); 

    else 

        printf("Рядок '%-*s' менший  за рядок '%-*s'\n", 

               LEN, str1, LEN, str2); 

 

    if(strcmp(str2, str3) > 0) 

        printf("Рядок '%-*s' більший за рядок '%-*s'\n", 

               LEN, str2, LEN, str3); 

    else 

        printf("Рядок '%-*s' менший  за рядок '%-*s'\n", 

               LEN, str2, LEN, str3); 

 

    if(strcmp(str3, str1) > 0) 

        printf("Рядок '%-*s' більший за рядок '%-*s'\n", 

               LEN, str3, LEN, str1); 

    else 

        printf("Рядок '%-*s' менший  за рядок '%-*s'\n", 

               LEN, str3, LEN, str1); 

    printf("==========================================\n\n"); 

 

    printf("============================================\n"); 

    printf("Сортування рядків за допомогою функції " 

           "stsrt()\n"); 

    printf("============================================\n"); 

    puts("Початковий список рядків:\n"); 

    for(int k = 0; k < 3; k++) 

    { 

        printf("    "); 

        puts(pstr[k]);     // Вивід рядків 
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    } 

 

    // Викликаємо функцію сортування вказівників 

    stsrt(pstr, 3); 

    puts("\nВідсортований список рядків:\n"); 

    for(int k = 0; k < 3; k++) 

    { 

        printf("    "); 

        puts(pstr[k]);     // Вивід відсортованих рядків 

    } 

 

    printf("============================================\n"); 

    printf("Конкатенація рядків за допомогою функцій " 

           "strcat()\n"); 

    printf("============================================\n"); 

    words[0] = '\0'; 

    for(int k = 0; k < 3; k++) 

        strcat(words, pstr[k]); 

    puts(words);    // Вивід масиву words після конкатенації 

    printf("==========================================\n\n"); 

    return 0; 

} 

 

// функція сортування вказівників на рядки 

void stsrt(char *strings[], int num) 

{ 

    char *temp; 

    int top, seek; 

 

    for(top = 0; top < num - 1; top++) 

    { 

        for(seek = top + 1; seek < num; seek++) 

        { 

            if(strcmp(strings[top], strings[seek]) > 0) 

            { 

                temp = strings[top]; 

                strings[top] = strings[seek]; 

                strings[seek] = temp; 

            } 

        } 

    } 

} 

 

Результат виконання програми для демонстрації функцій роботи з рядка-

ми fgets(), puts(), strlen(), strcmp(), strncpy(), strchr() і 

strrchr() наведено на рис. 12.4. 
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Рисунок 12.4 – Результат виконання програми для демонстрації функцій 

роботи з рядками fgets(), puts(), strlen(), strcmp(), 

strncpy(), strchr() і strrchr() 
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Приклад №4. Утворіть за допомогою літер рядка, що стоять поруч, яко-

мога більше слів програмним способом (за допомогою функцій для роботи з 

рядками). Виведіть рядок у зворотному порядку. 

Текст програми для виконання цього завдання має такий вигляд: 

 

//============================================================ 

//  Програма для демонстрації роботи функцій з рядками 

//============================================================ 

//  Використовуються функції: puts(), strncpy(), strrchr() 

//============================================================ 

//  Треба сформувати слова: Кон, Іго, ген, геній 

//============================================================ 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <windows.h> 

 

#define MAXLENGTH 81 

#define LEN       12 
 

int main(void) 

{ 

    // визначення рядка за допомогою масиву типу char 

    char words[] = "Кононенко Ігор Євгенійович"; 

    char *str;          // Вказівник на початок рядка 

    char str1[LEN];     // Масив для нового слова 

    char *find;         // Вказівник на кінець рядка 

    int k; 
 

    SetConsoleCP(1251); 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    printf("Початковий рядок:\n"); 

    printf("=================================================\n"); 

    puts(words); 

    printf("=================================================\n"); 

    k = strlen(words); 

    printf("Довжина рядка: %d\n\n", k); 
 

    printf("=================================================\n"); 

    printf("Слова, які утворені з букв, що стоять поруч:\n"); 

    printf("=================================================\n"); 
 

    str = &words[0];            // Фіксуємо початок масиву words 
 

    strncpy(str1, str, 3);      // Копіюємо слово "Кон" в str1 

    str1[3] = '\0'; 

    puts(str1); 
 

    find = strchr(str, ' ');    // Шукаємо символ першого пробілу 

    strncpy(str1, find+1, 3);   // Копіюємо слово "Іго" в str1 

    str1[3] = '\0'; 
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    puts(str1); 

    // Шукаємо символ останнього пробілу 

    find = strrchr(str, ' '); 

    strncpy(str1, find+3, 5);   // Копіюємо слово "геній" в str1 

    str1[5] = '\0'; 

    puts(str1); 
 

    strncpy(str1, find+3, 3);   // Копіюємо слово "ген" в str1 

    str1[3] = '\0'; 

    puts(str1); 

    printf("=================================================\n"); 
 

    printf("\nЗапис рядка у зворотному порядку:\n"); 

    printf("=================================================\n"); 
 

    for(int i = k - 1; i >= 0; i--) 

        putchar(words[i]); 

    printf("\n=============================================\n\n"); 

    return 0; 

} 

 

Результат виконання програми для утворення слів за допомогою функцій 

роботи з рядками strncpy(), strchr() і strrchr() наведено на рис. 12.5. 

 

 
 

Рисунок 12.5 – Результат виконання програми для утворення слів за допомогою фун-

кцій роботи з рядками strncpy()і strrchr() 
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Приклад №5. Підрахуйте кількість голосних в рядку та позначте номери 

їх позицій. 

Текст програми для виконання цього завдання має такий вигляд: 

 

//============================================================ 

//  Програма для підрахунку голосних та їх позицій в рядку 

//============================================================ 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 
 

int main(void) 

{ 

    char words[] = "Кононенко Ігор Євгенійович"; 

    int k; 

    int kol_golos = 0; 
 

    SetConsoleOutputCP(1251); 
 

    printf("Початковий рядок:\n"); 

    printf("=======================================\n"); 

    puts(words); 

    printf("=======================================\n"); 

    k = strlen(words); 
 

    printf("\nСписок голосних та їх позицій у рядку:\n"); 

    printf("=======================================\n"); 
 

    for(int i = 0; i < k; i++) 

    { 

        switch((unsigned char)words[i]) 

        { 

                      // Великі літери 

            case 170: // Є 

            case 178: // І 

            case 175: // Ї 

            case 197: // Е 

            case 200: // И 

            case 206: // О 

            case 211: // У 

            case 222: // Ю 

            case 223: // Я 

            case 224: // А 

                      // Малі літери 

            case 186: // є 

            case 179: // і 

            case 191: // ї 

            case 192: // а 

            case 229: // е 

            case 232: // и 

            case 238: // о 

            case 243: // у 

            case 254: // ю 
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            case 255: // я 

                      if(kol_golos >= 9) 

                          printf("Голосна №%d  ", kol_golos + 1); 

                      else 

                          printf("Голосна №%d   ", kol_golos + 1); 

                      putchar(words[i]); 

                      printf("  -  номер позиції: %2d\n", i); 

                      kol_golos++; 

                      break; 

             default: 

                      break; 

        } 

    } 

    printf("\n=======================================\n"); 

    printf("Кількість голосних в рядку: %8d\n", kol_golos); 

    printf("=======================================\n\n"); 

    return 0; 

} 
 

Результат виконання програми для визначення голосних та їх позицій у 

рядку наведено на рис. 12.6. 

 

 
 

Рисунок 12.6 – Результат виконання програми для визначення голосних 

та номерів їх позицій у рядку 
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Завдання до практичної роботи: 

 

1. Опрацюйте теоретичний матеріал лекції «Рядки. Функції для вводу-

виводу рядків», а також матеріал лекції «Функції для роботи з рядками». 

2. Визначте трьома різними способами (за допомогою константного ряд-

ка, масиву типу char та вказівника на тип char) рядок символів, що складаєть-

ся з вашого прізвища, імені та по батькові, записаних через пробіл. Виведіть на 

консоль кожен з варіантів за допомогою функції puts(). 

3. Введіть цей рядок за допомогою функції gets() та виведіть його за до-

помогою функції fputs(). Визначте довжину рядка за допомогою функції 

strlen(). 

4. Введіть цей рядок за допомогою функції fgets(). Скопіюйте в окремі 

рядки прізвище, ім’я та по батькові, визначте довжину кожного з них і порів-

няйте між собою за допомогою функції strcmp(). Потім проведіть сортування 

цих рядків за алфавітом і зробіть їх конкатенацію після сортування. 

5. Утворіть за допомогою літер цього рядка, що стоять поруч, якомога бі-

льше слів програмним способом (за допомогою функцій для роботи з рядками). 

Перепишіть рядок у зворотному порядку. 

6. Підрахуйте кількість голосних в рядку та позначте номери їх позицій. 

Примітка: Завдання слід виконувати в робочому зошиті, вказуючи для 

кожного з них умови завдання і результат виконання С-програми. 

 

Практична робота№13 

РОБОТА З ТЕКСТОВИМИ ФАЙЛАМИ 

 

Мета роботи: отримати навички роботи з текстовими файлами; навчити-

ся використовувати функції fopen(), fprintf(), fscanf() і fclose() для ро-

боти з файлами; побудувати векторне зображення по зашифрованим даним. 
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Теоретична частина 

 

Розглянемо приклад роботи з текстовими файлами. Очевидно, що спочат-

ку дані для завдання повинні бути збережені в текстовому файлі in.txt. В ре-

зультаті виконання програми до текстового файлу з іменем out.txt будуть за-

несені координати точок x і y [7]. 

Приклад: Перетворити координати x за допомогою наступної системи: 
 

 
 

В даному виразі k – порядковий номер числа. 

Значення для координат y необхідно перетворити за таким виразом: 
 

, 
 

де  – середнє значення змінної x. 

Для перевірки отриманих результатів скористаємося контрольними зна-

ченнями розрахунків для координат x: 

   

   

   

Середнє значення отриманих координат . 

Вхідні дані для розрахунків даного завдання наведені в табл. 13.1. 

 

Таблиця 13.1 – Вхідні дані для розрахунків 

k x y k x y k x y 

0 –5 208.9667 10 1 3.693939 20 460 4.464777 

1 –14 55.24167 11 3 2.42338 21 488 2.423485 

2 –27 28.77407 12 4 1.212821 22 531 3.387461 

3 –44 18.81042 13 6 –0.95425 23 582 9.355845 

4 –60 13.19867 14 15 –2.08904 24 635 11.32795 

5 –84 10.69352 15 19 –1.19935 25 683 11.30321 

6 –84 8.182993 16 22 –1.29077 26 734 11.28116 

7 –112 6.202604 17 28 –1.36739 27 787 11.26144 

8 –108 5.530453 18 38 –1.43223 28 842 10.24372 

9 –110 4.049667 19 24 0.512417 29 895 4.227741 
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Текст програми для виконання завдання має такий вигляд: 
 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

 

int main(void) 

{ 

    FILE *in, *out;    // файлові змінні 

    int i; 

    float x[30], y[30];   // вхідний і вихідний масиви 

    float s = 0;    // середнє значення 

 
 

    in = fopen("in.txt", "r");// відкриваємо файл для читання 

    for(i = 0; i < 30; i++) 

    { 

        fscanf(in,"%f %f", &x[i], &y[i]); 

        s = s + x[i];  

    } 

    fclose(in);    // закриваємо файл 

 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

 

    printf("=========================\n"); 

    printf("  k     x         y      \n"); 

    printf("=========================\n"); 

    for(i = 0; i < 30; i++) 

        printf("%3d %5.0f   %10.6f\n", i, x[i], y[i]); 

    printf("\nСума усіх координат х\n");  

    printf("%8.0f\n", s);  

    // розрахунок середнього арифметичного 

    s = s / 30; 

 

    printf("\nРозрахунок середнього арифметичного\n"); 

    printf("%12.6f\n\n", s); 

 

    // Перетворення координат 

    for(i = 0; i < 30; i++)  

    { 

        if(i < 10) x[i] = x[i] / (i + 1);  // корекція х 

        else 

        { 

            if(i < 20) x[i] = x[i] - i - 1; 

            else x[i] = x[i] - (i + 1) * (i + 1); 

        } 

        y[i] = y[i] - s / ((i + 1) * (i + 1)); // корекція у 

    } 

 

    // Зберігаємо координати у файл 

    s = 0; 

    out = fopen("out.txt", "w"); // відкриваємо файл для записи 

    for(i = 0; i < 30; i++)  

    { 
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        fprintf(out, "%5.0f %5.0f\n", x[i], y[i]); 

        s += y[i];    // розрахунок контрольної точки 

    } 

    fclose(out); 
 

    // Виводимо контрольні значення 

    printf(" Для k =  5 x = %3.0f\n",x[5]);  // контрольна точка 1 

    printf(" Для k = 18 x = %3.0f\n",x[18]); // контрольна точка 2 

    printf(" Для k = 23 x = %3.0f\n",x[23]); // контрольна точка 3 
 

    // середнє значення координат Y 

    printf(" \nСереднє значення координат Y: %.2f\n", s / 30); 

    return 0; 

} 
 

Для запуску програми необхідно сформувати вхідний файл (рис. 13.1). 

