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Пояснювальна записка. 
Курс охоплює теорію, практику, лабораторні та самостійні заняття, 

орієнтовані на опанування студентами знань, умінь і навичок алгоритмізації 

і створення комп’ютерних програм з використанням  основних 

алгоритмічних конструкцій і структур даних, властивих сучасним 

алгоритмічним мовам програмування високого рівня на прикладі мови 

Object Pascal для платформі NET. Курс завершується виконанням і захистом 

курсової роботи та екзаменом. 

Курс є базовим для подальшого вивчення інших курсів  підготовки 

бакалаврів з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, таких як бази 

даних та інформаційні системи, основи Інтернет, комп’ютерні мережі,  

системне програмування, сучасні комп’ютерні технології ООП на С++, 

статистичне моделювання, прикладні ітераційні процеси. 

Мета дисципліни  полягає в ознайомленні студентів з 

конструктивними елементами алгоритмічних мов программування, 

особливостями їх конкретних реалізацій та практичного використання в 

сучасних  системах програмування, набутті практичних навичок 

программування. 

Завданням дисципліни є набуття студентами знань про принципи 

побудови і переважного використання сучасних мов програмування та 

тенденції їх розвитку, вивчення базових мовних конструкцій і типових задач 

програмування, набуття досвіду роботи в інтегрованому середовищі 

розробки програм за повним циклом: специфікація задачі – побудова 

об’єктної моделі - розробка алгоритму – кодування – редагування - 

компіляція - відлагодження – документування).  

          У результаті вивчення дисципліни  

• студент повинен засвоїти основні ідеї об’єктного аналізу задач, принципи 

алгоритмізації, основні конструкції алгоритмічних  мов та типові задачі 



4 
 
програмування, склад і організацію систем програмування та операційного 

середовища виконання програм; 

• студент повинен вміти використовувати теоретичні знання при 

проектуванні і розробці консольних та віконних програм, застосовувати 

алгоритмічні та мовні структури для відтворення логіки програм, легко 

переходити від одної мови програмування до іншої. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ  ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

" ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ " 

Модуль I. Алгоритми, програми, програмування. 

Задачі та алгоритми. Специфікація задачі, модель, об’єкти і операції над 

об’єктами.  Алгоритм (поняття). Допоміжний алгоритм. Способи описування 

алгоритмів (словесний, блок-схеми, діаграми, Р-схеми, псевдокод, мовою 

програмування). Поняття програми, виконавець програми, процесор. 

Приклади. 

Персональний комп’ютер (ПК) як виконавець програм. Основні апаратні 

компоненти ПК: процесор, оперативна пам'ять (ОП), зовнішня пам'ять, 

пристрої введення\виведення даних,  та відображення результатів. Алфавіт 

ПК, поняття біту. Двійкова, десяткова та 16-розрядна системи числення. 

Одиниця обміну даними користувача і ПК, поняття байта, символу, кодової 

таблиці (ASCII, Unicode). Представлення символів в ОП, поняття адреси. 

Мікропроцесор, його функції, розрядність і адресне поле. Команди 

мікропроцесора і програмні інструкції. Розміщення даних та програмних 

інструкцій в ОП. Особливості представлення цілих чисел та чисел з 

плаваючою комою. Прямий і доповнювальний код. Представлення програм в 

ОП. Логіка інтерпретації програм мікропроцесором. Одиниця обміну даними 

ПК з зовнішньою пам’яттю, поняття файлу. Операційна система (ОС) як 

інструмент зберігання програм і даних в зовнішній пам’яті та забезпечення 

доступу до технічних і програмних ресурсів ПК. 

Програмування та мови програмування. Синтаксис і семантика мов 

програмування. Основні означення, способи описування синтаксису. 

Програма, основні змістовні елементи програми. Правила запису програм. 

Системи програмування, складові систем програмування для підготовки та 

відлагодження програм: редактори, інтерпретатори,  компілятори, лінкери, 

дебаггери. Поняття компіляції та інтерпретації. Розділений та суміщений 
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(інтерактивний) режими програмування. Консольні та віконні застосування. 

Огляд історії розвитку мов програмування. Скриптові мови. 

Література [1–3; 5; 7; 9; 12; 13; 16] 

Модуль II. Програмування простих консольних застосувань. 

Числа та операції над числами. Типи чисел (цілі, з плаваючою точкою, 

логічні), формати представлення чисел. Арифметичні, логічні та бітові 

операції. Арифметичні і логічні вирази. Оператор присвоєння. Пріорітети 

виконання операцій.  Константи і змінні. Ініціалізація змінних. Оператори 

умовного розгалуження.  Помилки та виняткові ситуації. Операції обробки 

винятків (try/except). Оператори організації циклів з параметром (for), з 

передумовою та постумовою (while), ітератори, зациклювання. Вкладені 

цикли. Оператори продовження та примусового завершення циклу (continue, 

break). Моделювання циклів. Приклади застосування циклів (методи 

послідовної деталізації, облямування, переборки).  

Символи та ланцюжки символів (рядки). Перетворення символ-код. Доступ 

до символів в ланцюжках. Операції над ланцюжками, ланцюжкові вирази. 

Сортування символів в рядках, швидке сортування. 

Стандартні пристрої ПК (екран, клавіатура) і стандартні засоби введення-

виведення даних. Введення-виведення символів, ланцюжків, перетворення 

числових ланцюжків в числа і навпаки. Функція ReadKey та її використання. 

Рекурсія.  Визначення рекурсії, приклади використання. Схема рекурсивних 

викликів. Приклади поганого і хорошого застосування рекурсії 
Література [1–3; 6; 7; 8; 11; 16] 

Модуль ІІІ. Парадігми програмування. 

Структурне програмування. Основні положення та конструктивні елементи 

структурного програмування. Приклади структурованих і неструктурованих 

програм. Методи розробки програм зверху-вниз та знизу-вверх. 
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Процедурне програмування. Поняття підпрограми. Особливості реалізації 

підпрограм в різних мовах. Особливості їх опису в різних мовах 

програмування. Синтаксис і семантика процедурних викликів (procedure та 

function). Виклик підпрограм на етапі виконання (організація входу та 

виходу). Оператор exit. Способи передачі параметрів (за посиланням, за 

значенням, змінна кількість параметрів). Шаблони підпрограм.  Процедурний 

тип та його використання. Побічні ефекти. Області видимості змінних. 

Локальні та глобальні змінні. Простір імен. Принцип локальності. Побічні 

ефекти. Рекурсія та рекурсивні функції. Подвійна рекурсія. 

Модульне програмування. Поняття модуля та модульного інтерфейсу. 

Розділ інтерфейсу та розділ реалізації. Роздільна компіляція. Бібліотеки 

модулів. Способи доступу до бібліотек 

Література [1–3; 7; 8; 10; 11; 14; 16] 

Модуль ІV. Структури даних і класи, об’єктно-орієнтовне 
програмування. 

Типи-контейнери. Перелічуваний та діапазонний типи: означення, 

приклади, стандартні методи маніпуляції зі змінними перелічуваного та 

діапазонного типів. Масиви: означення і ініціалізація масивів, одновимірні та 

двовимірні масиви, звернення до елементів масиву, зберігання масиву в 

пам’яті, статичні і динамічні масиви, присвоювання та порівняння масивів, 

цикли з масивом, передача масивів в підпрограми та повернення їх як 

значень функції, сортування масивів (вибором, вставками, бульбашковим 

методом), пошук в сортованому масиві (бінарний пошук). Записи: означення 

запису, методи обміну записами з підпрограмами. 

Покажчики і динамічні структури даних. Адреса комірки і вміст комірки. 

Для чого потрібні покажчики. Типи покажчиків. Розіменування. Нульовий 

покажчик. Безтипові покажчики. Доступ  до даних в памяті з довільним 

внутрішнім представленням. Неявні покажчики. Динамічний доступ до 

пам’яті, організація динамічного доступу. Помилки в роботі з динамічною 
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пам’яттю. Списки (одно-, та двозв’язні), черги, стеки, дерева. Порядок 

обходу дерева. Бінарне дерево, його  реалізація. Приклади задач на 

застосування бінарних дерев. Бінарні дерева пошуку.  

Класи.  Неформальне визначення класу, різниця між поняттями класу та 

запису. Поля і методи класу. Конструктори і деструктори. Ініціалізація і 

знищення об’єктів. Збірка сміття. Змінна self. Інкапсуляція, успадкування, 

поліморфізм. Рівні захищеності полів ( private, public, protected ). Властивості 

(properties) та застосування властивостей.. Шаблони класу. Абстрактні типи 

даних (АТД), класи як АТД. АТД стек, АТД черга, динамічний масив як клас 

АТД і зв’язний список. Використання класів бібліотеки NET. Стандартні 

контейнерні класи NET і простір імен System.Collections.Generic. Операцїї is і 

as. 

