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Пояснювальна записка. 
Програма курсу 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 конструктив-

ними 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 

програмування, склад і організацію систем програмування та операційного 

середовища виконання програм; 
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• студент повинен вміти використовувати теоретичні знання при проекту-

ванні і розробці консольних та віконних програм, застосовувати алгоритмічні 

та мовні структури для відтворення логіки програм, легко переходити від 

одної мови програмування до іншої. 

 

Загальний обсяг дисципліни – 120 годин (4 кредити ЄКТС) 

З них: 40 год лекції, 20 год практичні та семінарські заняття, 60 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна входить до списку вибіркових навчальних дисциплін. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ» 

 
 

 
№/п.п. 

 
Назва змістового модуля та теми 

 
Змістовий модуль І. 

Задачі, алгоритми, програми, виконавці. 

Тема 1 Специфікації задачі, модель, алгоритм, програма, виконавець. 
Способи представлення алгоритмів. Алгоритмізація 

Тема 2 
Комп’ютер, основні апаратні компоненти. Представлення та 
адресація даних, циркуляція даних. Двійкова і шістнадцяткова  
системи числення. Прямий і доповнювальний код 

Тема 3 
Мови  програмування, класифікація мов. Компіляція і інтерпретація. 
Інтегровані середовища програмування, компоненти інтегрованого 
середовища. 

Змістовий модуль II. 

Основи програмування. 

Тема 4 
Змінні і типи змінних. Змінні прості і контейнери. Декларація, 
ініціалізація і операції над змінними.  Статичний розподіл пам’яті 
під змінні. Вирази. Коментарі.  

Тема 5 
Потік, керування потоком обчислень. Лінійні обчислення, блоки, 
розгалуження, цикли. Ітеративні та рекурсивні обчислення, 
переваги і недоліки.  

Тема 6 
Записи, файли і операції над файлами. Консоль і консольні засоби 
введення/ виведення. Форматизоване введення/ виведення. 
Виключні ситуації та їх обробка. 

      
Змістовий модуль III 

Процедурне програмування. 
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Тема 7 
Функціональна декомпозиція і структурне програмування. 
Процедури і функції. Методи розробки програм зверху-вниз та 
знизу-вверх. Модульне програмування. 

Тема 8 
Покажчики і посилання, їх застосування в організація міжмодульної 
взаємодії. Локальні і глобальні змінні, області видимості змінних, 
простір імен. Купа і динамічний розподіл пам’яті. 

Тема 9 
Динамічні структури даних, списки, стеки, черги, дерева. 
Алгоритми сортування. 

 
 

Змістовий модуль IV. 
Об’єктно-орієнтоване програмування. 

Тема 10 

Класи, поля і методи класу, поля і методи екземпляра класу. Рівні 
захищеності полів. Конструктори і деструктори. Інкапсуляція, 
успадкування, включення, поліморфізм. Віртуальні методи. 
Перекриття методів.  

Тема 11 
Шаблони. Інтерфейси. Реалізація інтерфейсів. Інтерфейси і 
поліморфізм. Інтерфейси і успадкування.  Клас Object 

        Змістовий модуль V. 
Віконне програмування 

Тема 12 
Вікна і віконні процедури. Події, цикл чекання подій, процедури 
зворотного виклику та зв’язування їх з подіями.  

Тема 13 
Віконні бібліотеки. Головне вікно. Основні елементи керування 
(controls) і їх застосування. 

Тема 14 
Графіка. Контекст малювання, канва. Колір і пікселі. Перо і пензель. 
Графічні примітиви. Текст. Система координат. Малюнки і анімація  

 Разом годин: 150 
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                                                ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ» 

Модуль I. Задачі, алгоритми, програми, виконавець. 

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

операції над об’єктами.  Алгоритм, способи описування алгоритмів (блок-

схеми, словесний, діаграми, Р-схеми, псевдокод, мовою програмування). 

Поняття програми, виконавець програми, процесор. Приклади. 