 

 
 

Рисунок 13.1 – Вхідний файл in.txt, який формується за даними таблиці 13.1 

 

Результат виконання програми, що виводиться на екран, наведено на 

рис. 13.2. 
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Рисунок 13.2 – Результат виконання програми на екрані 

 

Результат виконання програми, що виводиться у файл out.txt, наведено 

на рис. 13.3. 
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Рисунок 13.3 – Вміст файлу out.txt 

 

За даними файлу out.txt будується точкова діаграма в Microsoft Excel, і 

видаляються зайві дані. 

В результаті отримуємо зображення ластівки (рис. 13.4). 

 

Завдання до практичної роботи: 

 

1. Опрацюйте теоретичний матеріал лекції «Функції для роботи з       

файлами». 

2. Для досягнення поставленої мети збережіть вхідні дані, що відповіда-

ють вашому варіанта завдання в текстовому файлі in.txt (див. додаток 12). 
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Рисунок 13.4 – Зображення ластівки, яке побудоване за даними завдання 

у програмі Microsoft Excel 

 

3. Напишіть С-програму, яка повинна виконувати наступні дії: 

– зчитувати вхідні дані з текстового файлу in.txt; 

– на основі цих даних (у разі необхідності) знаходити допоміжні величи-

ни (середнє значення, максимум, мінімум, числа Фібоначчі та інше), фрагменти 

програм для обчислення деяких з них наведені в додатку 13; 

– перетворювати вхідні дані на координати точок цільового зображення 

за виразами, які вказані в індивідуальному завданні; 

– зберігати отримані координати в новому текстовому файлі out.txt і 

виводити контрольні значення на екран; 

– перевіряти правильність розрахунків за заданими у завданні контроль-

ними точками та середнім значенням отриманих координат YAV. 

В програмі необхідно передбачити вивід вказаних значень на екран у 

процесі розшифрування вхідних даних. 

4. Якщо отримані вами контрольні значення збігаються з тими, що наве-

дені в завданні, то за координатами, отриманими у файлі out.txt, побудуйте 

зображення в програмі Microsoft Excel. 
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Для отримання зображення необхідно виділити значення в стовпцях, пе-

рейти до вкладки «Вставка», обрати пункт «Діаграми – Точкова – Точкова з 

прямими відрізками» і отримати графік із зображенням. На діаграмі треба за-

лишити лише осі Х і Y. 

Відповіді на завдання без урахування варіантів наведені в додатку 14. 

 

Практична робота№14 

РОБОТА З ТЕКСТОВИМИ ТА БІНАРНИМИ ФАЙЛАМИ 

 

Мета роботи: отримати навички роботи з текстовими та бінарними фай-

лами; навчитися використовувати функції fopen(), fprintf(), fscanf(), 

fclose(), fread() і fwrite() для роботи з файлами. 

 

Теоретична частина 

 

Розглянемо приклади роботи з текстовими та бінарними файлами. 

Приклад №1. Робота з текстовим файлом. 

1. Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури будь-яке ціле число. Закрити файл. 

2. Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3. Відкрити файл input.txt для додавання інформації. В кінець відкри-

того файлу input.txt за допомогою клавіатури записати через пробіл будь-яку 

фразу. Закрити файл. 

4. Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5. Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу перше сло-

во введеної фрази та занести його до символьного масиву mas. Вивести на ек-

ран вміст масиву mas. Закрити файл. 

Текст програми для реалізації цього завдання має такий вигляд: 
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//=========================================================== 

// Робота з текстовим файлом 

//=========================================================== 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <windows.h> 

#define  STLEN 20 

#define  LEN   15 
 

int main(void) 

{ 

  FILE *f1; 

  int k, ch; 

  char words[STLEN]; 

  char mas[LEN]; 
 

  SetConsoleCP(1251); 

  SetConsoleOutputCP(1251); 

 

  //=========================================================== 

  // 1 Створити текстовий файл input.txt і записати до нього 

  // за допомогою клавіатури будь-яке ціле число. Закрити файл. 

  //=========================================================== 

  printf("===================================================\n"); 

  printf("Завдання №1. Занесення інформації до файлу         \n"); 

  printf("===================================================\n"); 

 

  // Відкриваємо файл input.txt для запису 

  f1 = fopen("input.txt", "w"); 

  if(f1 == NULL) 

  { 

    printf("Неможливо відкрити файл input.txt для запису.\n"); 

    exit(0); 

  } 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл input.txt відкрито для запису.\n"); 

    printf("=================================================\n"); 

    printf("Введіть з клавіатури ціле число: "); 

    scanf("%d", &k); 

    fprintf(f1, "%d", k); 

    printf("=================================================\n"); 

    printf("Число %d записано до файлу input.txt\n", k); 

    printf("=================================================\n"); 

  } 

 

  if(fclose(f1) != 0) 

    printf("\nПомилка під час закриття файлу input.txt.\n"); 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл input.txt було успішно " 

           "закрито.\n"); 
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    printf("=================================================\n"); 

  } 

 

  //=========================================================== 

  // 2 Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран 

  // його вміст. Закрити файл. 

  //=========================================================== 

  printf("\n=================================================\n"); 

  printf("Завдання №2. Вивід інформації з файлу              \n"); 

  printf("===================================================\n"); 

  f1 = fopen("input.txt", "r"); 

  if(f1 == NULL) 

  { 

    printf("Неможливо відкрити файл input.txt для читання.\n"); 

    exit(0); 

  } 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл input.txt відкрито для " 

           "читання.\n"); 

    printf("=================================================\n"); 

    printf("Виводимо на екран вміст файлу input.txt          \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

 

    while(!feof(f1) && !ferror(f1)) 

    { 

      ch = getc(f1); 

      if(ch != EOF) putchar(ch); 

    } 

  } 

  printf("\n=================================================\n"); 

  if(fclose(f1) != 0) 

    printf("\nПомилка під час закриття файлу input.txt.\n"); 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл input.txt було успішно " 

           "закрито. \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

  } 

 

  //=========================================================== 

  // 3 Відкрити файл input.txt для додавання інформації. 

  // В кінець відкритого файлу input.txt за допомогою клавіатури 

  // записати через пробіл будь-яку фразу. Закрити файл. 

  //=========================================================== 

  printf("\n=================================================\n"); 

  printf("Завдання №3. Додавання фрази до файлу input.txt    \n"); 

  printf("===================================================\n"); 

 

  f1 = fopen("input.txt", "a"); 

  if(f1 == NULL) 

  { 
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    printf("Неможливо відкрити файл input.txt для додавання.\n"); 

    exit(0); 

  } 

  else 

  { 

    fflush(stdin); 

    printf("Повідомлення! Файл input.txt відкрито для " 

           "додавання.\n"); 

    printf("===============================================\n"); 

    printf("Введіть фразу: "); 

    fgets(words, STLEN, stdin); 

    int j = 0; 

    while(words[j] != '\n') j++; 

    words[j] = '\x0'; 

    fputs(" ", f1);     // Заносимо до файлу пробіл 

    fputs(words, f1);   // Заносимо введену фразу 

    printf("=================================================\n"); 

    printf("Фраза додана в кінець файлу input.txt\n"); 

    printf("=================================================\n"); 

  } 

  if(fclose(f1) != 0) 

    printf("\nПомилка під час закриття файлу input.txt.\n"); 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл input.txt було успішно " 

           "закрито. \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

  } 

  //=========================================================== 

  // 4 Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран 

  // його вміст. Закрити файл. 

  //=========================================================== 

  printf("\n=================================================\n"); 

  printf("Завдання №4. Вивід інформації з файлу              \n"); 

  printf("===================================================\n"); 

  f1 = fopen("input.txt", "r"); 

  if(f1 == NULL) 

  { 

    printf("Неможливо відкрити файл input.txt для читання.\n"); 

    exit(0); 

  } 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл input.txt відкрито для " 

           "читання. \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

    printf("Виводимо на екран вміст файлу input.txt          \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

 

    while(!feof(f1) && !ferror(f1)) 

    { 

      ch = getc(f1); 
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      if(ch != EOF) putchar(ch); 

    } 

  } 

  printf("\n=================================================\n"); 

  if(fclose(f1) != 0) 

    printf("\nПомилка під час закриття файлу input.txt.\n"); 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл input.txt було успішно " 

           "закрито. \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

  } 

 

  //=========================================================== 

  // 5 Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу 

  // перше слово і занести його до символьного масиву mas. 

  // Вивести на екран вміст масиву mas. Закрити файл. 

  //=========================================================== 

  printf("\n=================================================\n"); 

  printf("Завдання №5. Вивід вмісту масиву mas               \n"); 

  printf("===================================================\n"); 

  f1 = fopen("input.txt", "r"); 

  if(f1 == NULL) 

  { 

    printf("Неможливо відкрити файл input.txt для читання.\n"); 

    exit(0); 

  } 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл input.txt відкрито для " 

           "читання. \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

    printf("Зчитуємо з файлу перше слово і заносимо його до " 

           "mas.\n"); 

    fscanf(f1, "%*s %s", mas); 

    printf("=================================================\n"); 

    printf("Виводимо на екран вміст масиву mas               \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

    printf("%s", mas); 

  } 

  if(fclose(f1) != 0) 

    printf("\nПомилка під час закриття файлу input.txt.\n"); 

  else 

  { 

    printf("\n===============================================\n"); 

    printf("Повідомлення! Файл input.txt було успішно " 

           "закрито. \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

  } 

  return 0; 

} 
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Результат виконання програми для роботи з текстовим файлом наведено 

на рис. 14.1 і рис. 14.2. 

 

 

 

Рисунок 14.1 – Результат виконання програми для роботи з текстовим файлом 

(завдання 1 і 2) 

 

Приклад №2. Робота з бінарним файлом. 

1. Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 7 випадкових ці-

лих чисел в діапазоні від 11 до 77. Закрити файл. 

2. Відкрити файл bin.dat для читання та вивести на консоль всі числа, 

які містяться у файлі. Закрити файл. 

3. Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати третє число і вивести 

його на консоль. Закрити файл. 

4. Відкрити файл bin.dat для читання та обчислити суму чисел, які зна-

ходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 
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Рисунок 14.2 – Результат виконання програми для роботи з текстовим файлом 

(завдання 3–5) 

 

Текст програми для реалізації цього завдання має такий вигляд: 
 

//=========================================================== 

// Робота з бінарним файлом 

//=========================================================== 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

#include <windows.h> 

int main(void) 

{ 
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  FILE *f1; 

  int d; 

  int sum = 0; 
 

  SetConsoleOutputCP(1251); 

  srand(time(NULL)); 
 

  //============================================================== 

  // 1 Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 7 

  // випадкових цілих чисел в діапазоні від 11 до 77. 

  // Закрити файл. 

  //============================================================== 

  printf("===================================================\n"); 

  printf("Завдання №1. Занесення інформації до бінарного " 

         "файлу \n"); 

  printf("===================================================\n"); 

  // Відкриваємо бінарний файл bin.dat для запису 

  f1 = fopen("bin.dat", "wb"); 

  if(f1 == NULL) 

  { 

    printf("Неможливо відкрити файл bin.dat для запису.\n"); 

    exit(0); 

  } 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл bin.dat відкрито для запису.  \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

    printf("Список цілих чисел, які були занесені до файлу " 

           "bin.dat\n"); 

    printf("=================================================\n"); 

    for(int i = 0; i < 7; i++) 

    { 

      d = rand() % (77 - 11 + 1) + 11; 

      fwrite(&d, sizeof(int), 1, f1); 

      printf("%3d", d); 

    } 

    printf("\n===============================================\n"); 

    printf("До файлу bin.dat записано 7 цілих чисел\n"); 

    printf("=================================================\n"); 

  } 

  if(fclose(f1) != 0) 

    printf("\nПомилка під час закриття файлу bin.dat.\n"); 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл bin.dat було успішно закрито. \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

  } 

  //=========================================================== 

  // 2 Відкрити файл bin.dat для читання та вивести на консоль 

  // всі числа, які містяться у файлі. Закрити файл. 