Інтерфейси. Реалізація інтерфейсів. Сумісніть за := і операції is, as для 

інтерфейсів. Інтерфейси і поліморфізм. Інтерфейси і успадкування. 

Стандартні інтерфейси NET. 

Файли. Поняття, класифікація файлів. Файлова змінна, файловий покажчик. 

Буферизація в файлах. Засоби робота з закритими файлами. Типові помилки 

при роботі з файлами.  Засоби роботи з типізованими та текстовими файлами.  

 
Література [1; 2; 7; 9; 10;12 ] 
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Зміст практичних занять 

Тема   1.  Комп’ютерна арифметика. Системи числення та переведення 

чисел із одної системи в іншу. Представлення чисел в комп’ютері, прямий, 

обернений та доповнювальний код. Операції складання-віднімання. Побітові 

логічні операції: лівий та правий зсув, OR, XOR, AND (4 години).                 

Метою занять за темою є ознайомлення зі способами представлення чисел 

в пам’яті  ПК, а також особливостями виконання арифметичних і бінарних 

операцій та отримання навичок в перетвореннях чисел з двійкової форми в 8-

, 16- та десяткові їх представлення і навпаки. 

Необхідні знання для оволодіння практичними навичками за темою. 

• Поняття позиційної системи та розгорнута форма запису числа з основою 

q  та  n  розрядами цілої частини і m  розрядами дробової: 

                           1 1 2
1 1 0 1 2... ...n n m

q n n mN a q a q a q a a q a q a q− − − −
− − − −= + + + + + + + +  

наприклад, для десяткового числа 785.432 маємо 

                          3 2 1 2 37 10 8 10 5 10 4 10 3 10 2 10− − −⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  

• Алгоритм взаємних перетворень між числами з основою 2 та основами 

степені 2 (8, 16, тощо) 

Приклад перетворення 16-вого числа в двійкове представлення: 

' ' ' '
16A23C6 =1010 0010 0011 1100 0110  

 Щоб представити 16-ве число в двійковій системі досить кожне з 16-вих 

чисел представити двійковою тетрадою і навпаки, щоб перевести двійкове 

число в 16-ове слід розбити двійкове число на тетради і замінити двійкове 

значення тетради у відповідних позиціях 16-вим еквівалентом, а щоб зробити 

аналогічні перетворення з вісімковою системою числення слід тетради 

замінити тріадами. 
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• Алгоритм перетворення десяткового числа в число за основою деякої 

степені двійки (наприклад, для перетворення цілої частини десяткового числа 

в 8-ве слід обчислити послідовність залишків  ділення цілої частини числа та 

часток від ділення на 8  і записати залишки в зворотному порядку, а щоб 

отримати результат перетворення дробової частини  десяткового числа в 

вісімкову слід десяткову дробову частину множити на 8 і знімати цілу 

частину результату до тих пір, поки в результаті чергового множення 

дробова частина не перетвориться в нуль, або не буде досягнута потрібна 

точність, а потім виписати підряд цілі частини в прямому порядку). 

Приклад: для десяткового числа 785.250 будемо мати його вісімковий 

еквівалент у вигляді 1421.2, дійсно, для цілої частини маємо 

785/8 = (98, 1); 98/8 = (12, 2); 12/8 = (1, 4),  1/8 = (0, 1) 

(пари чисел в дужках представляють частку від ділення на 8 і залишок) 

Тоді залишки в зворотному порядку і дають наведене вище число 1421. 

Для дробової частини 0.250 маємо 0.250*8 = 2.0. Ціла частина результату і 

дає дробовий еквівалент восьмеричного числа. 

•  Алгоритм формування доповнювального коду (поміняти у двійковому 

представленні числа нулі на одиниці, а одиниці на нулі і додати до 

результату одиницю). Приклад: нехай в прямому коді маємо число 00101001, 

його значення в оберненому коді буде 11010110, а в доповнювальному коді 

матимемо 11010111 

Завдання: 

1.1. Записати в розгорнутій формі цілі десяткові числа: 

           241675, 952316, 456321. 

1.2. Вивести ознаку ділення цілого числа на 3 та 9. 

1.3. Записати в розгорнутій формі дійсні десяткові числа 
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24.1675, 952.316, 4563.21 

1.4. Перетворити в двійкове представлення 8-ві числа  

567321, 325678, 77354, 456213 

1.5. Перетворити 8-ві числа задачі 1.4 в десяткові. 

1.6. Перетворити в 16- ві наступні двійкові числа  

100010100111001111000110 

101100011000111110001011 

1.7. Двійкові числа із п. 1.6 перетворити в вісімкові 

1.8. Знайти доповнювальні коди наведених в п. 1.6 чисел. 

1.9. Знайти результати застосування бінарних  операцій OR, XOR, AND та 

shl 4, shr 5 до пари чисел п. 1.6. 

1.10. Як замінити операції множення та ділення на число степені 2 

(наприклад, 3 42 ,2− ) логічними операціями? 

1.11. Перетворити в двійкове представлення десяткових чисел 

5673.21, 325.678, 773.54, 456.212 
Література [6-7;  8-11] 

Тема   2.  Системи програмування: ознайомлення із зразками систем 

програмування компілюючого та інтерпретуючого типів (4 години).                 

Метою занять за темою є попереднє ознайомлення з вільними середовища-

ми програмування мовами Python, Pascal, C/C++: їх засобами інформування, 

налаштування та програмування.  

Оболонки надають користувачеві можливість налаштовувати робоче 

середовище під власні потреби (вибір мови, робочих каталогів, установка 

редакторських опцій, тощо), готувати програмний текст, зберігати його в 

зовнішній пам’яті (ЗП), знаходити його і завантажувати в основну пам’ять, 

редагувати, компілювати, відлагоджувати програми та ініціювати їх 

виконання. Зразками середовищ, доступних для вільного (free) використання, 
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є Python26, PascalAbc.net та DevCpp (C++). В курсі передбачено вивчення 

Python’у як мови прототипів і Pascal’ю та С як підготовчого етапу до програ-

мування в середовищах Delphi та msVisual Studio.  

Завдання. 

2.1. Знайти в Інтернеті сайти локалізації розробок PascalAbc.net, Pythonwin, 

Python та DevCpp,  завантажити та інсталювати їх на робочому комп’ютері. 

2.2. Активізувати середовище програмування на Pythonwin і ознайомитись зі 

змістом пунктів головного меню (File, Edit, View, Tools, Windows, Help)  та 

налаштувати редактор під кириличний алфавіт. 

2.3. Знайти розміщення каталогу зі зразками навчальних програм на Python, 

завантажити їх у вікно редактора, ознайомитись візуально зі структурою 

текстів і виявити в текстах коментарі, ініціювати виконання програм (Run). 

Звернути увагу на результати роботи програм і знайти в текстах оператори 

друку. 

2.4. Відкрити меню Help і знайти в завантажених текстах пояснення до 

операторів друку.  

2.4. Виконати п.п.2.2-2.4 для середовищ PascalAbc.net та DevCpp.  

2.5. Порівняти особливості виконання п.п.2.2-2.4  у трьох середовищ, коротко 

їх описати в редакторі Word і результат скопіювати в каталог викладача.  

Тема   3. Числові типи даних та оператор присвоювання. Вирази, зведення 

типів у виразах. Використання інтерпретатора як калькулятора в арифметич-

них обчисленнях (2 години).  

Метою заняття є засвоєння поняття змінної, змісту операції присвоювання і 

набуття практичних навичок в послідовному програмуванні з використанням 

середовищ PascalABC (NET),  Python, DevCPP (C++) на прикладах виконання 

послідовних програм з числовими типами змінних. 

Завдання. 

3.1 Записати наступні формули у вигляді операцій присвоювання самостійно 

вибраним іменам змінних: 
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3.2  Як записати число е, якщо ви забули його значення?  Як записати число 

число π  в подібній ситуації? 

3.3  Як подати  синус от x градусів ? 

3.4  Записати оператори присвоювання, котрі змінній d присвоюють 

а) середнє арифметичне чисел x, y, z; 

б) відстань між точками з координатами ),( 11 yx  та ( ), 22 yx ; 

в) площу трикутника зі сторонами a, b, c. 

3.5 Записати оператор присвоювання, який змінює знак значення  змінної z. 

3.6 Поміняти місцями значення змінних x та y. 

3.7 Поміняти місцями значення змінних  x, y та z так, щоб в x опинилось 

значення змінної y, в у – значення змінної z, а в  z – початкове значення 

змінної x. 

3.8 Чому дорівнює значення змінної z після виконання оператора z:=7/3 ? 

1.9 Присвоїти цілій змінній h першу з кінця цифру запису додатнього цілого 

числа k. 

3.10 Присвоїти цілій змінній h третю  з кінця цифру запису додатнього цілого 

числа k  (наприклад, якщо k=252768, то h=7). 

3.11 Присвоїти цілій змінній h першу  цифру  дробової частини додатнього 

дійсног числа z (якщо z=78.125, то h=1). 