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

компоненти : процесор, оперативна пам'ять (ОП), кеш, регістрова пам'ять, 

зовнішня пам'ять, пристрої введення\виведення та відображення даних.  

Алфавіт ПК (біти), . Двійкова, десяткова та 16-розрядна системи числення. 

Одиниця обміну даними користувача і ПК, поняття байту. Символи і кодові 

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

Мікропроцесор(МП): розрядність, адресне поле, система команд. Розміщення 

даних і програм в ОП. Логіка виконанняї програм. Обмін даними МП з 

зовнішньою пам’яттю, файли, керування файлами і технічними пристроями  

ПК. Операційна система. 

Програмування та мови програмування. Синтаксис і семантика мов 

програмування. Означення, способи описування синтаксису. Програма, 

основні змістовні елементи програми. Правила запису програм. Системи 

програмування, компоненти систем програмування для підготовки та 

відлагодження програм: редактори, інтерпретатори,  компілятори, дебаггери, 

компоновщики, інтегровані оболонки. Компіляція та інтерпретація. Режими 

програмування і виконання програм..  

Консольні та віконні програми. Тенденції розвитку мов програмування. 

Класифікація мов. Платформа NET. 

 
Література [1-4;  9; 12-15] 
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Модуль II. Основи програмування. 

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

логічні), формати представлення чисел, прямий і доповнювальний код. 

Арифметичні, логічні та бітові операції. Арифметичні і логічні вирази. 

Оператор присвоювання. Пріорітети виконання операцій.  Константи і змінні. 

Ініціалізація змінних.  

Потік виконання. Вирази, лінійні інструкції, блоки, розгалуження, цикли.  

Винятки і виняткові ситуації. Операції обробки винятків (try/except). 

Оператори організації циклів з параметром (for), з передумовою та 

постумовою (while), ітератори,  

Вкладені цикли. Оператори продовження та примусового завершення циклу 

(continue, break). Зациклювання. Приклади застосування циклів. Коментарі. 

Рекурсія.  Визначення рекурсії, приклади використання. Схема рекурсивних 

викликів. Приклади поганого і хорошого застосування рекурсії. 

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

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

Сортування символів в рядках, швидке сортування. 

Типи-контейнери. Перелічуваний і діапазонний типи, означення, приклади, 

стандартні методи маніпуляції зі змінними перелічуваного та діапазонного 

типів. Множини.  

Масиви, означення і ініціалізація масивів, одновимірні та двовимірні масиви, 

доступ 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).  
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Записи (структури, кортежі), ініціювання і видалення записів. Ієрархія 

записів, доступ до полів записів. Особливості реалізації в різних мовах 

програмування. 

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. 

Форматизоване введення- виведення. 

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. 

Безтипові файли.  Виключні ситуації у роботі з файлами. 

Література [8-15] 

Модуль ІІІ. Процедурне програмування. 

Структурне програмування. Основні положення та конструктивні елементи 

структурного програмування. Функціональна декомпозиція. Приклади 

структурованих і неструктурованих програм. Методи розробки програм 

зверху-вниз та знизу-вверх. 

Покажчики. Адреси байтів і вміст байтів. Покажчики, пряма та непряма 

адресація. Типи покажчиків. Розіменування. Нульовий покажчик. Безтипові 

та неявні покажчики. 

Процедурне програмування. Підпрограми. реалізації підпрограм в різних 

мовах. Синтаксис і семантика процедурних викликів (procedure та function). 

Виклик підпрограм в режимі виконання, блок активації. Оператор exit.  

Способи передачі параметрів (за посиланням, за значенням, змінна кількість 

параметрів). Шаблони підпрограм.   

Області видимості змінних. Локальні та глобальні змінні. Простір імен. 

Принцип локальності. Побічні ефекти.  

Рекурсія та рекурсивні функції. Подвійна рекурсія. 
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Процедурний тип та його використання. Побічні ефекти.  

Модульне програмування. Поняття модуля та модульного інтерфейсу. 