  //=========================================================== 

  printf("\n=================================================\n"); 

  printf("Завдання №2. Вивід інформації з бінарного файлу    \n"); 
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  printf("===================================================\n"); 

  f1 = fopen("bin.dat", "rb"); 

  if(f1 == NULL) 

  { 

    printf("Неможливо відкрити файл bin.dat для читання.\n"); 

    exit(0); 

  } 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл bin.dat відкрито для " 

           "читання.   \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

    printf("Виводимо на екран вміст файлу bin.dat            \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

    for(int i = 0; i < 7; i++) 

    { 

      fread(&d, sizeof(int), 1, f1); 

      printf("%3d", d); 

    } 

    printf("\n===============================================\n"); 

  } 

  if(fclose(f1) != 0) 

    printf("\nПомилка під час закриття файлу input.txt.\n"); 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл bin.dat було успішно " 

           "закрито.   \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

  } 

  //=========================================================== 

  // 3 Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати третє 

  // число і вивести його на консоль. Закрити файл. 

  //=========================================================== 

  printf("\n=================================================\n"); 

  printf("Завдання №3. Зчитування даного з файлу bin.dat     \n"); 

  printf("===================================================\n"); 

  f1 = fopen("bin.dat", "rb"); 

  if(f1 == NULL) 

  { 

    printf("Неможливо відкрити файл bin.dat для читання.\n"); 

    exit(0); 

  } 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл bin.dat відкрито для читання.\n"); 

    printf("================================================\n"); 

    printf("Виводимо на консоль третє число з файлу bin.dat \n"); 

    printf("================================================\n"); 

    fseek(f1, 8L, SEEK_SET);    // перейти до третього числа 

                                // від початку файлу, 

                                // тобто пропустити 2 цілих числа 

                                // розмірністю 4 байти (2*4 = 8L) 
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    fread(&d, sizeof(int), 1, f1); 

    printf("%3d", d); 

  } 

  if(fclose(f1) != 0) 

    printf("\nПомилка під час закриття файлу bin.dat.\n"); 

  else 

  { 

    printf("\n===============================================\n"); 

    printf("Повідомлення! Файл bin.dat було успішно закрито. \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

  } 

  //=========================================================== 

  // 4 Відкрити файл bin.dat для читання та обчислити суму 

  // чисел, які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

  //=========================================================== 

  printf("\n=================================================\n"); 

  printf("Завдання №4. Обчислення суми чисел бінарного файлу \n"); 

  printf("===================================================\n"); 

  f1 = fopen("bin.dat", "rb"); 

  if(f1 == NULL) 

  { 

    printf("Неможливо відкрити файл bin.dat для читання.\n"); 

    exit(0); 

  } 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл bin.dat відкрито для " 

           "читання.   \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

    printf("Виводимо на екран суму чисел з файлу bin.dat     \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

    for(int i = 0; i < 7; i++) 

    { 

      fread(&d, sizeof(int), 1, f1); 

      sum += d; 

    } 

    printf("%d", sum); 

  } 

  printf("\n=================================================\n"); 

  if(fclose(f1) != 0) 

    printf("\nПомилка під час закриття файлу bin.dat.\n"); 

  else 

  { 

    printf("Повідомлення! Файл bin.dat було успішно закрито. \n"); 

    printf("=================================================\n"); 

  } 

  return 0; 

} 
 

Результат виконання програми для роботи з бінарним файлом наведено 

на рис. 14.3. 
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Рисунок 14.3 – Результат виконання програми для роботи з бінарним файлом 
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Завдання до практичної роботи: 

 

1. Опрацюйте теоретичний матеріал лекцій «Функції для роботи з файла-

ми» та «Двійковий файловий ввід-вивід». 

2. Напишіть дві С-програми для роботи з текстовим і двійковим файлами 

відповідно до вашого варіанта. Варіанти завдань розміщені нижче. 

 

Варіант №1 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури число 500. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання інформації. В кінець відкри-

того файлу input.txt записати через пробіл за допомогою клавіатури фразу 

«До побачення!». Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу слово «До» 

і занести його до символьного масиву mas. Вивести на екран вміст масиву mas. 

Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 5 випадкових ці-

лих чисел в діапазоні від 23 до 56. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання та вивести на консоль всі числа, 

які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати четверте число і виве-

сти його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання та обчислити суму непарних чи-

сел, які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 
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Варіант №2 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього через пробіл 

числа 4.5 і 18 за допомогою клавіатури. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець файлу записати за 

допомогою клавіатури число 0. Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу до змінної 

num число 0. Вивести на екран значення змінної num. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 8 випадкових 

дійсних чисел в діапазоні від 11.98 до 23.22. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання та вивести на консоль всі числа, 

які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати шосте число та вивес-

ти його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання та обчислити суму чисел, які зна-

ходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №3 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури слово «Привіт». Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець файлу input.txt 

записати 6 випадкових цілих чисел в діапазоні від 55 до 77. Закрити файл. 
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4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати до змінної st третє 

число. Вивести на екран значення змінної st. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 8 випадкових ці-

лих числа в діапазоні від 24 до 32. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання та вивести на консоль всі числа, 

які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати п’яте число і вивести 

його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання. Обчислити суму парних чисел, 

які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №4 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури 5 випадкових цілих чисел. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець відкритого файлу 

input.txt записати 4 випадкові дійсні числа в діапазоні від 47.38 до 88.33. За-

крити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати до змінної sat дру-

ге дійсне число. Вивести на екран значення змінної sat. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 10 випадкових 

цілих чисел в діапазоні від 31 до 93. Закрити файл. 
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2) Відкрити файл bin.dat для читання. Вивести на консоль числа, які мі-

стяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати п’яте число і вивести 

його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання. Обчислити суму чисел, які знахо-

дяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №5 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури 12 випадкових двозначних дійсних чисел. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець відкритого файлу 

input.txt записати через пробіл ключові слова «switch case default». Закрити 

файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати до масиву mas1 сло-

во «case» та вивести на екран вміст масиву mas1. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat, в який занести 5 випадкових цілих 

чисел в діапазоні від 10 до 28. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання та вивести на консоль числа, які 

знаходяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати четверте число і виве-

сти його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання. Обчислити суму непарних чисел, 

які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 
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Варіант №6 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури цілі числа 6, 9, 12, 44, 8. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець відкритого файлу 

input.txt записати слова «first second one two». Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу слово «one» 

та записати його до масиву mas2. Вивести на екран вміст масиву mas2. Закрити 

файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 7 випадкових  

дійсних чисел в діапазоні від 10.29 до 27.38. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання. Вивести на консоль числа, які 

знаходяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати останнє число і вивес-

ти його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання. Знайти максимальне число серед 

тих, що знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №7 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури 7 довільних цілих чисел. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для додавання та вивести на екран його 

вміст. Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець файлу input.txt 
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записати з клавіатури 3 довільних українських слова. Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу та занести 

до змінної var шосте ціле число. Вивести на екран значення, що зберігається у 

змінній var. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 14 випадкових 

дійсних чисел в діапазоні від 10.28 до 34.59. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання. Вивести на консоль у два рядки 

числа, які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати сьоме число та вивес-

ти його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання. Обчислити суму чисел, які знахо-

дяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №8 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури 8 довільних цілих чисел. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для додавання та вивести на екран його 

вміст. Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець відкритого файлу 

input.txt записати з клавіатури через пробіл фразу «Кінець першого семест-

ру!». Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для додавання та вивести на екран його 

вміст. Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу слово «Кі-

нець» та занести його до символьного масиву mas. Вивести на екран вміст ма-

сиву mas. Закрити файл. 
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ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 12 випадкових 

цілих чисел в діапазоні від 44 до 68. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання та вивести на консоль лише непа-

рні числа, які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати десяте число та вивес-

ти його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання. Обчислити суму непарних чисел, 

які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №9 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури 5 ключових слів мови C. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець відкритого файлу 

input.txt занести з клавіатури 5 випадкових цілих чисел в діапазоні 

від 11 до 24. Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу п’яте клю-

чове слово та занести його до символьного масиву mas1. Вивести на екран вміст 

масиву mas1. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 9 випадкових ці-

лих чисел в діапазоні від 31 до 45. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання та вивести на консоль лише парні 

числа, які були занесені до файлу. Закрити файл. 
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3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати восьме число та виве-

сти його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання та обчислити суму непарних чи-

сел, які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №10 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Виділити пам’ять під масив mas типу float для зберігання 10 чисел і 

занести до нього випадкові дійсні числа в діапазоні від 10.25 до 12.75. Створити 

текстовий файл input.txt та записати до нього всі числа, що знаходяться в ма-

сиві mas, зберігаючи існуючий порядок елементів. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець відкритого файлу 

input.txt записати за допомогою клавіатури фразу «Dearest creature in 

creation». Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу слово «in» 

та занести його до символьного масиву mas1. Вивести на екран вміст масиву 

mas1. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 16 випадкових 

цілих чисел в діапазоні від 72 до 96. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання та вивести в два рядки на консоль 

числа, які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати дванадцяте число та 

вивести його на консоль. Закрити файл. 
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4) Відкрити файл bin.dat для читання. Обчислити суму парних чисел, 

які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №11 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Виділити пам’ять під масив mas типу float для зберігання 8 чисел і 

занести до нього випадкові дійсні числа в діапазоні від 7.13 до 9.09. Створити 

текстовий файл input.txt та записати до нього у зворотному порядку всі чис-

ла, що знаходяться у масиві mas. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для додавання та вивести на екран його 

вміст. Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для читання. В кінець відкритого файлу   

input.txt записати за допомогою клавіатури фразу «Алгебра програмування». 

Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу до сим-

вольного масиву mas1 слово «програмування». Вивести на екран вміст масиву 

mas1. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 11 випадкових 

цілих чисел в діапазоні від 32 до 56. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання. Вивести на консоль лише парні 

числа, які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати з файлу шосте число 

та вивести його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання. Обчислити суму чисел, які знахо-

дяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 
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Варіант №12 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури числа 100 і 200. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець відкритого файлу 

input.txt записати за допомогою клавіатури фразу «Фізичне виховання». За-

крити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати до символьного ма-

сиву mas слово «виховання». Вивести на екран вміст масиву mas. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 9 випадкових 

дійсних чисел в діапазоні від 17 до 33. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання. Вивести на консоль лише парні 

числа, які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати восьме число та виве-

сти його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання. Обчислити суму непарних чисел, 

які знаходяться у файлі bin.dat, та вивести її на консоль. Закрити файл. 

 

Варіант №13 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього з клавіатури 

числа 4.5 і 16.45. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 
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3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець відкритого файлу 

input.txt записати з клавіатури число 56. Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу число 56 та 

занести його до цілочислової змінної num. Вивести значення змінної num на 

консоль. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 12 випадкових 

цілих чисел в діапазоні від 54 до 84. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання. Вивести на консоль лише парні 

числа, які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати з файлу четверте чис-

ло та вивести його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання. Обчислити суму непарних чисел, 

які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №14 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt та записати до нього за допомо-

гою клавіатури фразу «Історія України». Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець файлу input.txt 

записати 10 випадкових цілих чисел в діапазоні від 12 до 22. Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу до змінної 

sit сьоме число та вивести її значення на консоль. Закрити файл. 
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ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 7 випадкових   

цілих чисел в діапазоні від 65 до 72. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання. Вивести на консоль числа, які  

містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати з файлу третє число та 

вивести його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання та обчислити суму непарних     

чисел, які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №15 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього з клавіатури 

8 випадкових цілих чисел. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець файлу input.txt 

записати 3 випадкові дійсні числа в діапазоні від 21.12 до 32.25. Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу до змінної 

sat друге дійсне число. Вивести значення змінної sat на консоль. Закрити 

файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 7 випадкових ці-

лих чисел в діапазоні від 30 до 67. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання. Вивести на консоль лише непарні 

числа, які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати з файлу шосте число 

та вивести його на консоль. Закрити файл. 
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4) Відкрити файл bin.dat для читання. Обчислити суму парних чисел, 

які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №16 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt та записати до нього за допомо-

гою клавіатури 5 випадкових дійсних чисел. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець відкритого файлу 

input.txt записати фразу «Заліковий тиждень». Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу до масиву 

mas слово «тиждень». Вивести на екран вміст масиву mas. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 7 випадкових ці-

лих чисел в діапазоні від 53 до 78. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання. Вивести на консоль числа, які мі-

стяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати з файлу п’яте число та 

вивести його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання та обчислити суму парних чисел, 

які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №17 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури число 221. Закрити файл. 
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2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання інформації. В кінець відкри-

того файлу input.txt записати через пробіл за допомогою клавіатури фразу 

«Ключові слова мови С». Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу слово «мо-

ви» і занести його до символьного масиву mas. Вивести на екран вміст масиву 

mas. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 7 випадкових ці-

лих чисел в діапазоні від 53 до 97. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання та вивести на консоль парні числа, 

які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати п’яте число і вивести 

його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання та обчислити суму непарних чи-

сел, які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №18 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього через пробіл 

числа 214 і 5.8 за допомогою клавіатури. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець файлу записати за 

допомогою клавіатури число 15. Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 
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5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати з файлу до змінної 

num число 15. Вивести на екран значення змінної num. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 6 випадкових 

дійсних чисел в діапазоні від 14.32 до 45.11. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання та вивести на консоль всі числа, 

які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати третє число та вивести 

його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання та обчислити суму чисел, які зна-

ходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №19 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури слово «Вітання». Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець файлу input.txt 

записати 5 випадкових цілих чисел в діапазоні від 36 до 57. Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати до змінної st чет-

верте число. Вивести на екран значення змінної st. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 7 випадкових ці-

лих числа в діапазоні від 13 до 54. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання та вивести на консоль всі числа, 

які містяться у файлі. Закрити файл. 
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3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати шосте число і вивести 

його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання. Обчислити суму непарних чисел, 

які знаходяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 

 

Варіант №20 

І. Робота з текстовим файлом 

1) Створити текстовий файл input.txt і записати до нього за допомогою 

клавіатури 8 випадкових цілих чисел. Закрити файл. 

2) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

3) Відкрити файл input.txt для додавання. В кінець відкритого файлу 

input.txt записати 5 випадкових дійсних чисел в діапазоні від 16.21 до 65.62. 

Закрити файл. 

4) Відкрити файл input.txt для читання та вивести на екран його вміст. 

Закрити файл. 

5) Відкрити файл input.txt для читання. Прочитати до змінної sat третє 

дійсне число. Вивести на екран значення змінної sat. Закрити файл. 

ІІ. Робота з бінарним файлом 

1) Створити бінарний файл bin.dat та занести до нього 9 випадкових ці-

лих чисел в діапазоні від 11 до 54. Закрити файл. 

2) Відкрити файл bin.dat для читання. Вивести на консоль парні числа, 

які містяться у файлі. Закрити файл. 

3) Відкрити файл bin.dat для читання. Прочитати п’яте число і вивести 

його на консоль. Закрити файл. 

4) Відкрити файл bin.dat для читання. Обчислити суму чисел, які знахо-

дяться у файлі bin.dat. Закрити файл. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Відповідність записів функцій у формулах та на мові С 

 

№ 

з/п 

Математичні функції 
Примітки 

запис у формулі запис на мові С 

1    

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

аргумент x 

зазначається 

в радіанах 

10   

11   

12   

13   

14   
 

Примітки: 

1) Щоб перевести значення кута з радіанів у градуси, необхідно значення 

кута в радіанах помножити на 180 та поділити на : 

. 

2) Для роботи з математичними функціями необхідно на початку програ-

ми додати рядок #include <math.h>. 

3) Крім того, на початку програми слід додати визначення константи : 

#define M_PI 3.14159265358979323846 

Це означає, що у програмі замість значення константи  можна викорис-

товувати іменовану константу M_PI. Наприклад, sin(30*M_PI/180). 

4) Тип усіх змінних треба обирати як float, оскільки математичні функ-

ції наведені саме для цього типу, про що свідчить літера 'f' в їх назві. 
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Додаток 2 

Програма для обчислення тригонометричної функції sin(x) 

 

#include <stdio.h>       // Для функцій printf() i scanf() 

#include <math.h>        // Для функції sin() 

#include <windows.h>     // Для функції SetConsoleOutputCP() 

#define M_PI 3.14159265358979323846 

int main(void) 

{ 

    float x, y; 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("Введіть значення кута в градусах: "); 

    scanf("%f",&x); 

    y = sin(x * M_PI / 180); 

    printf("\nsin %.f%c = %8.6f\n", x, 176, y); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. Д 2.1. 

 

 
 

Рисунок Д 2.1 – Результат роботи програми для обчислення функції sin(x) 

 

Додаток 3 

Шаблон С-програми для реалізації розгалуженого алгоритму 
 

//========================================================== 

// Програма для реалізації розгалуженого алгоритму 

//========================================================== 

#include <stdio.h>       // Для функцій printf() i scanf() 

#include <math.h>        // Для математичних функцій 

#include <windows.h>     // Для функції SetConsoleOutputCP() 
 

int main(void) 

{ 

    int N;   // Опис довільного цілого числа N 

    float x, y, z;  // Опис усіх змінних для 1-ої гілки 

    float x1, y1, z1; // Опис усіх змінних для 2-ої гілки 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("Введіть довільне число N: "); 

    scanf("%d",&N); 
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Продовження додатка 3 

    if(N % 2 == 0)  // n % 2 – це залишок від ділення на 2 

    { 

        // Вводимо лише ті змінні, які потрібні для даної гілки 

        printf("Введіть значення для змінної x: "); 

        scanf("%f",&x); 

        printf("Введіть значення для змінної y: "); 

        scanf("%f",&y); 

        z = logf(x) + y; 

        printf("\nz = %5.3f\n", z); 

    } 

    else 

    { 

        // Вводимо лише ті змінні, які потрібні для даної гілки 

        printf("Введіть значення для змінної x1: "); 

        scanf("%f",&x1); 

        printf("Введіть значення для змінної y1: "); 

        scanf("%f",&y1); 

        z1 = x1 + powf(y1,2); 

        printf("\nz1 = %5.3f\n", z1); 

    } 

    return 0; 

} 
 

Результати виконання цієї програми наведені на рис. Д 3.1 (перша гілка 

програми) і рис. Д 3.2 (друга гілка програми). 

 

 
 

Рисунок Д 3.1 – Результати виконання першої гілки програми 

 

 
 

Рисунок Д 3.2 – Результати виконання другої гілки програми 
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Додаток 4 

Варіанти завдань до практичної роботи №5 

 

Варіант №1 Варіант №2 
 

    

    

  

 

 

  

    

  

    

Варіант №3 Варіант №4 
 

    

    

    

    

 

   

   

   

   

Варіант №5 Варіант №6 
 

   

  

   

  

 

    

    

    

    

Варіант №7 Варіант №8 
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Продовження додатка 4 

Варіант №9 Варіант №10 
 

    

    

    

   

 

    

   

  

    

Варіант №11 Варіант №12 
 

    

  

  

  

 

   

  

   

  

Варіант №13 Варіант №14 
 

  

   

  

   

 

   

  

   

  

Варіант №15 Варіант №16 
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Продовження додатка 4 

Варіант №17 Варіант №18 
 

   

  

    

   

 

    

   

  

  

Варіант №19 Варіант №20 
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Додаток 5 

С-програма для роботи зі специфікаторами та модифікаторами 

 

#include <stdio.h> 
 

int main(void) 

{ 

    printf("Strings:\n"); 

    const char* s = "Hello"; 

    printf("\t\t.%10s.\n\t\t.%-10s.\n\t\t.%*s.\n", 

           s, s, 10, s); 

    printf("\nCharacters:\t%c %%\n", 65); 

    printf("\nIntegers\n"); 

    printf("  Decimal:\t%i %d %.6i %i %.0i %+i %u\n", 

           1, 2, 3, 0, 0, 4, -1); 

    printf("  Hexadecimal:\t%x %x %X %#x\n", 5, 10, 10, 6); 

    printf("  Octal:\t%o %#o %#o\n", 10, 10, 4); 

    printf("\nFloating point\n"); 

    printf("  Rounding:\t%f %.0f %.32f\n", 1.5, 1.5, 1.3); 

    printf("  Padding:\t%05.2f %.2f %5.2f\n", 1.5, 1.5, 1.5); 

    printf("  Scientific:\t%E %e\n", 1.5, 1.5); 

    printf("  Hexadecimal:\t%a %A\n", 1.5, 1.5); 

    return 0; 

} 
 

Результат роботи програми наведено на рис. Д 5.1. 

 

 
 

Рисунок Д 5.1 – Приклад використання специфікаторів і модифікаторів 
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Додаток 6 

Приклад екрана для завдання 2 практичної роботи №8 

 

Приклад зовнішнього вигляду екрана консолі з результатом виконання 

програми для другого завдання наведено на рис. Д 6.1. Для символів українсь-

кої абетки необхідно обрати тип unsigned char. 

 

 
 

Рисунок Д 6.1 – Приклад зовнішнього вигляду екрана консолі 

 

Треба врахувати, що коди для великих і малих букв (див. кодування для 

Windows 1251) відрізняються між собою на 32. 
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Додаток 7 

Варіанти завдань до практичної роботи №9 

 

Варіант №1. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Товар» необхідно заповнити елементами символьного двовимірного ма-

сиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «Київ», «Одеса», «Харків», «Ужго-

род» і «Суми» необхідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних додатних 

дійсних чисел з двома цифрами до та після крапки. В програмі необхідно обчислити також 

середню ціну за кожен товар по усіх містах України (дійсні числа з двома цифрами після 

крапки). 

 

Порівняльна таблиця роздрібних цін на продовольчі товари 

Товар Київ Одеса Харків Ужгород Суми Середня ціна 

Яловичина       

Свинина       

Птиця       

Риба       

 

Варіант №2. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Марка» необхідно заповнити елементами символьного двовимірного ма-

сиву, які задаються  під  час  його  ініціалізації. Стовпчики «1-й квартал», «2-й квартал», «3-й 

квартал» і «4-й квартал» необхідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних 

додатних цілих тризначних чисел. У програмі також необхідно обчислити значення для ряд-

ка «Усього», який являє собою загальну кількість автомобілів усіх марок за кожен квартал. 

 

Дані щодо продажу автомобілів в Україні у 2020 році 

Марка 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал 

БМВ     

Форд     

Ауді     

Рено     

Тойота     

Усього     
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Продовження додатка 7 

Варіант №3. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у         

завданні. Стовпчик «Дата» необхідно заповнити елементами символьного двовимірного ма-

сиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «Київ», «Рим», «Париж», «Лондон» 

і «Мадрид» необхідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних цілих чисел з 

урахуванням температури в кожному місті світу на січень місяць. У програмі необхідно об-

числити також рядок «Середня температура», який являє собою середню температуру у кож-

ному місті світу. 

 

Температура повітря в містах світу з 1 по 7 січня 2021 року 

Дата Київ Рим Париж Лондон Мадрид 

01.01.2021      

02.01.2021      

03.01.2021      

04.01.2021      

05.01.2021      

06.01.2021      

07.01.2021      

Середня температура      
 

Варіант №4. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у         

завданні. Стовпчик «Назва книги» необхідно заповнити елементами символьного двовимір-

ного масиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «1 кв.», «2 кв.», «3 кв.» і 

«4 кв.» необхідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних дійсних чисел з 

двома цифрами після крапки. В програмі необхідно обчислити також рядок «Усього за квар-

тал», тобто загальну виручку, отриману від продажу всіх книжок у кожному кварталі. 
 

Виручка від продажу книжкової продукції у 2020 році 

Назва книги 1 кв. 2 кв. 3кв. 4 кв. 

Гордість і упередження     

Великий Гетсбі     

Звіяні вітром     

Сто років самотності     

Перетворення     

Страждання юного Вертера     

Усього за квартал     
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Продовження додатка 7 

Варіант №5. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Номер кандидата» необхідно заповнити елементами символьного двови-

мірного масиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «1», «2», «3» і «4» необ-

хідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних цілих чисел від 0 до 10. У про-

грамі необхідно обчислити також рядок «Усього», який являє собою загальну суму балів, 

отриману від кожного експерта, та стовпчик «Сума балів», який являє собою загальну суму 

балів, отриману кожним кандидатом. В правій нижній комірці необхідно обчислити загальну 

суму балів, яка отримана усіма кандидатами від усіх експертів. 
 

Підсумкові експертні оцінки (від 0 до 10 балів) 

кандидатів на посаду генерального директора фірми «Аква» 

Номер 

кандидата 

Експерти Сума 

балів 1 2 3 4 

Кандидат №1      

Кандидат №2      

Кандидат №3      

Кандидат №4      

Кандидат №5      

Усього      
 

Варіант №6. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Найменування товару» необхідно заповнити елементами символьного 

двовимірного масиву, які задаються під час його ініціалізації. При ініціалізації числового ма-

сиву необхідно заповнити довільними дійсними числами з двома цифрами після крапки еле-

менти лише для стовпця «Роздрібна ціна, грн». Інші елементи слід заповнити нулями. При 

обчисленні значень в комірках стовпців «Від 10 шт.» … «Наші дилери» необхідно врахувати 

в програмі, що ціна зменшується на 1 відсоток у порівнянні з попередньою колонкою. 