3.12 Цілій змінній  s присвоїти суму цифр трьохзначного цілого числа k. 
Література [6-7;  8-11] 

Тема   4. Порівняння та розгалуження. (3 години).  

Мета занять - вивчення мовних засобів побудови розгалужень з лінійними 

блоками операцій: умовних операторів і операторів множинного вибору. 

Умовний оператор: 
 if <логічний вираз > then 
  <оператор 1> 
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 else 
  <оператор2>; 

Логічний вираз повертає тип Boolean, тобто: true (істина) або false (хибність). 

Якщо перевірка логічного виразу дає результат true, то виконується  

оператор1, інакше – оператор2.  

Скорочена форма умовного оператора: 

if <логическое выражение > then 

  <оператор 1>. 

Якщо перевірка логічного виразу дає результат true, то оператор1 буде 

виконано, інакше буде виконано наступний за наведеною конструкцією 

оператор. Розглянемо приклад: 

 








>
=
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=
     8y     если     ,
8y     если   ,
8      если     ,

3

2

y
y

yy
z  

Текст програми буде таким: 
 Program one; 
 Var  z,y : real; 
 Begin 
  Writeln(‘введіть y’); 
  Readln(y); 
  If  y<8 then  

z:=y 
  else  
   if y=8 then 
    Z:=y*y 
   else 
    Z:=y*y*y; 
  Writeln(‘z=’,z:9:4) 
     End. 

Зверніть увагу на те, що розповсюдженою помилкою при написанні такого 

фрагменту програми (з потрійним розгалуженням) є таке: 
  If  y<8 then  

z:=y; 
  If y=8 then 
   Z:=y*y 
  else 
   Z:=y*y*y; 

Знайдіть, що тут не так? Прослідкуйте, яке значення отримає змінна z, якщо  

y<8?   
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Якщо <оператор1> і (або)  <оператор2> містять більше одного оператора, 

то використовують складений оператор.  Наприклад: дано два числа a і b, 

помістити більше з них в змінну а, а менше – в змінну b. 
 Program two; 
 Var a,b,c : real; 
 Begin 
  Writeln(‘введіть два числа’); 
  Readln(a,b); 
  If  b>a  then 
  Begin 
   c:=a; a: =b; b:=c 
  End; 
  Writeln(‘більше =’,a:7:2,’  менше=’,b:7:2) 
 End.   

Завдання. 

4.1 Записати оператор присвоювання, в результаті якого логічна змінна f 

отримує значення 

  а) true, якщо число k ділиться на 7, и  false – в протилежному випадку; 

 б) true, якщо точка (x,y) лежить зовні круга радіусу r с центром в точці 

(1,0) і false – в протилежному випадку; 

 в) true, якщо 0<x<1, и  false – в протилежному випадку; 

 г) true, якщо x  належить відрізку [-1,1], і  false – в протилежному 

випадку; 

 д) true, якщо x лежить зовні відрізків [2,5] і [-1,0], і  false – в 

протилежному випадку. 

4.2. y=max{a,b,c}; 

4.3. 
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4.6 Менше із двох різних чисел x і y замінити їх пів сумою, а більше – їх 

подвоєним добутком. 

4.7. Дано два числа x і y.  Більше з них помістити в А, менше-  в В. 

4.8.  Дано два цілих числа. Якщо вони рівні, то кажному присвоїти суму цих 

чисел, інакше занести в них значення нуль 

4.9. Запрограмувати фрагмент y=







 

max( , ),                0
min( , ),                 1

,              

a b ÿêù î x
a b ÿêù î x

a b ³í àêø å

=
=

+

 

 

Тема   5. Програмування циклів (2 години). 

Мета занять є  вивчення засобів програмування циклічних обчислень з 

наперед заданою кількістю циклів та способів їх використання. Цикли з 

параметром (for), з передумовою (while) та постумовою (repeat-until).  

При заданій кількості повторів в циклі доцільно застосувати цикл з 

лічильником  (for). У всіх інших варіантах застосовуються  цикли repeat або 

while. Наприклад, при обчисленні середнього арифметичного послідовності n 

дійсних чисел будемо мати програму: 
 Program three; 
 Var i,n : integer; 
        s,x : real; 
 Begin 
  Writeln(‘задайте кількість елементів’); 
  Readln(n); 
  s:=0; 
  For i:=1 to n do 
  Begin 
   Writeln(‘задайте число’); 
   Readln(x); 
   s:=s+x 
  End; 
  If  n<>0 then 
  begin 
   s:=s/n; 
   Writeln(s:10:4) 
  End 
  Else 
   Writeln(‘послідовність порожня’) 
 End. 
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Розглянемо інший приклад, в якому кількість повторів не задано, а ознакою 

кінця послідовності є нуль. Тоді програма обчислення середнього арифме-

тичного послідовності введених чисел буде такою: 
 Program four; 
  Var   n:integer; 
        s,x:real; 
 Begin 

s:=0;  n:=0; 
  Writeln(‘введіть число’); 
  Readln(x); 
  While  x<>0 do 
  Begin 
   n:=n+1; 
   s:=s+x; 
   Writeln(‘введіть число’); 
   Readln(x) 
  End; 
  If  n<>0 then 
  begin 
   s:=s/n; 
   Writeln(s:10:4) 
  End 
  Else 
   Writeln(‘послідовність порожня’) 
 End. 

В цій програмі числа вводяться в циклі, але перше число вводимо до початку 

циклу, оскільки для входження в цикл, або його пропуск треба перевірити 

умову  ‘x<>0’. 

Поміняємо умову задачі: вводимо числа (додатні і від’ємні ), поки не буде 

введено символ ‘0’. Обчислимо середнє арифметичне послідовності введених 

чисел при умові, що  послідовність не порожня. Тоді, 
 Program five; 
  Var   n:integer; 
        s,x: real; 
  c:char; 
 Begin 
  s:=0;  n:=0; 
  Repeat 
   Writeln(‘введите число’); 
   Readln(x); 
   n:=n+1; 
   s:=s+x; 
   Writeln(‘ввод продолжить? 0/1’); 
   Readln(c) 
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  Until c=’0’; 
  s:=s/n; 
  Writeln(s:10:4) 
 End. 

Цикл закінчує роботу як тільки символьна змінна прийме значення “0” 

Завдання. 

5.1. Дано ціле число  n>0 і послідовність n дійсних чисел . Знайти: 

 а) суму і добуток всіх чисел ; 

 б) суму відємних і добуток додатніх чисел; 

 в) величину найбільшого серед них; 

 г) величину найменшого та його номер; 

 д) суму та кількість, що належать відрізку [c,d]; 

5.2. Вивести на друк всі двозначні цілі числа, сума яких є парною і більшою 

за їх добуток.  

5.3. При цілому n>0 знайти найменше із чисел )sin(3

n
knk +    (k=1, 2, …, n). 

5.4 Дано ціле  n>0 і послідовність із n цілих чисел. Надрукувати: 

 а)  числа, у яких остання цифра є нуль; 

 б)  числа, у яких останні дві цифри однакові (наприклад: 1255, 311); 

 в) значення максимального числа серед парних чисел послідовності;   

 г) значення мінімального числа серед непарних чисел послідовності;  

 д) номер першого нульового елемента; 

5.5. Визначити, чи є натуральне число паліндромом, тобто, таким, що 

однаково читається зліва направо і справа наліво. 

5.6. Перевірити, чи не складається ціле число з однакових цифр. 

 
Література [6-7;  8-11] 

 

Тема   6. Нескінченні ітеративні цикли (2 години). 

Мета заняття – набуття навичок для програмування ітеративних циклів. 
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Прикладом ітеративних обчислень є задача підсумовування нескінченних 

рядів. Ключом розв’язання проблеми є знаходження рекурентної формули, 

що пов’язує сусідні члени суми. Нехай, наприклад, потрібно знайти суму 

ряду з точністю доε , загальний член якого має вигляд ))!2(3/()!(2 2 nnan = . 

Для отримання рекурентної формули обчислимо відношення двох сусідніх 

членів: 

)12(2
1

)!(2)!22(3
)!2(3))!1((2

2

2
1

+
+

=
+

⋅+
=+

n
n

nn
nn

a
a

n

n , 

тоді 

 ))12(2/()1(1 ++=+ nnaa nn . 

При складанні програми будемо вважати, що точність досягнута, якщо ε<na . 

 Program six; 
 Var sum, an, e :real; 
   N :integer; 
 Begin 
  Readln(e); 
  Sum:=0; 
  N:=1; 
  an:=1/3; 
  While an>e do 
  Begin 
   Sum:=sum+an; 
   Inc(n); 
   an:=an*(n+1)/2/(2n+1) 
  End; 
  Writeln(‘сумма=’, sum) 
 End 

Якщо в умові задачі кількість членів ряду відома, то використовується 

оператор for. 
Program seven; 

 Var sum, an, e :real; 
        I, N : integer; 
 Begin 
  Readln(e,n); 
  an:=1/3; 
  Sum:=an; 
  For i:=2 to n  do 
  Begin 
   an:=an*(i+1)/2/(2i+1) 
   Sum:=sum+an; 
  End; 
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  Writeln(‘сумма=’, sum) 

 End. 