Розділ інтерфейсу та розділ реалізації. Роздільна компіляція. Бібліотеки 

функцій. Прототипи функцій. Доступ до бібліотек 

Динамічні структури даних Динамічний доступ до пам’яті. Куча. Помилки 

в роботі з динамічною 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 

Модуль IV. Об’єктно-орієнтоване програмування 
Об’єктно-орієнтовне програмування. Неформальне визначення класу, 

різниця між поняттями класу та запису. Поля і методи, класу, екземпляру 

класу. Віртуальні методи. Перекриття методів. Конструктори і деструктори. 

Змінна self. Інкапсуляція, успадкування, поліморфізм. Рівні захищеності 

полів ( private, public, protected ). Властивості (properties) та застосування 

властивостей. Збірка сміття.  

Cтандартні контейнерні класи NET (Stack, Queue, List, LinkedList, 

LinkedListNode, SortedList,  Dictionary), інтерфейси цих класів, приклади 

використання класів бібліотеки NET. 

Шаблони, інтерфейси. Синтаксис і семантика шаблону,  generic-шаблони, 

templates. Interfaces, реалізація інтерфейсів. Сумісніть за присвоюванням, 

операції is, as для інтерфейсів. Інтерфейси і поліморфізм. Інтерфейси і 

успадкування. Клас Object/ 

Література [2–6;  8-15] 

Модуль V. Віконне програмування.. 

Віконні програми. Порівняння консольних та віконних застосувань. Вікна, 

події, цикл чекання подій, основні елементи керування (меню, мітки, поля 

введення, списки\випадаючі списки, кнопки, перемикачі, дерева, блокноти 

поля редагування, тощо). 
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Віконні процедури та процедури зворотного виклику (callback procedure). 

Механізм взаємодії ОС з віконними програмами. 

Віконні бібліотеки msWindows, TK, wxWidgets, GTK, Qt, Windows.Forms 

(порівняльна характеристика). 

Використання віконних бібліотек для побудови інтерфейсу користувача. 

Імпорт віконних класів. Структура вікна, створення вікна та входження в 

режим чекання подій. Призначення і обслуговування кнопок, створених за 

умовчуванням. Встановлення атрибутів вікна (назви, розмірів, положення). 

Розміщення в вікні панелі інструментів та статусної панелі. Побудова 

системи меню, обслуговування опцій меню, імпорт іконок та зв’язування їх з 

опціями меню. Створення мітки та полів введення (одно-, та багаторяд-

кового) тексту. Зв’язування з полем введення тексту смуг горизонтального та 

вертикального протягування. Створення закладок типу «блокнот». Створення  

і використання канви для малювання. Створення кнопок натискання, кнопок 

вибору та перемикачів (радіо-кнопок). Створення і використання лінійних та 

ієрархічних списків вибору. Редагування властивостей елементів керування.  

Система подій, пов’язаних з елементами керування та програмування методів 

обслуговування подій. Засоби програмування діалогу. 

Програмування графіки. Контекст малювання. Полотно. Колір, системи  

кодування кольору, схема RGB. Роздільна здатність екрану і пікселі,  

Система координат.Атрибути і шаблони інструментів малювання (Перо і 

пензель ). Графічні примітиви (лінії і прості геометричні фігури, текст). 

Малюнки і анімація. Формати зберігання графічних образів. 

Література [[10, 15-16] 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

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). 

2. Системи програмування, ознайомлення із зразками систем програмування 

компілюючого та інтерпретуючого типів. 

3. Числові типи даних. Вирази, зведення типів у виразах. Використання 

інтерпретатора як калькулятора в арифметичних обчисленнях. 

4. Літерні і ланцюжкові типи даних, обробка ланцюжків.  

5. Стандартні пристрої і стандартні операції введення-виведення даних, 

форматизація відображення данних.. 

6. Операції порівняння та логічні змінні. Операції над логічними змінними, 

логічні вирази. Використання логічних змінних для організації 

розгалужених обчислень. Вкладені розгалуження та множинні структури 

вибору.  

7. Представлення даних в пам’яті, бітові операції та побітна обробка даних.  