 

Прайс-лист фірми «Тріанон» на 22 грудня 2020 року 

Найменування 

товару 

Роздрібна 

ціна, грн 

Від 

10 шт 

Від 

100 шт 

Понад 

1000 шт 

Наші 

дилери 

Мережеве обладнання      

Ноутбуки      

Факси      

Принтери      

Монітори      

Маршрутизатори      
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Варіант №7. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Стаття витрат» необхідно заповнити елементами символьного двовимір-

ного масиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «Січень», «Лютий», «Бере-

зень», «Квітень», «Травень» і «Червень» необхідно заповнити елементами двовимірного ма-

сиву довільних дійсних чисел з двома цифрами після крапки. В програмі необхідно також 

обчислити рядок «Усього витрат», який являє собою загальні витрати за кожен місяць. 

 

Перелік витрат за 1-е півріччя 2021 року 

Стаття 

витрат 

Місяць 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень 

Житло       

Кредит       

Харчування       

Податки       

Інші витрати       

Усього витрат       

 

Варіант №8. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Прізвище та ін.» необхідно заповнити елементами символьного двовимір-

ного масиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «Вища математика», «Про-

грамування», «Іноземна мова» і «Фізика» необхідно заповнити елементами двовимірного ма-

сиву довільних додатних цілих чисел від 3 до 5. У програмі необхідно також обчислити се-

редній бал для кожного студента групи (дійсні числа з двома цифрами після крапки). 

 

Результати зимової сесії 2020-2021 навчального року студентів групи КІТ-220б 

Прізвище та ін. Вища математика Програмування Іноземна мова Фізика Середній бал 

Морозов С.Д.      

Клімов К.Р.      

Дьомін А.В.      

Фірсов С.С.      
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Варіант №9. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Найменування принтера» необхідно заповнити елементами символьного 

двовимірного масиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «ВЛАДОС», «ОК» і 

«Контраст» необхідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних дійсних додат-

них чисел з двома цифрами після крапки. В програмі необхідно також обчислити рядок «За-

гальна середня ціна», який являє собою загальну середню ціну заправки картриджу по кож-

ній фірмі. 
 

Аналіз цін за заправку картриджів в конкуруючих фірмах 

Найменування 

принтера 

Ціни за заправку для фірм 

ВЛАДОС ОК Контраст 

HP LJ 1100    

HP LJ 1150    

HP LJ 1300    

HP LJ 4100    

HP LJ 4200    

Загальна середня ціна    
 

Варіант №10. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Дата» необхідно заповнити елементами символьного двовимірного маси-

ву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «Долар» і «Євро» необхідно заповнити 

елементами двовимірного масиву довільних дійсних додатних чисел з двома цифрами після 

крапки. В програмі необхідно обчислити також рядок «Середній курс за період», який являє 

середній курс кожної з валют за 5 днів, та стовпчик «Долар/Євро», який являє собою відно-

шення долара до євро в кожен з зазначених днів. В правій нижній комірці необхідно обчис-

лити також середній курс (дві цифри після крапки) за визначений період для співвідношення 

«Долар/Євро». 
 

Зміни курсу валют у період з 1 по 5 березня 2020 року 

Дата Долар Євро Долар/Євро 

1 березня 2020 року    

2 березня 2020 року    

3 березня 2020 року    

4 березня 2020 року    

5 березня 2020 року    

Середній курс за період    
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Варіант №11. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Найменування товару» необхідно заповнити елементами символьного 

двовимірного масиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «за січень», 

«за лютий», «за березень» і «за квітень» необхідно заповнити елементами двовимірного ма-

сиву довільних додатних дійсних чисел з трьома цифрами після крапки. В програмі необхід-

но обчислити також середню ціну по кожному товару за чотири місяця. 

 

Вага проданих товарів за категоріями 

Найменування 

товару 

Вага проданих товарів, кг Середня 

ціна за січень за лютий за березень за квітень 

Мука      

Цукор      

Мед      

Масло      

 

Варіант №12. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Предмет» необхідно заповнити елементами символьного двовимірного 

масиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «1 чверть», «2 чверть», «3 чверть» 

і «4 чверть» необхідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних додатних ці-

лих чисел від 5 до 12. В програмі необхідно обчислити також рядок «Середня оцінка», який 

являє собою середню оцінку школяра за кожну чверть навчального року (дійсні числа з дво-

ма цифрами після крапки). 

 

Оцінки школяра за 2020-2021 навчальний рік 

Предмет 1 чверть 2 чверть 3 чверть 4 чверть 

Математика     

Біологія     

Фізика     

Хімія     

Інформатика     

Середня оцінка     
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Варіант №13. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Область» необхідно заповнити елементами символьного двовимірного 

масиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «Опади, мм» і «Температура» не-

обхідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних цілих чисел з урахуванням 

пори року. В програмі необхідно також обчислити рядок «Середнє значення», який являє со-

бою середнє значення опадів і температури по областях України (дійсні числа з двома циф-

рами після крапки). 

 

Порівняльна характеристика опадів і температур повітря 

в деяких областях України у 2020 році 

Область 

Пора року 

Літо Зима 

Опади, мм Температура Опади, мм Температура 

Харківська     

Сумська     

Донецька     

Львівська     

Київська     

Середнє значення     
 

Варіант №14. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Дисципліна» необхідно заповнити елементами символьного двовимірного 

масиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «Лекції», «Практичні», «Лабора-

торні» і «Самостійна робота» необхідно заповнити елементами двовимірного масиву довіль-

них додатних цілих чисел. У програмі також необхідно обчислити рядок «Усього», який яв-

ляє собою суму годин за окремими видами навчальної діяльності. 

 

План навчального процесу в годинах на 2019-2020 навчальний рік 

Дисципліна Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота 

Програмування     

Фізика     

Вища математика     

Алгебра програмування     

Усього     
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Варіант №15. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Шкільний предмет» необхідно заповнити елементами символьного дво-

вимірного масиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «І», «ІІ», «ІІІ» і «ІV» 

необхідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних цілих чисел від 3 до 5. У 

програмі необхідно обчислити також стовпчик «Підсумкова оцінка», який являє собою сере-

дні оцінки, отримані по кожному предмету (дійсні числа з двома цифрами після крапки). 

 

Шкільні оцінки за 6-й клас 

Шкільний 

предмет 

Оцінки за чверть Підсумкова 

оцінка І ІІ ІІІ ІV 

Математика      

Фізика      

Хімія      

Географія      

Історія      

Іноземна мова      

 

Варіант №16. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Періодичне видання» необхідно заповнити елементами символьного дво-

вимірного масиву, які задаються під час ініціалізації масиву. Всі інші стовпчики необхідно 

заповнити елементами двовимірного масиву довільних додатних тризначних цілих чисел. В 

програмі також необхідно обчислити рядок «Усього», який являє собою загальну кількість 

передплатників у кожному році. 

 

Кількість передплатників на періодичні видання у місті Харків 

Періодичне 

видання 

За роками 

2016 2017 2018 2019 

Вечірній Харків     

Аргументи і факти     

Вечірні вісті     

Голос України     

Тиждень     

Наука і життя     

Усього     



 168 
 

Продовження додатка 7 

Варіант №17. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у завдан-

ні. Стовпчик «Товар» необхідно заповнити елементами символьного двовимірного масиву, 

які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «Миргород», «Миколаїв», «Київ», «Рівне» 

і «Канів» необхідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних додатних дійсних 

чисел з двома цифрами до та після крапки. В програмі необхідно обчислити також середню 

ціну за кожен товар по усіх містах України (дійсні числа з двома цифрами після крапки). 

 

Порівняльна таблиця роздрібних цін на непродовольчі товари 

Товар Миргород Миколаїв Київ Рівне Канів Середня ціна 

Олівець       

Ножиці       

Ніж       

Склянка       

Папір       

Файл       

 

Варіант №18. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у за-

вданні. Стовпчик «Марка» необхідно заповнити елементами символьного двовимірного ма-

сиву, які задаються  під  час  його  ініціалізації. Стовпчики «1-й квартал», «2-й квартал», «3-й 

квартал» і «4-й квартал» необхідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних 

додатних цілих тризначних чисел. У програмі також необхідно обчислити значення для ряд-

ка «Усього», який являє собою загальну кількість автомобілів усіх марок за кожен квартал. 

 

Дані щодо продажу автомобілів в Україні у 2020 році 

Марка 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал 

Таврія     

БМВ     

Ауді     

Рено     

Пежо     

Нива     

Тойота     

Усього     
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Варіант №19. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у         

завданні. Стовпчик «Дата» необхідно заповнити елементами символьного двовимірного ма-

сиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «Київ», «Харків», «Донецьк», 

«Львів» і «Суми» необхідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних цілих 

чисел з урахуванням температури в кожному місті України на початку лютого. У програмі 

необхідно обчислити також рядок «Середня температура», який являє собою середню темпе-

ратуру у кожному місті України. 

 

Температура повітря в містах України з 1 по 7 лютого 2021 року 

Дата Київ Харків Донецьк Львів Суми 

01.02.2021      

02.02.2021      

03.02.2021      

04.02.2021      

05.02.2021      

06.02.2021      

07.02.2021      

Середня температура      
 

Варіант №20. Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголо-

вок та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають у         

завданні. Стовпчик «Назва газети» необхідно заповнити елементами символьного двовимір-

ного масиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики «1 квартал», «2 квартал», 

«3 квартал» і «4 квартал» необхідно заповнити елементами двовимірного масиву довільних 

дійсних чисел з двома цифрами після крапки. Необхідно обчислити також рядок «Усього за 

квартал», тобто загальну виручку, отриману від продажу всіх газет у кожному кварталі. 
 

Виручка від продажу газет у 2020 році 

Назва газети 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Вечірній Харків     

Україна молода     

Українська літературна газета     

Черкаська правда     

Новини Закарпаття     

День     

Усього за квартал     
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Приклад виконання завдання до практичної роботи №9 

 

Виведіть на консоль задану таблицю з заповненими комірками. Заголовок 

та шапка таблиці повинні задаватися в тексті програми так, як вони виглядають 

у завданні. Стовпчик «Галузь» необхідно заповнити елементами символьного 

двовимірного масиву, які задаються під час його ініціалізації. Стовпчики 

«І квартал», «ІІ квартал», «ІІІ квартал» і «ІV квартал» необхідно заповнити 

елементами двовимірного масиву довільних додатних п’ятизначних цілих чи-

сел. У програмі також необхідно обчислити в стовпчику «Усього» загальну кі-

лькість товарів за рік по кожній галузі. 

 

Показники виробництва товарів по основних галузях України за 2019 рік 

Галузь І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Усього 

Машинобудування      

Енергетика      

Промисловість      

Будівництво      

 

Текст програми для реалізації даного завдання має такий вигляд: 
 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#define ROW    4 // Кількість рядків для кожного масиву 

#define COL1  16 // Кількість стовпців для символьного масиву 

#define COL2   4 // Кількість стовпців для числового масиву 
 

int main(void) 

{ 

    // Ініціалізація символьного двовимірного масиву 

    char mas1[ROW][COL1] = { { "Машинобудування" }, 

                             { "Енергетика"      }, 

                             { "Промисловість"   }, 

                             { "Будівництво"     } }; 

    // Ініціалізація цілочислового двовимірного масиву 

    int mas2[ROW][COL1]  = { { 20387, 38765, 53987, 81722 }, 

                             { 11000, 17276, 93098, 52987 }, 

                             { 49876, 71009, 92987, 53587 }, 

                             { 18768, 33987, 48725, 73098 } }; 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("\n             Показники виробництва товарів" 

           "  по основних галузях України за 2019 рік\n"); 
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    SetConsoleOutputCP(866); 

    //============================================================ 

    //  Формуємо шапку таблиці 

    //============================================================ 

    printf("%c", 218); // Виводимо лівий верхній кут таблиці 

    for(int j = 0; j < 5; j++) 

    { 

        // Виводимо горизонтальний символ таблиці 

        for(int i = 0; i < 15; i++) printf("%c", 196); 

        // Виводимо верхній символ таблиці (розділяє стовпці) 

        printf("%c", 194); 

    } 

    // Виводимо верхній символ таблиці для останнього стовпця 

    for(int i = 0; i < 15; i++) printf("%c", 196); 

    printf("%c\n", 191); // Виводимо правий верхній кут таблиці 

    //============================================================ 

    printf("%c", 179); // Виводимо вертикальний символ таблиці 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("     Галузь    "); 

    SetConsoleOutputCP(866); 

    printf("%c", 179); // Виводимо вертикальний символ таблиці 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("   I квартал   "); 