В задачах пошуку границі послідовності використовується цикл repeat – until. 

Нехай, наприклад, нам потрібно знайти границю послідовності }{ na , де 

5
2 3

n
n

a
a

−
= . За початкове значення границі приймемо значення 10=a . Процес 

обчислення послідовних наближень na зупинимо, коли ε<−+ nn aa 1 . Тоді  

Program eight; 
Var an, an1, e : real; 
Begin 
 Readln(e); 
 An1:=1; 
 Repeat 
  an:=an1; {запомнить предыдущее значение} 
  an1:=(2-an*an*an)/5 {вычислить следующее значение 

} 
 Until abs(an1-an) < e;      
 Writeln(‘предел равен’, an1) 
End. 

  

Завдання.   

Обчислити суми рядів: 
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Тема   7.  Літерні і ланцюжкові типи даних, обробка ланцюжків (4 години).  

Мета заняття - ознайомлення з символьними і ланцюжковими значеннями 

змінних, їх представленням і особливостями обробки в мовах програмування. 

Завдання. 

7.1. Перевірити, чи містить ланцюжок букви латинського алфавіту і пробіли. 

7.2. Перевірити, чи містить ланцюжок цифри і крапку. 

7.3. Перевірити, чи містить ланцюжок знаки арифметичних операцій «+»,  «–

», «*», «/». 

7.4. Перевірити, чи є значення ланцюжкової змінної правильним представ-

ленням імені файла в форматі 8.3. 

7.5. Перевірити, чи є значення ланцюжкової змінної записом десяткового 

цілого числа. 

 7.6. Перевірити, чи є ланцюжок паліндромом. Паліндром – слово, що 

однаково читається в обох напрямках. 
Література [6-7;  8-11] 

Тема   8. Операції введення/вивнедення даних (2 години). 

Мета занять – ознайомлення з принципами програмування консольного 

введення виведення даних та форматизації відображення даних на екрані. 

Групи символів, розділених пробілами, в подальшому будемо називати 

словами. 

Завдання. 

8.1. У введеному з клавіатури реченні виділити слова і роздрукувати їх. 

8.2. У введеному з клавіатури реченні виділити числа, перевести їх в числову 

форму і відобразити на екрані. 

8.3. У введеному з клавіатури ланцюжку виділити окремі слова і розмістити 

їх у вигляді таблиці.  

8.4. Скласти програму відображення кодової таблиці з заголовком, що 

містить пояснення до стовпчиків таблиці (коди і відповідні їм символи)  
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8.5. Скласти програму, призначену для консольного введення чисел, яка не 

реагує на натискування нецифрових клавіш (за винятком десяткової точки). 
Література [6-7;  8-11] 

Тема   9. Бітові операції та побітна обробка даних (2 години).  

Мета заняття: ознайомлення з мовними реалізаціями команд мікропроцесо-

ра  OR, XOR, AND, лівого і правого зсувів та набуття навичок їх практичного 

застосування.  

Завдання. 

9.1. Перевірити парність числа без застосування операції ділення. 

9.2. Запрограмувати операції множення та ділення на число, що є степенем 2 

за допомогою логічних операцій. 

9.3.  Знайти результати застосування бінарних  операцій OR, XOR, AND та shl 

4, shr 5 для  пар чисел  (5, 1), (10,7), (15, 8), (14, 11) їх програмуванням мовою 

за вибором та перевірити результат ручними обчисленнями. 

9.4. Скласти програму перетворення бітового представлення довільного 

числа в ланцюжок символів “0”  та “1”,  позиція яких в ланцюжку відповідає 

бітам 0 та 1 у відповідних позиціях бітового образу числа.  

Література [6-7;  8-11] 

Тема   10. Конструкції структурного програмування, їх графічне 

зображення, блок-схеми (6 годин). 

Мета занять- засвоєння графічних еквівалентів лінійним операціям, опера-

ціям розгалужень і циклів та їх застосування до проектування структурних 

алгоритмів в середовищах Flowchart Builder та Scratch. 

Завдання. 

10.1. Ознайомлення з системами  Scratch  та Flowchart Builder. 

10.2. Вивчення зразків навчальних програм Scratch та їх модифікація. 

10.3. Вивчення навчальних зразків системи Flowchart Builder. 

10.4. Побудова засобами Flowchart Builder’a блок-схем алгоритмів у 

відповідності до завдань попередніх тем. Звернути увагу на конструювання 
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розгалужень і циклів та узгодження їх конструкцій з вимогами структурного 

програмування. 
Література [3, 5, 15] 

Тема 11. Процедури та функції (3 години). 

Мета заняття– ознайомлення з мовними засобами підтримки функціональ-

ної декомпозиції задач та організацією взаємодії функціональних компонент 

в межах  програми. 

Процедури та функції є мовними конструкціями, що дозволяють описувати 

слабко зв’язані функціональні блоки завдання у вигляді, придатному для 

багаторазового як в рамках одної програми, так і за її межами. Розрізняються 

два типи мовних конструкцій- функції, що повертають клієнту один обчисле-

ний елемент, та процедури, де таких елементів може бути багато.  

Розглянемо конструкцію функції на прикладі оформлення операції schet для 

підрахування кількості входжень певної цифри в задане десяткове число і 

застосуємо її для визначення кількості входжень в довільне число нуля та 

одиниці.  
Program nine; 
Const nul=0; 
Var x : integer; 
Function schet(n : integer; c : byte) : byte; 
 Var k, a : byte; 
Begin 
 K:=0; 
While n<>0 do 
Begin 
 a:=n mod 10; 
 n:=n div 10; 
 If a=c then 

Inc(k) 
End; 

 Schet:=k 
End; 

 Begin 
  Readln(x); 
  Writeln(‘кількість нулів=’,schet(x,0)); 
  Writeln(‘кілкість одиниць=’,schet(x,1)); 
 End.  

 

Функція має два вхідних параметри: n – задане число та с – шукану цифру.  
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Розглянемо тепер конструкцію процедури на прикладі операції обчислення 

коренів квадратного рівняння. В даному випадку результатом виконання 

операції, на відміну від функції,  будуть три значення.  
Program ten; 
  Var a,b,c,x1,x2:real; 
    F:Boolean; 
    N,i:imteger; 

Procedure korni(a,b,c:real; var x1,x2:real; var t:Boolean); 
 Var d:real; 
Begin 
 d:=b*b-4*a*c; 
 If d>=0 then 
 Begin 
  T:=true; 
  d:=sqrt(d); 
  X1:=(-b+d)/(2*a); 
  X2:=(-b-d)/(2*a); 
 End 
 Else 
 Begin 
  T:=false; 
  X1:=-b/(2*a); 
  X2:=d/(2*abs(a) 
 End 
End; 
Begin 
 Readln(n); 
 For i:=1 to n do 
 Begin 
  Readln(a,b,c); 
  If a<>0 then 
  Begin 
   Korni(a,b,c,x1,x2,f); 
   If f then 
   Begin 
    Write(‘корені дійсні’); 
    Writeln(‘x1=’,x1,’ x2=’,x2) 
   End 
   Else 
   Begin 
    Write(‘корені комплексні’) 

 
Writeln(‘x1=’,x1,’+’,x2,’*I’, 
   ‘  x2=’,x1,’-‘,x2,’*I’) 

End 
   End 
   Else 
    Writeln(‘a=0’) 
  End 
 End. 
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Процедура korni має 6 формальных параметрів:  вхідні параметри a, b, c – 

коефіцієнти рівняння і x1, x2, t – вихідні параметри, що містять обчислені 

значення коренів  (x1, x2) та ознаку типу коренів (t=True у випадку коренів 

дійсних, або t= False  у випадку коренів комплексних).  

Зауважимо, що процедура взагалі може і не мати вихідних параметрів. Пока-

жемо це на прикладі розкладення числа на прості множники. Нижче ця 

задача розв’язується для послідовності чисел, які вводяться з клавіатури..  
 Program eleven; 

Var a : integer;  
Procedure mnojit( x:integer); 

  Var m:integer; 
 Begin 
  m:=2; 
  While m<=x do 
   If (x mod m)=0 then 

Begin 
 Write(‘ ‘,m); 
 X:=x div m 
End 
Else 
 Inc(m) 

 End; 
 Begin 
  Read(a); 
  While a<>0 d0 
  Begin 
   Writeln(‘розклад числа‘, a,’ на прості множники'); 
   Mnojit(a); 

Writeln; 
Read(a) 

  End 
 End. 