8. Програмування циклів. Скінченні і нескінченні цикли. Засоби 

примусового завершення циклів. Програмування рекурсій. 

9. Конструкції структурного програмування, їх мовне і графічне зображення. 

10. Перелічуваний та діапазонний типи, стандартні засоби маніпуляції зі 

змінними перелічуваного та діапазонного типів 

11. Масиви. Одновимірні та багатовимірні масиви, ініціалізація, використання 

і звільнення. Ланцюжкові типи даних як масиви. Цикли і масиви. Типові 

задачі над масивами. 

12. Записи (структури, кортежі), ініціалізація використання і звільнення запи-

сів. Ієрархія записів, доступ до полів записів. Особливості реалізації в 

різних мовах програмування. 

13. Покажчики. Операції з покажчиками. Масиви і покажчики. Покажчики і 

купа, динамічний розподіл пам’яті. 
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14. Лінійні  динамічні  структури  (однозв’язні  і  двозв’язні  списки,  стеки  та 

черги). Ієрархічні  динамічні  структури  (дерева). Бінарні дерева. Операції 

над  динамічними  структурами,  типові  задачі. Алгоритми пошуку  на  бі-

нарних деревах. 

15. Розподіл функціональності програм за підпрограмами (процедурами та  і 

функціями). Визначення і оголошення підпрограм, формальні параметри. 

Способи і механізми обміну даними між програмою та підпрограмами. 

Процедурні типи. Шаблони.  

16. Області видимості даних, локальні та глобальні об’єкти, простір імен 

(namespace), тривалість життя об’єктів (статичні і динамічні об’єкти), 

побічні ефекти. 

17. Модулі, роздільна компіляція, модульний інтерфейс. Бібліотеки функцій, 

бібліотеки від третіх осіб, вбудовані функції.  

18. Обмін даними з зовнішньою пам’яттю Файли прямого і послідовного 

доступу. Типізовані та безтипові файли. Текстові файли. Покажчик 

позиції і переміщення в файлі. Операції над файлами послідовного 

доступу. Символ кінця файла (EOF). 

19. Масиви і записи в операціях з файлами як основа роботи з базами даних. 

20. Класи. Поля і методи класу, перекриття методів. Статичні та динамічні 

поля і методи. Змінна self. Конструктори і деструктори. Ініціалізація і 

знищення об’єктів (екземплярів класу). Збірка сміття.  

21. Принципи об’єктно-орієнтовного програмування (ООП). Інкапсуляція, 

успадкування, поліморфізм. Приховування даних і рівні захищеності полів 

та методів (private, public, protected). Властивості (properties) та 

застосування properties.  

22. Абстрактні типи даних, абстрактні методи, абстрактні класи  та їх викори-

стання. 

23. Cтандартні контейнерні класи NET (Stack, Queue, List, LinkedList, Linked-

ListNode, SortedList,  Dictionary), приклади на застосування.. 
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24.  Шаблони. Синтаксис і семантика шаблону,  generic-шаблони, templates. 

Приклади на застосування. 

25.  Interfaces, реалізація інтерфейсів. Сумісніть за присвоюванням, операції 

is, as для інтерфейсів. Інтерфейси і поліморфізм. Інтерфейси і 

успадкування.  

26.  Інтерфейси стандартних контейнерних  класів, приклади використання.  

27. Віконні застосування. Побудова головного вікна за допомогою віконних 

функцій ОС. 

28. Компоненти керування. Програмування віконного інтерфейсу користувача 

з використанням стандартних візуальних компонент керування (controls). 

29. Події і зв’язування подій з обслуговуючими процедурами. 

30. Компонент  canvas і його використання для роботи з графікою. 

31.  Редагування властивостей елементів віконного інтерфейсу. 

32. Організація обміну даними віконного застосування з зовнішньою 

пам’яттю.  

33. Використання дизайнера форм для розробки віконного інтерфейсу 

користувача. 

34.  Графіка. Інструменти графіки, примітиви графіки і способи їх 

застосування для малювання  
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „ Основи програмування”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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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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