    SetConsoleOutputCP(866); 

    printf("%c", 179); // Виводимо вертикальний символ таблиці 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("   II квартал  "); 

    SetConsoleOutputCP(866); 

    printf("%c", 179); // Виводимо вертикальний символ таблиці 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("  III квартал  "); 

    SetConsoleOutputCP(866); 

    printf("%c", 179); // Виводимо вертикальний символ таблиці 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("   IV квартал  "); 

    SetConsoleOutputCP(866); 

    printf("%c", 179); // Виводимо вертикальний символ таблиці 

    SetConsoleOutputCP(1251); 

    printf("     Усього    "); 

    SetConsoleOutputCP(866); 

    printf("%c\n", 179); // Виводимо вертикальний символ таблиці 

    //============================================================ 

    //  Заповнюємо таблицю 

    //============================================================ 

    for(int i = 0; i < ROW; i++) 

    { 

        //======================================================== 

        // Виводимо горизонтальну лінію між рядками 

        //======================================================== 

        printf("%c", 195); // Лівий символ поділу рядка 
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        for(int j = 0; j < 5; j++) { 

            // Виводимо верхній символ таблиці 

            // для чергового стовпця 

            for(int i = 0; i < 15; i++) printf("%c", 196); 

            // Виводимо верхній символ таблиці (розділяє стовпці) 

            printf("%c", 197); 

        } 

        for(int i = 0; i < 15; i++) printf("%c", 196); 

        printf("%c\n", 180); // Правий символ поділу рядка 

        //======================================================== 

        // Виводимо рядок символьного масиву 

        //======================================================== 

        printf("%c", 179); // Правий символ поділу рядка 

        SetConsoleOutputCP(1251); 

        printf("%-15s", mas1[i]); 

        SetConsoleOutputCP(866); 

        //======================================================== 

        // Виводимо рядок числового масиву з чотирьох елементів 

        // і підраховуємо суму елементів у рядку 

        //======================================================== 

        printf("%c", 179); // Правий символ поділу рядка 

        int sum = 0;  // Сума елементів поточного рядка 

        for(int j = 0; j < COL2; j++) { 

            printf("%10d     %c", mas2[i][j], 179); 

            sum += mas2[i][j]; 

        } 

        // Виводимо суму для поточного рядка 

        printf("%11d    %c\n", sum, 179); 

    } 

    //============================================================ 

    //  Закриваємо таблицю 

    //============================================================ 

    printf("%c", 192);  // Виводимо лівий нижній кут таблиці 

    for(int j = 0; j < 5; j++) { 

        // Виводимо горизонтальний символ для чергового стовпця 

        for(int i = 0; i < 15; i++) printf("%c", 196); 

        // Виводимо нижній символ таблиці (розділяє стовпці) 

        printf("%c", 193); 

    } 

    // Виводимо верхній символ таблиці для останнього стовпця 

    for(int i = 0; i < 15; i++) printf("%c", 196); 

    printf("%c\n", 217);  // Правий нижній кут таблиці 

    //============================================================ 

    printf("\n"); 

    return 0; 

} 
 

Результат виконання програми для роботи з символьними та числовими 

двовимірними масивами наведено на рис. Д 7.1. 
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Рисунок Д 7.1 – Результат виконання програми для роботи з символьними 

та числовими двовимірними масивами 

 

Додаток 9 

Варіанти завдання 2 до практичної роботи №10 
 

1) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами від 

10 до 20. Знайдіть суму усіх парних чисел. Значення n введіть з клавіатури. 

Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. 

2) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами від 

20 до 47. Масив res заповніть за таким принципом: до кожної комірки, сума ін-

дексів якої є парним числом, занесіть 11, інакше занесіть до неї відповідне зна-

чення з масиву mas. Значення n введіть з клавіатури. Можливі значення для 

вводу – n = 5, 7, 9. Масив res виведіть на екран праворуч від масиву mas. 

3) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами від 

22 до 55. Знайдіть мінімальні значення елементів масиву, що розташовані в   

рядках, і розмістіть їх в одновимірному масиві m розмірності n. Значення n вве-

діть з клавіатури. Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. Для зручності 

сприйняття інформації на екрані розмістіть масив m праворуч від масиву mas. 

4) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами від 

13 до 58. Обчисліть суму чисел побічної діагоналі. Побічна діагональ квадрат-

ної матриці – це діагональ, що проходить від лівого нижнього до правого верх-

нього кута. Значення n (n = 5, 7, 9) введіть з клавіатури. 
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5) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами від 

2 до 9. Знайдіть суми значень елементів масиву, що розташовані в рядках, і ро-

змістіть їх в одновимірному масиві m розмірності n. Значення n введіть з клаві-

атури. Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. Для зручності сприйняття ін-

формації на екрані розмістіть масив m праворуч від масиву mas. 

6) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами від 

–2 до 3. Знайдіть суму усіх чисел. Значення n ввести з клавіатури, можливі зна-

чення для вводу n = 5, 7, 9. 

7) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами від 

11 до 87. Знайдіть максимальні значення елементів масиву, що розташовані в 

рядках, і розмістіть їх в одновимірному масиві m розмірності n. Значення n вве-

діть з клавіатури. Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. Для зручності 

сприйняття інформації на екрані розмістіть масив m праворуч від масиву mas. 

8) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами від 

–9 до 9. Знайдіть суму усіх непарних чисел. Значення n введіть з клавіатури. 

Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. 

9) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами від 

14 до 30. Знайдіть мінімальне число (або мінімальні числа, якщо їх декілька) і 

напроти кожного вкажіть їх індекс (наприклад: 2 – [3][0]). Значення n введіть з 

клавіатури. Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. 

10) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами 

від –7 до 7. Масив res заповніть за таким принципом: до кожної комірки, яка 

містить парне число, занесіть квадрат цього числа, інакше занесіть до неї відпо-

відне значення з масиву mas. Значення n введіть з клавіатури. Можливі значен-

ня для вводу – n = 5, 7, 9. Для зручності сприйняття інформації масив res виве-

діть на екран праворуч від масиву mas. 

11) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами 

від 0 до 8. Масив res заповніть за таким принципом: до кожної комірки, сума  

індексів  якої  є непарним числом, занесіть 9, інакше занесіть до неї відпо- 
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відне значення з масиву mas. Значення n введіть з клавіатури. Можливі значен-

ня для вводу – n = 5, 7, 9. Для зручності сприйняття інформації масив res виве-

діть на екран праворуч від масиву mas. 

12) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами 

від 1 до 3. Обчисліть суму чисел головної діагоналі. Головна діагональ квадрат-

ної матриці – це діагональ, що проходить від лівого верхнього до правого ниж-

нього кута. Значення n введіть з клавіатури. Можливі значення для вводу – 

n = 5, 7, 9. 

13) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами 

від –10 до 20. Знайдіть максимальне число (або максимальні числа, якщо їх де-

кілька) і напроти кожного вкажіть їх індекс (наприклад: 19 – [1][2]). Значення n 

введіть з клавіатури. Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. 

14) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами 

від 1 до 8. Знайдіть максимальні значення елементів масиву, що розташовані в 

стовпцях, і розмістіть їх в одновимірному масиві m розмірності n. Значення n 

введіть з клавіатури. Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. Для зручності 

сприйняття інформації на екрані розмістіть масив m під масивом mas, пропус-

тивши один рядок. 

15) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами 

від –4 до 4. Знайдіть суми значень елементів масиву, що розташовані в стовп-

цях, і розмістіть їх в одновимірному масиві m розмірності n. Значення n введіть 

з клавіатури. Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. Для зручності сприйнят-

тя розмістіть масив m під масивом mas, пропустивши один рядок. 

16) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами 

від –2 до 15. Знайдіть мінімальні значення елементів масиву, що розташовані в 

стовпцях, і розмістіть їх в одновимірному масиві m розмірності n. Значення n 

введіть з клавіатури. Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. Для зручності 

сприйняття розмістіть масив m під масивом mas, пропустивши один рядок. 
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17) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами 

від 10 до 20. Знайдіть суму усіх парних чисел. Значення n введіть з клавіатури. 

Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. 

18) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами 

від 20 до 47. Масив res заповніть за таким принципом: до кожної комірки, сума 

індексів якої є парним числом, занесіть 11, інакше занесіть до неї відповідне 

значення з масиву mas. Значення n введіть з клавіатури. Можливі значення для 

вводу – n = 5, 7, 9. Масив res виведіть на екран праворуч від масиву mas. 

19) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами 

від 22 до 55. Знайдіть мінімальні значення елементів масиву, що розташовані в   

рядках, і розмістіть їх в одновимірному масиві m розмірності n. Значення n вве-

діть з клавіатури. Можливі значення для вводу – n = 5, 7, 9. Для зручності 

сприйняття інформації на екрані розмістіть масив m праворуч від масиву mas. 

20) Заповніть масив mas розмірністю nn випадковими цілими числами 

від 13 до 58. Обчисліть суму чисел побічної діагоналі. Побічна діагональ квад-

ратної матриці – це діагональ, що проходить від лівого нижнього до правого 

верхнього кута. Значення n (n = 5, 7, 9) введіть з клавіатури. 

 

Додаток 10 

Варіанти завдання 3 до практичної роботи №10 

 

№ 

варіанта 
Завдання 

№ 

варіанта 
Завдання 

1  

       

       

       

       

       

       

       
 

11  
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№ 

варіанта 
Завдання 

№ 

варіанта 
Завдання 

2  

       

       

       

       

       

       

       
 

12  

       

       

       

       

       

       

       
 

3  

       

       

       

       

       

       

       
 

13  

       

       

       

       

       

       

       
 

4  

       

       

       

       

       

       

       
 

14  

       

       

       

       

       

       

       
 

5  

       

       

       

       

       

       

       
 

15  

       

       

       

       

       

       

       
 

6  

       

       

       

       

       

       

       
 

16  
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№ 

варіанта 
Завдання 

№ 

варіанта 
Завдання 

7  

       

       

       

       

       

       

       
 

17  

       

       

       

       

       

       

       
 

8  

       

       

       

       

       

       

       
 

18  

       

       

       

       

       

       

       
 

9  

       

       

       

       

       

       

       
 

19  

       

       

       

       

       

       

       
 

10  

       

       

       

       

       

       

       
 

20  
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Варіанти завдань до практичної роботи №11 

 

Варіант №1 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, яка обчислює 

суму елементів її головної діагоналі (порядок підсумовування елементів вка-

заний у зафарбованих комірках). Наведіть в циклі динаміку обчислення суми. 

Знайдіть також суми елементів, що розташовані вище та нижче головної діаго-

налі. Обнуліть ті елементи матриці, сума яких виявилася найбільшою. 

 

7       

 6      

  5     

   4    

    3   

     2  

      1 

 

Варіант №2 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, яка обчислює 

середнє арифметичне елементів її побічної діагоналі (порядок обчислення 

середнього арифметичного елементів вказаний у зафарбованих комірках). На-

ведіть в циклі динаміку обчислення середнього арифметичного. Знайдіть також 

суми елементів, що розташовані вище та нижче  побічної діагоналі. Обнуліть ті 

елементи матриці, сума яких виявилася найменшою. 

 

      7 

     6  

    5   

   4    

  3     

 2      

1       
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Варіант №3 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що обчислює 

суму елементів кожної її діагоналі, які розташовані паралельно до головної 

(порядок підсумовування елементів вказаний у зафарбованих комірках).         

Результати обчислення розташувати в першому та останньому рядках матриці B 

порядку M. 

 

 16 11 7 4 2 1 

22  17 12 8 5 3 

28 23  18 13 9 6 

33 29 24  19 14 10 

37 34 30 25  20 15 

40 38 35 31 26  21 

42 41 39 36 32 27  

 

Варіант №4 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що обчислює 

суму елементів кожної її діагоналі, які розташовані паралельно до побічної 

(порядок підсумовування елементів вказаний у зафарбованих комірках).         

Результати обчислення розташувати в першому та останньому рядку матриці B 

порядку M. 

 

1 2 4 7 11 16  

3 5 8 12 17  22 

6 9 13 18  23 28 

10 14 19  24 29 33 

15 20  25 30 34 37 

21  26 31 35 38 40 

 27 32 36 39 41 42 
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Варіант №5 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що обчислює 

середнє арифметичне елементів кожної її діагоналі, які розташовані пара-

лельно до головної (порядок обчислення середнього арифметичного елементів 

вказаний у зафарбованих комірках). Результати обчислення розташувати в 

першому та останньому рядку матриці B порядку M. 