Процедура mnojit має тільки 1 вхідний параметр, і результати не повертає в 

викликаючи програму, а відображує на екрані. 

       

Завдання. 

11.1. Описати процедуру обчислення суми та добутку трьох заданих чисел. В 

основній (викликаючій) програмі ввести n трійок чисел, для каждой трійки 

обчислити суму та добуток. 
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11.2. Описати функцію, яка обчислює найбільший спільний дільник 2 чисел: 

 а) з застосуванням алгоритму Евкліда; 

 б) з застосуванням методу послідовного віднімання із більшого числа 

меншого.  

В основній програмі використати її для перевірки, чи є серед трьох чисел 

числа взаємно прості.   

11.3. Описати функцію обчислення ∑
=

n

i

i

i
x

1

2

2
. В основній програмі ввести m пар  

(n,x), і для кожної пари обчислити суму та відобразити на екрані.  

11.4. Описати функцію sum(n)  для обчислення 1/1) n +(1/2) n +…+(1/n) n . В 

основній програмі організувати обчислення для  k від 1 до заданого m. 

11.5. Описати функцію для обчислення arcsinx (через arctgx), за формулою: 







−
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Описати функцію обчисення arcsinx, використовуючи її розклад в ряд: 
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xxxx  ;    [x 2 <1] 

В основній програмі для n значень х виконати обидві функції (ε  зменшувати 

від 0.1 до 0.000001). Порівняти результати. 

Тема 12. Масиви одновимірні та їх застосування (3 години). 

Мета заняття– ознайомлення зі структурою, представленням і способами 

використання одновимірних масивів даних . 

Одновимірний масив − це структура даних, яка відображає упорядковані 

однорідні множини (послідовності, вектори, тощо). Кожний елемент масиву 

явно означений індексом і до нього є прямий доступ (за індексом). Індекс 

можна розглядати як ключове слово словника, а його значення як значення 

словника. Як приклад декларації масиву опишемо N–вимірний вектор 
A[1..N]. 

const N=20; 
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type Tip = integer; 

Перший спосіб. 
var A : array[1..N] of Tip; 

Другий спосіб. 
Type  vect= array[1..N] of Tip; 
Var A:vect; 

Масиву виділяється суцільна область памяті. Це значить, що елементи 

масиву ідуть один за одним.  

Завдання. 

12.1.Описати процедуру Input  введення  массиву  a[1..n] з клавиатури: 
const n_max=20; 
type vect=array[1..n_max] of integer; 
procedure Input(var n:integer; 
    var a:vect); 
var i:integer; 
begin 
 writeln(‘Задайте кол − во, не  превышающее’,n_max); 
 read(n); 
 writeln(‘Задайте элементы’); 
 for i:=1 to n do 
  read(a[i]);  
end; 
 

12.2. Описати процедуру  Output виведення массиву  a[1..n]: 
const n_max=20; 
type vect=array[1..n_max] of integer; 
procedure Output(n:integer; 
    const a:vect); 
var i:integer; 
begin 
 writeln; 
 for i:=1 to n do 
  write(a[i]:5); 
   writeln  
end; 
 

12.3. Скласти функцію пошуку елементу x в масиві a[1..n], що повертає 

індекс першого входження x. 

12.4. Скласти функцію упорядкування елементів масиву за зростанням 

(бульбашковим методом) 
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12.5. Скласти функцію пошуку елемента в упорядкованому масиві бінарним 

методом. 

12.6. Скласти підпрограму циклічного (вправо) зсуву масиву на задану 

кількість позицій. 

12.7. Знайти максимальний елемент масиву. 
Література [6-7;  8-11] 

Тема 13. Двовимірні масиви, задачі на використання двовимірних 

масивів (4 години). 

Мета занять - ознайомлення зі структурою, представленням і способами 

використання табличних даних і матриць. 

Двовимірний масив є адекватним відображенням математичного об’єкту 

матриця. Наведемо варіанти способів декларування матриць, що складаються 

із N рядків та M стовпчиків: 
const N=10; M=10; 
type T_el = integer; 

Перший спосіб. 
Var C:array[1..N,1..M] of T_el; 

Другий спосіб. 
Type matr= array[1..N,1..M] of T_el; 
Var C:matr; 

В 1-ом та 2-ому представленнях доступ до элемента i-го рядка та  j-того 

стовпчика  визначається зверненням C[i,j]. 

Третій спосіб. 
Type vect= array[1..M] of T_el; 

 matr= array[1..N] of vect; 
Var C:matr; 

Цей спосіб інтерпретує матрицю як вектор векторів і, в доповнення до 

механізмів доступу до окремих елементів, додає доступ до кожного рядка 

матриці як до вектора. Наприклад, i-й рядок адресується так: C[i].  

Завдання. 

13.1. Описати процедуру введення матриці  a[1..n,1..m] з клавіатури: 
Const  n_max=10; 
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  m_max=10;  
type T_el = integer;  

 vect = array[1..m_max] of T_el; 
 matr = array[1..n_max] of vect; 

procedure Input(var n,m:integer;var a:matr); 
var i,j:integer; 
begin 
 writeln(‘Задайте кол − во строк,  не  превышающее’,n_max); 
 read(n); 

writeln(‘Задайте кол − во столбцов,  не  превышающее’,m_max); 
   read(m); 
 writeln(‘Задайте элементы’); 
 for i:=1 to n do 
  for j:=1 to m do 
   read(a[i,j]) 
end; 
 

Слід мати на увазі, що введення елементів здійснюється рядками: 

1) набираємо елементи чергового рядка, розділяючи їх 

символами пробілу; 

2) натискаємо клавішу  Enter; 

3)  пункти 1) і 2) виконуємо для всіх n рядків матриці.  

13.2. Описати процедуру  виведення матриці  a[1..n,1..m]: 
   сcnst  n_max=10;  m_max=10;  
   type T_el = integer;  

 vect = array[1..m_max] of T_el; 
 matr = array[1..n_max] of vect; 

   procedure Output(n,m:integer; const a:matr); 
   var i,j:integer; 
 
   begin 
      writeln; 
    for i:=1 to n do 
       begin 
       for j:=1 to m do 
        write(a[i],’  ‘); 
            writeln  
       end 
   end; 
 

Тут відображенням даних керує програма. Елементи чергового рядка вида-

ються послідовно через пробіл;  цим керує оператор циклу   
for j:=1 to m do 

   write(a[i],’ ‘); 
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При  виведенні елементів дійсного типу слід використовувати функцію форматування 

виведення:  
write(a[i]:5:2,’ ‘); 

 
Переходом до чергового рядка керує оператор циклу за допомогою  оператора  writeln.  

13.2. Зайти елемент x в матриці a[1..n,1..m].   

Вхідні дані: n, m ∈ N (множеству натуральных чисел);  

a[1..n,1..m] ∈ Z  (множеству целых чисел); 

x ∈ Z (значение, которое требуется найти в массиве). 

Вихідні дані: якщо x міститься в масиві, то повертаються індекси елемента 

(i− номер рядка, j− номер стовпчика), інакше повертаються i = n+1 та  j = 0. 

Програма: 
    i := 1;  j :=1; 
     while   (i <= n) and (x <> a[i,j])  do 

      begin 
         while   (j <= m) and (x <> a[i,j])  do 
           j := j+1; 
         if  j > m then 
                   begin i:= i+1; j :=1  end 
      end; 

     if  i = n+1  then   j:=0; 

Наведемо інший варіант програми, який має меншу кількість порівнянь. 

Внутрішній цикл в ньому заміщено умовним оператором:  
   const  n_max=10; 
  m_max=10;  
   type T_el = integer;  

 vect = array[1..m_max] of T_el; 
 matr = array[1..n_max] of vect; 

   procedure Poisk_matr( const a:matr;  n,m:integer; x: T_el;    
                         var i,j:integer); 
   begin  

i := 1; j := 1; 
   while   (i <= n) and (x <> a[i,j])  do 

       begin 
         if  j <= m   then  j := j+1; 
         if  j > m    then 
                   begin i:= i+1; j :=1 end 
        end; 
     if  i = n+1  then   j:=0 
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   end; 

13.3. Знайти максимальний елемент матриці.  

Вхідні дані: n, m− кількість рядків і стовпчиків матриці; 

 n, m ∈ N (множина натуральних чисел); 

 a[1..n,1..m] ∈ Z  (множина цілих чисел); 

Вихідні дані: k,l- індекси максимального елемента ( a[k,l]). 

Проміжні дані:  i,j– поточні індекси елементів матриці. 
Програма: 
  Const  n_max=10; 
  m_max=10;  
type T_el = integer;  

 vect = array[1..m_max] of T_el; 
 matr = array[1..n_max] of vect; 

procedure Max_matr( var a:matr; n,m:integer; var k,l:integer); 
var i,j:integer; 
begin 

k:=1;l:=1; 
for i:=1 to n do 

  for j:=1 to m do 
   if a[i,j]>a[k,l] then  

begin  k:=i;l:=j end 
end; 

 

13.4. Перевірити, чи є матриця a[1..n,1..m] додатньо визначеною. 