 

 16 11 7 4 2 1 

22  17 12 8 5 3 

28 23  18 13 9 6 

33 29 24  19 14 10 

37 34 30 25  20 15 

40 38 35 31 26  21 

42 41 39 36 32 27  

 

Варіант №6 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що обчислює 

середнє арифметичне елементів кожної її діагоналі, які розташовані пара-

лельно до побічної (порядок обчислення середнього арифметичного елементів 

вказаний у зафарбованих комірках). Результати обчислення розташувати в 

першому та останньому рядку матриці B порядку M. 

 

1 2 4 7 11 16  

3 5 8 12 17  22 

6 9 13 18  23 28 

10 14 19  24 29 33 

15 20  25 30 34 37 

21  26 31 35 38 40 

 27 32 36 39 41 42 

 



 182 
 

Продовження додатка 11 

Варіант №7 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що знаходить 

мінімальні елементи для кожної її діагоналі, які розташовані паралельно до 

головної. Мінімальні елементи розташувати в першому та останньому рядку 

матриці B порядку M. Порядок знаходження мінімальних елементів діагоналей 

вказаний у зафарбованих комірках. 

 

 6 5 4 3 2 1 

       

       

       

       

       

12 11 10 9 8 7  

 

Варіант №8 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що знаходить 

максимальні елементи для кожної її діагоналі, які розташовані паралельно 

до побічної. Максимальні елементи розташувати в першому та останньому ряд-

ку матриці B порядку M. Порядок знаходження максимальних елементів діаго-

налей вказаний у зафарбованих комірках. 

 

1 2 3 4 5 6  

       

       

       

       

       

 7 8 9 10 11 12 
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Варіант №9 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що знаходить 

максимальні елементи для кожної її діагоналі, які розташовані паралельно 

до головної. Максимальні елементи розташувати в першому та останньому ряд-

ку матриці B порядку M. Порядок знаходження максимальних елементів діаго-

налей вказаний у зафарбованих комірках. 

 

 6 5 4 3 2 1 

       

       

       

       

       

12 11 10 9 8 7  

 

Варіант №10 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що знаходить 

мінімальні елементи для кожної її діагоналі, які розташовані паралельно до 

побічної. Мінімальні елементи розташувати в першому та останньому рядку 

матриці B порядку M. Порядок знаходження мінімальних елементів діагоналей 

вказаний у зафарбованих комірках. 

 

1 2 3 4 5 6  

       

       

       

       

       

 7 8 9 10 11 12 
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Варіант №11 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що обнуляє 

значення елементів матриці, які розташовані нижче головної діагоналі (засто-

совувати оператор for). Знайдіть також суму елементів, що розташовані вище 

головної діагоналі. 

 

       

0       

0 0      

0 0 0     

0 0 0 0    

0 0 0 0 0   

0 0 0 0 0 0  

 

 

Варіант №12 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що обнуляє 

значення елементів матриці, які розташовані нижче побічної діагоналі (засто-

совувати оператор for). Знайдіть також суму елементів, що розташовані вище 

побічної діагоналі. 

 

       

      0 

     0 0 

    0 0 0 

   0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 
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Варіант №13 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що обнуляє 

значення елементів матриці, які розташовані вище зафарбованої головної діа-

гоналі (для цього треба застосовувати оператор for). Знайдіть також суму еле-

ментів, що розташовані нижче головної діагоналі. 

 

 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 

   0 0 0 0 

    0 0 0 

     0 0 

      0 

       

 

 

Варіант №14 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що обнуляє 

значення елементів матриці, які розташовані вище зафарбованої побічної діа-

гоналі (для цього треба застосовувати оператор for). Знайдіть також суму еле-

ментів, що розташовані нижче побічної діагоналі. 

 

0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0   

0 0 0 0    

0 0 0     

0 0      

0       
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Варіант №15 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що обнуляє 

значення елементів матриці, які розташовані вище та нижче зафарбованої го-

ловної діагоналі (для цього треба застосовувати оператор for). Знайдіть також 

суму елементів головної діагоналі. 

 

 0 0 0 0 0 0 

0  0 0 0 0 0 

0 0  0 0 0 0 

0 0 0  0 0 0 

0 0 0 0  0 0 

0 0 0 0 0  0 

0 0 0 0 0 0  

 

 

Варіант №16 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що обнуляє 

значення елементів матриці, які розташовані вище і нижче зафарбованої по-

бічної діагоналі (для цього треба застосовувати оператор for). Знайдіть також 

суму елементів побічної діагоналі. 

 

0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  0 

0 0 0 0  0 0 

0 0 0  0 0 0 

0 0  0 0 0 0 

0  0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 



 187 
 

Продовження додатка 11 

Варіант №17 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, яка обчислює 

суму елементів її головної діагоналі (порядок підсумовування елементів вка-

заний у зафарбованих комірках). Наведіть в циклі динаміку обчислення суми. 

Знайдіть також суми елементів, що розташовані вище та нижче головної діаго-

налі. Обнуліть ті елементи матриці, сума яких виявилася найбільшою. 

 

1       

 2      

  3     

   4    

    5   

     6  

      7 

 

Варіант №18 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, яка обчислює 

середнє арифметичне елементів її побічної діагоналі (порядок обчислення 

середнього арифметичного елементів вказаний у зафарбованих комірках). На-

ведіть в циклі динаміку обчислення середнього арифметичного. Знайдіть також 

суми елементів, що розташовані вище та нижче  побічної діагоналі. Обнуліть ті 

елементи матриці, сума яких виявилася найменшою. 

 

      1 

     2  

    3   

   4    

  5     

 6      

7       
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Варіант №19 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що обчислює 

суму елементів кожної її діагоналі, які розташовані паралельно до головної 

(порядок підсумовування елементів вказаний у зафарбованих комірках).         

Результати обчислення розташувати в першому та останньому рядках матриці B 

порядку M. 

 

 1 7 12 16 19 21 

22  2 8 13 17 20 

28 23  3 9 14 18 

33 29 24  4 10 15 

37 34 30 25  5 11 

40 38 35 31 26  6 

42 41 39 36 32 27  

 

Варіант №20 

Дана квадратна матриця А порядку М. Напишіть функцію, що обчислює 

суму елементів кожної її діагоналі, які розташовані паралельно до побічної 

(порядок підсумовування елементів вказаний у зафарбованих комірках).         

Результати обчислення розташувати в першому та останньому рядку матриці B 

порядку M. 

 

21 19 16 12 7 1  

20 17 13 8 2  22 

18 14 9 3  23 28 

15 10 4  24 29 33 

11 5  25 30 34 37 

6  26 31 35 38 40 

 27 32 36 39 41 42 
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Варіанти завдань до практичної роботи №13 
 

Варіант №1 Варіант №2 Варіант №3 

k x y k x y k x y 

0 1 –8 0 –210 –3 0 0.5 –209.2 

1 0 –7 1 –84 –0.75 1 3 –103.6 

2 –1 –3 2 –36.83 –0.444 2 5 –68.7 

3 –3 7 3 –12 0.5625 3 8 –51.29 

4 –4 16 4 –4.4 0.8 4 11 –41.13 

5 –6 26 5 5 1.111 5 13.5 –34.19 

6 –10 36 6 7 2.122 6 14.5 –29.17 

7 –17 49 7 6 1.641 7 16.5 –25.4 

8 –20 65 8 7 2.099 8 18 –22.52 

9 –22 85 9 6 1.65 9 20 –20.06 

10 –25 105 10 7 0.736 10 21 –18.38 

11 –27 127 11 5 –1 11 22.5 –16.89 

12 –30 149 12 8 –4.136 12 23.5 –15.55 

13 –33 174 13 14 –5.770 13 –0.02 –14.51 

14 –35 201 14 18 –5.422 14 –0.035 –13.58 

15 –270 228 15 18 –11.57 15 –0.1 –12.88 

16 –288 258 16 16 –16.58 16 –0.125 –12.24 

17 –272 290 17 22 –31.90 17 –0.132 –11.7 

18 –216 325 18 28 –46.33 18 –0.11 –11.14 

19 –228 358 19 31 –50.74 19 –0.118 –10.63 

20 –240 394 20 35 –124.1 20 396.5 –10.2 

21 –294 434 21 37 –292.7 21 440 –9.78 

22 –308 476 22 36 –541.7 22 485 –9.4 

23 –535 521 23 1576 –805 23 532.5 –9.09 

24 –580 569 24 1715 –1320 24 580.5 –8.73 

25 –629 622 25 1862 –2334 25 629.5 –8.31 

26 –675 673 26 2032 –3503 26 679 –7.93 

27 –727 723 27 2192 –4864 27 729 –7.63 

28 –783 777 28 2366 –7337 28 785 –7.26 

29 –840 833 29 2537 –2773 29 841.5 –6.97 
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Варіант №1 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – максимальне значення вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Середнє значення отриманих координат . 

Варіант №2 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – послідовність Фібоначчі (1, 1, 2, 3, 5, …). 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Середнє значення отриманих координат . 

Варіант №3 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – середнє значення вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Середнє значення отриманих координат . 
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Варіант №4 Варіант №5 Варіант №6 

k x y k x y k x y 

0 0.0009 –676.14 0 –70 0.0093 0 –18 –44.0 

1 0.2231 –666.14 1 –57 0.0093 1 –17 –14.4 

2 0.7165 –662.14 2 –44 0.0154 2 –15.59 –8.556 

3 1.649 –646.14 3 –31 0.0347 3 –16.27 –3.850 

4 1.492 –654.14 4 –23 0.0509 4 –15 –2.800 

5 2.076 –650.14 5 –25 0.0308 5 –8.76 –1.069 

6 2.698 –653.14 6 –7 0.0086 6 –6.55 0 

7 3.341 –658.14 7 6 0.0182 7 –32 0.688 

8 4.000 –683.14 8 64 0.0175 8 –49.5 3.422 

9 4.673 –724.14 9 77 0 9 –60 3.850 

10 5.358 –773.14 10 85 0.0748 10 –77 4.118 

11 3.054 –770.14 11 93 0.0555 11 –60 3.565 

12 –0.241 –804.14 12 1.5 0 12 –32.5 1.247 

13 1.471 –744.14 13 1.442 –0.12 13 –28 2.750 

14 –2.809 –704.14 14 1.464 –0.94 14 –7.5 2.444 

15 16.94 –706.14 15 1.467 –1.28 15 –8 0.438 

16 –17.94 –708.14 16 1.469 –4.78 16 51 0.788 

17 –56.84 –710.14 17 1.353 –4.32 17 45 1.782 

18 –99.75 –712.14 18 1.306 –8.14 18 9.28 1.621 

19 –146.67 –714.14 19 1.211 –7.82 19 11.26 0.592 

20 0 –674.14 20 0.875 –14.47 20 12.25 1.086 

21 0 –630.14 21 490 –26.06 21 16.24 1.000 

22 47.92 –651.14 22 547 –40.34 22 15.23 0.231 

23 74.88 –674.14 23 620 –62.55 23 16.22 –0.214 

24 0.0 –674.14 24 681 –83.28 24 13.21 –0.795 

25 –107.9 –674.14 25 709 –118.8 25 5.2 –0.833 

26 –111.9 –647.14 26 739 –201.9 26 –4.81 –0.778 

27 –86.9 –646.14 27 806 –52.50 27 –9.81 –0.566 

28 –89.9 –674.14 28 875 0 28 –13.82 –0.455 

29 –123.9 –674.14 29 939 256.56 29 –16.83 –0.285 
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Варіант №4 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – сума значень вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 

Варіант №5 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – послідовність Фібоначчі (1, 1, 2, 3, 5, …); 

 – середнє значення вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 

Варіант №6 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, 

де  – максимальне значення  при . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 
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Варіант №7 Варіант №8 Варіант №9 

k x y k x y k x y 

0 –20 252.1 0 –28 –0.2 0 –1.913 60.3 

1 –12.5 251.1 1 –40 –0.0313 1 –4.913 41.1 

2 –10 250.1 2 –13 –0.0185 2 –7.710 37.7 

3 –8.75 249.1 3 –16 –0.0469 3 –10.71 11.60 

4 –8 248.1 4 57 –0.0400 4 –13.87 10.77 

5 –8.33 –257.1 5 –176 –0.0370 5 –16.71 0 

6 –5.71 1255 6 –125 0.0379 6 –19.71 –18.84 

7 –1.25 1254 7 –196 0.0410 7 –22.82 –26.60 

8 1.11 1253 8 –124 0.0155 8 –25.82 –33.5 

9 2 1252 9 –204 0.0183 9 –28.59 –47.6 

10 3.636 –262.1 10 –111 0.0134 10 –31.44 –45.2 

11 2.083 241.1 11 –200 0.0167 11 –0.125 –50.2 

12 –1.538 240.1 12 –86 0.0133 12 –0.118 –41.1 

13 –2.500 –4047 13 –184 0.0172 13 –0.056 –45.9 

14 –984 –3796 14 0 0.0151 14 –0.053 –18.84 

15 –1132 –3292 15 7.47 0.0301 15 –0.1 –12.06 

16 –1279 –3041 16 3.50 0.0406 16 –0.048 –5.80 

17 –1440 –2538 17 8.24 0.0886 17 –0.045 –11.17 

18 –1615 –2287 18 4.67 0.1219 18 3.333 –21.54 

19 –1800 –2036 19 8.84 0.2819 19 7.5 –20.79 

20 –1995 –1785 20 5.60 0.3940 20 10 –10.05 

21 –2200 –1534 21 9.33 1.6633 21 8.333 0 

22 –2415 –904.4 22 1 2.3553 22 5.714 4.71 

23 –19.49 –527.2 23 2.5 –3.354 23 3.75 0 

24 –28.49 228.1 24 –1 –4.801 24 3.333 8.87 

25 –27.50 –529.2 25 –1 –1.726 25 1 17.23 

26 –27.50 –1287 26 0.5 –2.494 26 0 16.75 

27 –29.50 –2296 27 0.5 –2.895 27 –1.667 16.30 

28 –31.50 –2549 28 –0.5 –4.216 28 –2.308 15.87 

29 –36.00 –3306 29 –3.5 –6.163 29 –5 15.46 
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Варіант №7 
 

Перетворити  за таким виразом: 

 
 

При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – середнє значення вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 

Варіант №8 
 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – послідовність Фібоначчі (1, 1, 2, 3, 5, …). 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 

Варіант №9 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – сума значень вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 
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Варіант №10 Варіант №11 Варіант №12 

k x y k x y k x y 

0 –6 1.567 0 –12 0.004 0 –1 –3.034 

1 –8 1.728 1 –17 –0.022 1 –1.333 –1.821 

2 –9.243 1.817 2 –32 –0.022 2 –2.333 –1.821 

3 –9.196 2.014 3 –39 –0.049 3 –2.667 –0.607 

4 –10 2.067 4 –39 –0.040 4 –2.333 –0.607 

5 –9.708 2.442 5 –45 –0.049 5 –2.667 0.607 

6 –10.35 3.776 6 –33 –0.027 6 –3.667 0.607 

7 –6.937 –6.558 7 –37 –0.031 7 –4 1.821 

8 –6.485 10.44 8 –30 0.004 8 –3.667 1.821 

9 –12 4.776 9 –33 0.271 9 –4 3.034 

10 –8.487 6.942 10 42 0.347 10 –5.333 3.034 

11 –5.950 5.442 11 59 0.378 11 7.071 –3.034 

12 –4.392 4.042 12 48 0.409 12 9.487 –3.034 

13 –5.817 6.109 13 35 0.564 13 10.95 3.034 

14 –1.442 5.192 14 37 0.604 14 11.83 0.607 

15 –1.587 9.442 15 0.04 0.644 15 12.65 3.034 

16 –1.442 7.109 16 0.050 0.911 16 13.78 –3.034 

17 –1.710 –7.558 17 0.028 1.204 17 14.14 3.034 

18 –2.000 –4.891 18 0.024 1.524 18 15.81 3.034 

19 –2.080 –3.558 19 0.026 1.693 19 16.12 1.821 

20 –2.154 –5.558 20 –320 2.151 20 15.49 1.821 

21 –114 –9.558 21 –378 2.350 21 15.81 0.607 

22 –150 –21.56 22 –418 2.355 22 17.03 0.607 

23 –188 13.44 23 –483 2.457 23 559 –3.034 

24 –194 9.776 24 –672 2.670 24 603 –3.034 

25 –200 7.942 25 –750 3.008 25 654 –2.428 

26 –242 6.842 26 –806 3.483 26 706 0 

27 –286 7.042 27 –891 3.737 27 762 0 

28 –256 6.276 28 –952 3.612 28 818 –2.428 

29 –263 5.192 29 –986 3.870 29 874 –2.428 

 



 196 
 

Продовження додатка 12 

Варіант №10 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – макс. значення вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 

Варіант №11 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – середнє значення вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 

Варіант №12 

Перетворити  за таким виразом: 
 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – мінімальне значення вхідної змінної ; 

 – середнє значення вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 
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Варіант №13 Варіант №14 Варіант №15 

k x y k x y k x y 

0 54.6 0.067 0 –2 –5 0 –7 –3.17 

1 7.389 0.2 1 –2 –40 1 –8 3.17 

2 7.389 0.2 2 –15 –81 2 –14 15.87 

3 2.718 0.167 3 –44 –106.7 3 –16 15.87 

4 20.09 0.067 4 –90 –100 4 –17 12.70 

5 2.718 0 5 –174 –54 5 –18 9.52 

6 0.0183 –0.067 6 –287 0 6 –8.83 6.35 

7 –3.271 –0.167 7 –420 –24.38 7 –8 3.17 

8 –3.634 –0.133 8 –603 –42.88 8 –4.16 –9.52 

9 –3.78 –0.167 9 –820 18.18 9 –0.32 –15.87 

10 –3.42 –0.233 10 –1089 14.96 10 1.54 –28.57 

11 –3.208 –0.233 11 –1452 36 11 4.39 –38.09 

12 –2.884 –0.233 12 –1872 47.15 12 5.26 –47.62 

13 –2.351 –0.233 13 –2352 50.95 13 4.13 –50.79 

14 0 –0.233 14 –2895 38.73 14 3 –53.97 

15 2.466 –0.233 15 0.564 20.75 15 1.877 –57.14 

16 0 –0.2 16 –0.5 15.38 16 0.757 –57.14 

17 –2.571 –0.2 17 –0.062 13.54 17 –0.359 –60.32 

18 3.302 –0.067 18 –0.621 8.203 18 –2.472 –63.49 

19 3.849 –0.233 19 –1.179 5.913 19 –0.583 –79.36 

20 4.309 –0.233 20 –1.236 2.538 20 –1.690 –98.41 

21 3.979 –0.167 21 2.924 0.6012 21 –2.796 –101.6 

22 4.041 –0.067 22 2.962 –0.8491 22 –6.899 –88.89 

23 –11.5 –0.033 23 2.884 –1.193 23 –0.0062 –79.36 

24 –14.4 –0.033 24 2.802 –0.8331 24 –0.0111 –88.89 

25 –16.67 0 25 2.962 –0.5791 25 –0.0125 –92.06 

26 –15.6 0.033 26 3 –0.5010 26 –0.0136 –92.06 

27 –13.5 0.133 27 3.107 –0.3454 27 –0.0124 –92.06 

28 –9.33 0.167 28 3.107 –0.2846 28 –0.0132 –95.24 

29 –14.5 0.067 29 3.107 –0.1623 29 –0.0104 –95.24 
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Варіант №13 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – середнє значення вхідної змінної ; 

 – сума значень вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 

Варіант №14 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – послідовність Фібоначчі (1, 1, 2, 3, 5, …). 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 

Варіант №15 

Перетворити  за таким виразом: 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – середнє значення вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 
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Варіант №16 Варіант №17 Варіант №18 

k x y k x y k x y 

0 –1 0.26 0 –5 23.65 0 –5 –0.049 

1 –2.442 1.26 1 –7 53.29 1 –4.204 –0.852 

2 –3.913 1.913 2 –10 79.94 2 –4.559 –1.852 

3 –4.913 2.74 3 –16 110.6 3 –4.243 –2.754 

4 –5.817 3.74 4 –25 138.2 4 –2.675 –3.754 

5 –6.587 4.913 5 –35 183.9 5 –1.278 –4.655 

6 –7.442 5.913 6 –34 214.5 6 –0.615 –5.655 

7 –8.442 6.827 7 –62 245.2 7 0.595 –6.655 

8 –9.26 7.74 8 –79 275.8 8 –2.984 –7.606 

9 –8 8.74 9 –89 336.5 9 –2.975 –8.606 

10 –9 9.827 10 –107 364.6 10 –2.980 –9.705 

11 –9.74 10.83 11 –129 415.8 11 –3.017 –10.70 

12 –10.74 11.91 12 –151 450.4 12 –3.021 –11.75 

13 –11.56 12.91 13 –177 450.1 13 –3.018 –12.90 

14 3.738 14 14 13.92 459.7 14 –3.010 –13.95 

15 4.094 15 15 5.904 490.4 15 –2.973 –14.95 

16 4.159 15.83 16 5.359 470 16 –2.977 –16.10 

17 3.526 16.65 17 3.082 497.7 17 17.88 –17.10 

18 3.584 17.39 18 2.828 506.3 18 18.76 –18 

19 4.331 18.39 19 4.142 532.9 19 18.64 –19 

20 4.382 19.48 20 3.835 538.6 20 19.53 –20.25 

21 4.654 20.57 21 3.04 520.2 21 19.42 –21.25 

22 4.7 21.65 22 3.00 543.9 22 20.31 –22.15 

23 –3.8 22.57 23 3.04 639.5 23 20.20 –23.10 

24 –4.2 23.57 24 3.00 666.2 24 17.10 –24.10 

25 –4.4 24.65 25 3.04 614.8 25 18.00 –25.25 

26 –4.2 25.83 26 3.11 638.5 26 17.90 –26.25 

27 –4.4 27.09 27 3.17 662.1 27 18.80 –27.10 

28 –5 28.26 28 3.24 685.8 28 18.71 –28.05 

29 –6 29.26 29 2.88 709.4 29 18.61 –29.05 
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Варіант №16 
 

Перетворити  за таким виразом: 
 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – мінімальне значення вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 

Варіант №17 
 

Перетворити  за таким виразом: 
 

 
 

При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – середнє значення вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 
 

Варіант №18 
 

Перетворити  за таким виразом: 
 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – максимальне значення вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 
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Варіант №19 Варіант №20 

k x y k x y 

0 –3 0.216 0 –8.5 –13.25 

1 1 2.432 1 –10.5 –3.312 

2 –3 2.65 2 –12.5 –10.31 

3 0 4.865 3 –13.5 –5.797 

4 7 5.581 4 –16 0 

5 18 6.297 5 –18.5 0 

6 33 6.513 6 –20 –1.081 

7 2.646 9.73 7 –22 –0.828 

8 –8.48 8.946 8 –24 –0.654 

9 –15 10.16 9 –26.5 0 

10 –9.487 6.38 10 1.5 0 

11 –19.9 7.59 11 1.5 0 

12 –10.39 5.81 12 1 0.2352 

13 –18.03 5.03 13 0 0.2028 

14 –18.71 4.24 14 –0.5 0.2355 

15 –19.36 3.46 15 –1.5 0.2588 

16 –20 2.67 16 –3 0.2292 

17 –20.62 1.89 17 –4 0.1635 

18 –8.48 1.11 18 –4.5 0.1101 

19 –17.43 0.325 19 –6 0.0993 

20 –13.42 0.541 20 41.25 0.0901 

21 –9.165 0.758 21 43 0.0821 

22 –0.014 0.974 22 44 0.0751 

23 0 1.19 23 46 0.092 

24 0.019 1.4 24 47.2 0.106 

25 0.0375 2.62 25 48.85 0.098 

26 0.0482 3.84 26 50.74 0.0727 

27 0.058 6.05 27 52.74 0.0507 

28 0.067 7.27 28 54.48 0.0473 

29 0.033 6.49 29 56.48 –

0.0147 
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Варіант №19 
 

Перетворити  за таким виразом: 
 

 
 

При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – максимальне значення вхідної змін-

ної ;  – сума значень вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Середнє значення . 
 

Варіант №20 
 

Перетворити  за таким виразом: 
 

 
При цьому  – порядковий номер числа. 

Значення  перетворити за таким виразом: 

, де  – мінімальне значення вхідної змінної . 

Контрольні значення розрахункових координат : 

  

  

  

Сума значень . 
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Додаток 13 

Фрагменти коду для знаходження допоміжних величин 
 

//=============================================================  

//    Заповнення масиву fib числами Фібоначчі 

//=============================================================  

    int fib[30]; 

    fib[0] = 1; 

    fib[1] = 1; 

    for(i = 2; i < 30; i++) 

        fib[i] = fib[i-2] + fib[i-1]; 

//============================================================= 

//    Пошук максимального елемента в масиві x 

//============================================================= 

    float max_x;  // максимальне значення в масиві x 

    max_x = x[0]; 

    for(i = 1; i < 30; i++) 

        if(x[i] > max_x) max_x = x[i]; 

//============================================================= 

//    Пошук мінімального елемента в масиві x 

//============================================================= 

    float min_x;  // мінімальне значення в масиві x 

    min_x = x[0]; 

    for(i = 1; i < 30; i++) 

        if(x[i] < min_x) min_x = x[i]; 

 

Додаток 14 

Відповіді на завдання практичної роботи №13 
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