Вхідні дані: n, m ∈ N (множина натуральних чисел); 

a[1..n,1..m] ∈ R  (множина дійсних чисел). 

Вихsдні дані: логічне значення ( true, якщо елементи додатні, false  якщо в 

матрицs є хоча б один елемент від’ємний). 
Const  n_max=10; 

  m_max=10;  
type T_el = real;  
vect = array[1..m_max] of T_el; 
matr = array[1..n_max] of vect; 
function Def_Plus(const a:matr;  n,m:integer):Boolean; 

var i, j:integer; 
begin  

i:=1; j:=1; 
while   (i <= n) and ( a[i,j]>0)  do 

        begin 
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          if  j <= m   then  j := j+1; 
          if  j > m    then 
                   begin i:= i+1; j :=1 
                   end 
         end; 
         Def_Plus :=(i = n+1) 

end; 
 

13.5. Обчислити слід матриці a[1..n,1.. n], (суму елементів головної 

діагоналі).  

13.6. Побудувати вектор,координатами якого є суми елементів кожного рядка 

матриці a[1..n,1..m]. 

13.7. Дано вектор  x {x1, x2 . . ., xm}. Побудувати визначник Вандермонда  за 

правилом:  i ─ й рядок містить вектор {xi
1, xi

2, . . ., xi
m}. 

Тема 14. Файли і робота з файлами (4 години). 

Мета занять – ознайомлення з засобами довготривалого зберігання даних в 

зовнішній памяті та набуття практичних навичок роботи з файлами.  

Текстові файли призначені для зберігання символьних ланцюжків 

різної довжини в зовнішній пам’яті, наприклад файл, зміст якого в 

текстовому редакторі виглядає як: 

ABC 

DE FG 

H 

Буде зберігатись в зовнішньому файлі у вигляді послідовності 

ABC┘DE FG┘┘H 

де  “┘” означає символ переведення рядка (він генерується при натисканні  

клавіші “Enter”). 

Програми на Паскалі мають доступ до двох змінних типу «текстовий файл»: 

Input і Output. Читання даних з першої відповідає введенню даних з 

клавіатури, а запис в другу відповідає відображенню символів на екрані, 

наприклад 
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WriteLn(′Text′); 

та 
WriteLn(Output, ′Text′); 

Завдання. 

14.1. Ввідобразити вміст текстового файлу на екрані. 

Вхідні дані: SFileName — ім’я текстового файлe; 

Текст программы: 

{ 

  Виведення вмісту файлу на екран 

} 

program s_1_1; 

var 

  SFileName: string; 

  FText: Text; 

  C: Char; 

begin 

  Write('Имя файла: '); 

  ReadLn(SFileName);          { Введення імені файла } 

  {  Відкриття файла на читання } 

  Assign(FText, SFileName); 

  Reset(FText); 

  {  Відображення вмісту файлу  } 

  while not EOF(FText) do     { кінець файлу не досягнуто } 

  begin 

    while not EOLn(FText) do  { поки не кінець рядка } 

    begin 

      Read(FText, C);         { читання чергового символа } 

      Write(C)                { відображення символу } 

    end;                      { while not EOLn(FText) } 

    ReadLn(FText);            { пропуск симв.переведення рядка} 

    WriteLn                   { перевод строки на экране } 

  end;                        { while not EOF(FText) } 

  Close(FText)                { Закриття файлу}  
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end. 

Зауваження: оператор 

Read(FText, C); 

ніколи не прочитає в змінну С символ переведення рядка. 

 

14.2. Скопіювати вміст одного файлу в другий опускаючи порожні рядки. 

Вхідні дані: 

SInFileName — ім’я вхідного текстового файлу; 
SOutFileName — ім’я вихідного текстового файлу; 

Текст программы: 
{ 
  Копіювання файлів 
} 
program s_2_1; 
var 
  SInFileName, SOutFileName: string; 
  FIn, FOut: Text; 
  C: Char; 
  BIsEmpty: Boolean; 

begin 

  {  Ввод имён файлов  } 

  Write('ім’я вхsдного файлe: '); 
  ReadLn(SInFileName); 
  Write('ім’я вихідного файлу: '); 
  ReadLn(SOutFileName); 

  {  Відкриття файлів для читання і запису  } 

  Assign(FIn, SInFileName); 
  Reset(FIn); 
  Assign(FOut, SOutFileName); 
  Rewrite(FOut); 

  {  копіювання  } 

  while not EOF(FIn) do       { поки не досягнуто кінець файла } 
  begin 
    BIsEmpty := True;         { ознака порожнього рядка } 
    while not EOLn(FIn) do    { поки не кінець рядка } 

    begin 
      Read(FIn, C);           { прочитати черговий символ } 
      Write(FOut, C);         { записати символ в вихідний файл) 
      BIsEmpty := False       { якщо в середині циклу то, } 
                              { поточний рядок не порожній } 
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    end;                      { while not EOLn(FIn) } 
    ReadLn(FIn);              { пропуск в файлі перевед. рядка} 

    if not BIsEmpty then      { якщо рядок не порожній, то } 
      WriteLn(FOut)           { переведення рядка в вих. Файл } 
    end;                        { while not EOF(FIn) } 

  Close(FIn); 
  Close(FOut) 

end. 

14.3. Скопіювати вміст одного файлу в інший без  n останніх рядків. 

14.4. Написати процедуру, яка вставляє на початку кожного текстового  

файлу рядок з іменем файлу. 

14.5.  Дано натуральне n і послідовність із n цілих невід’ємних чисел, які 

зберігаються в масиві. Написати процедуру  WriteDiagramLR(N, VA, 

VFText), яка записує в текстовий файл VFText графічний образ кожного 

числа у вигляді стовпчикової діаграми, наприклад, для послідовності: 

3, 5, 7, 4, 8, 4, 6, 1, 5, 0 

(n = 10) в текстовий файл передаються такі рядки символів: 
   3 XXX 

   5 XXXXX 

   7 XXXXXXX 

   4 XXXX 

   8 XXXXXXXX 

   4 XXXX 

   6 XXXXXX 

   1 X 

   5 XXXXX 

   0 

Тема 15. Записи (структури, кортежі) та модулі (4 години).  

Метою занять є вивчення структур записів та оформленням модулів у 

різних системах програмування, а також набуття навичок їх практичного 

використання. 

Записом є множина елементів (полів) загалом різного типу, яка є абстракцією 

об’єкта складної структури. Приклади записів: сукупність деяких анкетних 
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даних студента, об’єднаних іменем «студент», сукупність технічних харак-

теристик автомобіля, об’єднаних під іменем «автомобіль», пара чисел, які 

представляють комплексне число, тощо. 

Тип запису як комбінація елементів більш простих типів декларується так: 
type  T = record  
      s1 : T1; 
      s2 : T2; 
    . . . 
      sn : Tn 
        end; 

Тут T – ім’я комбінованого типу,  s1, s2, . . .,sn –  змінні  типів T1, T2, . . ., Tn., 

наприклад  
type  Complex = record  
       Re : real; 
   Im : real  
end; 
 
type  Person = record  
       fio: string[20]; 
   birthdate: integer; 
   qulif: string[20]; 
   oclad: longint  
end; 

А нижче наведено приклад декларування екземплярів змінних створеного 

типу:  

var  z: Complex; 
   p: Person; 
  tabl: array [1..100] of Person;  

Звернення до окремих полів структурованих змінних здійснюється за допомогою точкової 

нотації, як то: 
z.Re, z.Im, p.fio, tabl[i].fio. 

Для скорочення імені змінної до назви поля використовується оператор 

приєднання with: 
with <переменная запись> do <оператор,использующий поля> 

Наприклад , у випадку комплексного числа  z маємо: 
with z  do writeln(Re:5:3, Im:5:3); 

 

Завдання: 
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Створити масив записів та запрограмувати їх обробку за наступними даними: 

1) запись «студент» містить поля: прізвище та ініціали, номер курсу, номер 

групи, список предметів з полями оцінок. Отримати списки студентів заданої 

групи, претендуючи на підвищену стипендію та список студентів-боржників; 

2) в умовах задачі 1 для кожного студента заданої групи визначити середній 

бал по всім дисциплінам, а по групі – середній бал по студентам з кожної 

дисципліни;  

3) до умов задачі 1 додати булівське поле ознаки атестації (true –атестовано,  

false – не атестовано) і отримати списки не атестованих студентів даної групи 

з кожної дисципліни окремо; 

4) до умов задачі 1 додати поля реєстрації пропусків занять окремо за 

поважними причинами і без поважних причин та видати списки студентів, 

що мають пропуски з поважних причин і без поважних причин окремо; 

5) в умовах задачі 4 видати список студентів, у яких кількість пропущених 

годин сягає за 30. 

6) створити модуль (unit), що містить функції для роботи з файлами даних 

студенів та продемонструвати його працездатність на наведених прикладах.  

Тема 16. Рекурсія,  пряма та непряма рекурсії (2 години). 

Мета заняття-вивчення рекурсивних способів опису об’єктів та способів їх 

програмування. 

Рекурсія – це спосіб визначення об’єкта через самого себе. Визначення, що 

містить рекурсію, називають рекурсивним. Рекурсивні визначення зручно 

описувати у Бекусо-Науровій формі, наприклад 

Масив ::= <пусто> 
       | елемент Масив 
СписокПараметрів ::= параметр 
       | СписокПараметрів ’,’ параметр 

Рекурсивно можна описувати не тільки об’єкти, а й функції, наприклад: 
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У програмуванні рекурсія – це опис підпрограм, що містять в собі прямий чи 

непрямий виклик самих себе.  

Завдання: 

16.1. Створити приклад рекурсивного зациклювання 

Простий приклад зациклювання можна подати так: 
procedure p; 
begin 
  write(1); 
  p; 
end; 

Кількість можливих викликів, взагалі кажучи, визначається глибиною 

програмного стеку і після виконання скінченної кількості викликів процедура 

закінчиться аварійно з вичерпанням глибини стеку. Щоб подібні обчислення 

закінчувались коректно, рекурсивні виклики мають бути пов'язані з умовою.  

16.2. Створити коректну рекурсивну процедуру з постумовою. 
procedure p(n: integer); 

begin 
  write(n,' '); 
  if n>0 then p(n-1); 
end; 

В результаті її роботи на екран буде виведено:  5 4 3 2 1 0 

Неважко бачити, що рекурсія в даному випадку замінює цикл, з виходом із 

режиму само викликів за постумовою. Зауважимо, що накладні витрати на 

організацію рекурсивного виклику значно переважають витрати на 

організацію циклу..  

16.3. Створити коректну рекурсивну процедуру з передумовою. 
procedure p(n: integer); 
begin 
  if n>0 then p(n-1); 
  write(n,' '); 
end; 



39 
 
В даному випадку мимаємо коректну процедуру, що забезпечує завершення 

вкладених викликів за передумовою.Схема викликів зображена на рисунку: 

 
Процесс рекурсивних викликів називається рекурсивним спуском, а процес 

виходу із них – рекурсивним виходом. Глибина рекурсії це – максимальна 

кількість рекурсивних викликів. 

16.4. Написати рекурсивну процедуру обчислення  n! 
16.5. Обчислення  na можна виконати за таким алгоритмом: 
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Створити рекурсивну функцію, що реалізує записаний алгоритм. 

16.6. Обчислення мінімуму в масиві можна також представити у вигляді 

рекурсивного алгоритму: 
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Створити рекурсивну функцію, за наведеним алгоритмом. 

16.7. Створити рекурсивну процедуру обчислення послідовності Фібоначчі за 
алгоритмом: 
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Література [6-7;  8-11] 

Тема 17. Покажчики і динамічні структури (2 години). 

Метa заняття- засвоєння методів доцільного використання вільної пам’яті в 

процесі виконання програми (динамічний доступ до пам’яті).  
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Загальна схема динамічного доступу до вільної пам’яті реалізується за допо-

могою покажчиків і непрямої адресації об’єктів. Статична память виділяється 

під покажчик, куди потім, по запиту, заноситься адреса вільного блоку 

пам’яті, необхідного для розміщення обчислюваних масивів даних. 

Звільнення використаної пам’яті є прерогативою або спеціальної програми, 

яка називається збірником сміття, або обов’язком  самого програміста. 

Покажчики можуть бути типізованими і безтиповими. Типізовані містять 

адресу зарезервованої памяті даних під дані певного типу, а безтипові 

містять просто адресу вільного блоку пам’яті. Тому типізовані покажчики 

різних типів є несумісними, в той час як типізований і безтиповий покажчики 

є сумісними завжди. 

Приклади декларації типізованого і безтипового покажчиків: 

var a: integer; 
    r: real; 
    pa,pa1: ^integer; // типізовані  
    p,p1: pointer;    // безтипові 
    pr: ^real;        // типізований 

До типізованих покажчиків застосовується операція розіменування ^ . Якщо 

значення а міститься за адресою, занесеною в покажчик pr,то звернення pr^ 

еквівалентно зверненню а. 

Завдання. 

17.1. Чи коректними є дії з покажчиками у наступному фрагменті: 

var a: integer; 
    r: real; 
    pa,pa1: ^integer; 
    p,p1: pointer; 
    pr: ^real; 

begin 
  pa:=@a; 
  p :=@a; 
  pa:=p; 
  p :=pa; 
  p :=nil; 
  pa:=nil; 
  if pa=pa1 then ; 
  if pa<>p then ; 
  ... 
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17.2. Чи коректними є дії з покажчиками у наступному фрагменті (при 

деклараціях, наведених у першому прикладі): 

  pr:=pa;         
  if pr=pa then;  

та у фрагменті 
var  pb: ^integer; 
    pb1: ^integer; 
begin 
  pb:=pb1;           
  if pb<>pb1 then ; 
  ... 

Зауваження: слід пам’ятати, що у Паскалі прийнята іменна еквівалентність 

типів, отже pb та pb1 не є еквівалентними. Щоб можна було присвоювати і 

порівнювати покажчики на один і той же тип, задекларовані в різних місцях 

програми слід визначити тимчасовий тип-покажчик і через нього 

декларувати покажчики, як це зроблено в наступному прикладі: 

type pinteger=^integer; 
var pb: pinteger; 
    pb1: pinteger; 

procedure pr(p: pinteger); 
begin 
  ... 
end; 
... 
pb:=pb1;          // вірно 
if pb<>pb1 then ; // вірно 
pr(pb);           // вірно 

17.3. Навести приклад розміщення довільного ланцюжка символів в «купі» і 

звільнення пам’яті після використання. 

Тема 18. Динамічні масиви (2 години). 

Мета заняття- ознайомлення з додатковими механізмами динамічного 

використання вільної пам’яті та відповідними засобами програмування. 

Декларація динамічних масивів зрозуміла з наступного прикладу: 
var a: array of integer; 
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Змінна задається неявним посиланням, тобто, динамічні змінні є адресами. 

Розмір такого масиву можна задати в процесі роботи програми викликом 

процедури SetLength , наприклад 
var n: integer;  
read(n); 
SetLength(a,n); 

Індексами динамічних масивів можуть бути тільки цілі числа. Прикопіюванні 

динамічних масивів пере присвоюються тільки адреси. 

Завдання: 

18.1. Порівняти об’яву динамічних масивів з об’явом покажчиків. 

18.2. Пояснити, що передається в підпрограми при передачі динамічних 

масивів. 

18.3. Написати функцію обчислення скалярного добутку двох векторів. 

18.4. Написати процедуру обчислення матриці на вектор, затим оформити її 

як функцію, що повертає покажчик на вектор результату. 

18.5. Написати процедуру обчислення добутку двох матриць одного порядку. 

Реалізувати два її варіанти: з використанням статичних і динамічних масивів. 

Охарактеризувати переваги і недоліки динамічних масивів. 
Література [6-7;  8-11] 

Тема 19. Перечислюваний і множинний типи (2 години). 

Мета Тема- ознайомлення з перечислюваним і множинним типами даних та 

способами їх використання. 

Перечислюваний тип - це упорядкована сукупність іменованих констант, які 

задаються перерахуванням їх імен, наприклад  
type 
  /// Дні 
  Days = (Mon, Tue, Wen, Thi, Fri, Sat, Sun); 
  /// Місяці 
  Months = (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec); 
  
var 
  d: Days; 
  m: Months; 
begin 
  d := Tue; 
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  m := Months.May; 
end. 

В пам’яті перечислювані типи зберігаються як цілі числа. Першому  імені 

відповідає число 0, другому -1 і т.д. Прикладом перелічуваного типу є тип 

boolean =(0,1).Упорядкованість елементів змінних перелічуваного типу 

дозволяє використання їх в циклах. Використовуються переважно для 

поліпшення наглядності програми. 

Множинний тип визначає множини неупорядкованих значень елементів і є 

еквівалентом математичного поняття множини з відповідними операціями. 

Екземплярами множинного типу є підмножини елементів базового типу і 

можуть приймати значення як всієї множини, так і порожньої множини. 

Базовий тип не може мати більше 256 елементів. 

Приклади декларації множин: 

type  
  ByteSet = set of byte; 
  StringSet = set of string; 
  Digits = set of '0'..'9'; 
  SeasonSet = set of (Winter,Spring,Summer,Autumn); 
  PersonSet = set of Person;   
 

Завдання. 

19.1. Побудувати програму, що виводить на екран послідовні значення днів 

тижня в прямому порядку. 

19.2 Побудувати програму, що виводить значення місяців у зворотному 

порядку. 

Рекомендація: використати функції SUCC та  PRED. 

19.3. Сформувати і видати на екран множину  n символів латинського алфа-

віту (n< 20).  

Програма 
Program Mnog_Sim; 
 
Const 
 N=20; 
Var 
 S : Set Of Char; 
 B : Char; 
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 I : Integer; 
Begin 
 S := []; 
 For I:=1 To N Do 
  Begin 
   Writeln (’Введіть букву’); 
   Readln(B); 
   If B In S Then 
     Writeln(’Буква ’,B,’ вже є’) 
   Else 
     S:=S+[B]; 
 End; 
 Writeln(’Букви, які є в множині’); 
 For B:=’A’ To ’z’ Do 
   If B In S Then 
     Write(B:2); 
End. 
19.4. В чому схожість і різниця між масивами і множинами? 

19.5. Яке значення у виразів: а) x in [x]; б) [ ] <= [x,y,z]; в) [x]<>[x,x,x]  

19.6 Дано довільний текст. Визначити, яких літер в ньому більше, голосних 

чи приголосних. 

19.7. Дано три множини символьного типу 

         Y1=['A','B','D','R','H']  
         Y2=['R','A','H','D']  
         Y3=['A','R']. 

Сформувати множину, що є об’єднанням заданих. 

19.8. Підрахувати загальну кількість цифр та символів арифметичних 

операцій “+”, “-”,  “*” в довільному ланцюжку символів.  
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4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 

1. Чому програмісти віддають перевагу вісімковій та шістнадцятковій 

числовим системам перед десятковою? 

2. Випишіть перші 16 чисел в двійковій формі представлення. 

3. Чому мікропроцесори називають 16-, 32-, 64-розрядними? 

4. Який адресний простір у 32-розрядного мікропроцесора? 

5. Назвіть мінімальну порцію інформації, якою обмінюється користувач з 

комп’ютером. 

6. Як числовий код клавіші перетворюється в символ клавіші? 

7. Що є одиницею обміну між програмою та зовнішньою пам’яттю? 

8. Яка різниця між інтерпретатором та компілятором? Дайте їх порівняльну 

характеристику. 

9. Що таке бібліотека функцій? 

10. Охарактеризуйте організацію відомих вам стандартних  прототипипів 

бібліотечних функцій.  

11. Охарактеризуйте засоби доступу до вашої програми до зовнішніх 

бібліотек. 

12. Охарактеризуйте вбудовані типи даних використовуваної вами мови 

програмування. 

13. Якими засобами можна створювати додаткові типи даних? 

14. Яка різниця між записами та класами? 

15. Охарактеризуйте перетворення типів у виразах.  

16. Які ви знаєте операції відношення? Де вони застосовуються? 

17. Яку тернарну операцію ви знаєте? Наведіть приклад застосування. 

18. Яка різниця між процедурами та функціями? 

19. Які способи обміну даними між підпрограмами ви знаєте? 

20. Що називають програмним модулем? 

21. Опишіть способи ініціалізації змінних різних типів 

22. Які типи констант ви знаєте? Як задають константи в програмі?  
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23. Що таке змінна? Де оголошуються змінні? 

24. Які змінні називаються локальними? Глобальними? 

25. Які ви знаєте області видимості змінної? 

26. Що означає область видимості – файл? Які змінні можуть мати таку 

область видимості? 

27. Охарактеризуйте локальні статичні змінні. 

28. Що означає статична глобальна змінна? 

29. Як оголосити одновимірний масив в програмі? Які межі може мати 

масив? 

30. Як ініціалізувати одновимірний масив? 

31. Що таке символьний  масив? Які ви знаєте способи ініціалізації 

символьних масивів 

32. Форматизоване  введення-виведення при роботі із стандартними пристро-

ями . 

33. Специфікатори перетворення в операціях введення-виведення. 

34. Як відобразити масив на екрані? 

35. Як оголосити масив? Які операції можна виконувати над масивами. 

36. Як оголосити і ініціалізувати двовимірний масив? 

37. Як здійснюється доступ до елементів двовимірного масиву? 

38. Як оголосити структуру (запис)? Як використати структуру в програмі? 

39. Як оголосити змінну структури? Як здійснюється доступ до полів 

структури? 

40. Що таке вкладені структури? Як здійснюється доступ до полів таких 

структур? 

41. Масиви структур. Доступ до полів структури як елемента масиву 

структур. 

42. Що означає низхідне програмування і яка роль функцій в ньому? 

43. Що таке прототип функції?  

44. Що таке область дії функції? 

45. Як здійснюється виклик функції і повернення з функції? 
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46. Що таке оголошення і визначення функції? 

47. Що таке параметри і аргументи функції?  

48. Чи обов’язковими є параметри функції? 

49. Виклики за значенням і за посиланням. 

50. Які значення може повертати функція? Чи може функція взагалі не 

повертати значення?  

51. Як передати у функцію одновимірний масив? Як викликати таку 

функцію? 

52. Чи можна передати у функцію структуру? Як саме? 

53. Чи може функція повертати не одне, а декілька значень? Якщо так, то 

яким способом? 

54. Як передати у функцію двовимірний масив? Як викликати таку функцію? 

55. Які ви знаєте способи передавання функції масивів? 

56. Як передати у функцію одновимірний масив, використовуючи покажчик? 

Як викликати таку функцію? 

57. Як передати у функцію двовимірний масив, використовуючи покажчик? 

Як викликати таку функцію? 

58. Що таке рекурсія? Наведіть приклади рекурсивних алгоритмів 

59. Області видимості функцій.  

60. Що таке булеві змінні? Які значення вони можуть приймати? 

61. Умовні вираз і їх застосування? 

62. Які ви знаєте умовні оператори? Де вони застосовуються? 

63. Охарактеризуйте типи циклічних операторів? В яких випадках 

застосовується той чи інший тип оператора? 

64. Оператори переходу всередині циклів. В яких випадках вони 

застосовуються? 

65. Оператор вибору case of  (switch). Наведіть приклад застосування. 

66. Що означає блок операторів і коли він застосовується? 

67. Чи є покажчик змінною? Якого типу? 
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68. Що означає покажчик на невизначений тип? Як використовуються такі 

покажчики? 

69. Як одержати дані, на які вказує покажчик? 

70. Покажчик на масив. Навести приклад застосування. 

71. Масив символів. Рядки. Масив покажчиків на рядки. 

72. Які ви знаєте функції для операцій над рядками? 

73. Перетворення типу покажчика. 

74. Операції над покажчиками. Порівняння покажчиків. 

75. Покажчики і масиви. Масиви покажчиків. 

76. Ініціалізація покажчиків. 

77. Порівняння покажчиків і масивів. В чому полягає основна відмінність між 

ними? 

78. Покажчики на структури. Доступ до полів структури, заданої 

покажчиком.  

79. Охарактеризуйте статичний та динамічний розподіл пам’яті. 

80.  Що таке «купа» та як вона використовується? 

81. Покажчики на структури як параметри функцій.  

82. Покажчики на функції. Функції як параметри функцій. 

83. Поняття потоку і файлу. 

84. Що означає покажчик файла? 

85. Напишіть загальний вигляд функції відкриття файлу 

86. Що означає відкриття файлу? 

87. Напишіть загальний вигляд функції закриття файлу 

88. Що означає закриття файлу? 

89. Як здійснюється запис одного символу в файл? 

90. Напишіть код для зчитування символу з файлу? 

91. Як здійснюється записування і зчитування рядка символів у файл? 

92. Для чого призначена функція rewind()? 

93. Як здійснюється записування і зчитування даних, тип яких займає більше 

одного байта? 
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94. Що означає прямий доступ до даних файла?  

95. Яка функція повертає значення покажчика поточної позиції в файлі? 

Напишіть її прототип.  

96.  Охарактеризуйте поняття класу. Що дає конструкція класу? 

97. Охарактеризуйте поняття інкапсуляції, успадкування та поліморфізму. 

98. Що таке приховування даних? Які засоби приховування даних у класі? 

99. Яка різниця між статичними та динамічними полями і методами класу? 

100.Охарактеризуйте призначення механізму «properies». 

101.В чому різниця між консольними і віконними застосуваннями ? 

102.Що таке віконна процедура? 

103.Що таке «цикл чекання»? 

104.Охарактеризуйте явище події та механізм обслуговування подій. 

105.Охарактеризуйте структуру вікна та кнопки за умовчуванням. 

106.Перерахуйте типові компоненти віконного інтерфейсу.  

107.Що ви відносите до властивостей компонентів віконного інтерфейсу? 

108.Охарактеризуйте механізм зв’язування подій і callback процедур. 

108.Чому процедури обслуговування подій називають процедурами 

зворотного (callback) виклику? 

109.Яке призначення компонентів скроллінгу? 

110.Який візуальний компонент використовується для роботи з графікою? 

111.Які системи кодування символів ви знаєте? 
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