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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 

1.1 Мета і завдання практики 
 

Мета навчальної практики - закріплення набутих за два роки навчання 

навичок алгоритмізації і програмування задач з використанням структурного 

підходу. 

При виконанні курсової роботи студент самостійно виконує всі етапи 

створення програмного продукту: від постановки завдання до практичної 

реалізації, що супроводжується і інструкціями щодо його використання; 

привчається самостійно користуватися спеціальною літературою, каталогами, 

довідниками, стандартами. 

Завданнями практики є: 

- отримання навичок самостійної роботи з науково-технічною літературою; 

- узагальнення накопиченого досвіду, уміння робити науково-обґрунтовані 

висновки і рекомендації по створенню програмних продуктів; 

- формування уміння дати математичну постановку задачі; 

- розвиток уміння розробляти алгоритми для створюваних програмних продуктів 

та вибір інструментальних засобів для реалізації запропонованого алгоритму; 

 

 

1.2 Теми практики 
 

Теми практики, як правило, пов'язані з одночасним використанням 

елементів комбінаторики, лінійної алгебри, чисельних методів та інших методів 

обчислювальної математики. Тема курсової роботи видається кожному 

студенту індивідуально. У колективних роботах, в яких беруть участь два і 

більше студентів, чітко визначається обсяг і характер роботи кожного студента. 

У завданні формулюється задача та метод її вирішення. 

 



1.3 Зміст звіту з практики 

 

Звіт з практики складається з пояснювальної записки, до якої додається 

електронна копія програм. 

У пояснювальну записку повинні входити: 

 титульний аркуш; 

 завдання на курсову роботу з підписом студента і датою видачі; 

 зміст; 

 вступ; 

 основна частина, що включає: 

а) специфікації завдання (вхідні, вихідні дані програм та процедур і 

функцій, які використовуються); 

б) математичну постановку задачі; 

в) опис методів обчислювальної математики, які використовуються 

при вирішенні; 

г) алгоритми розв'язання задачі (блок-схеми алгоритмів); 

д) тексти програм на мові C#;  

е) опис алгоритмів і програм відповідно; 

ж) ручний прорахунок налагоджувального варіанту (або частина 

його, якщо для досягнення заданої точності необхідна велика кількість 

ітерацій); 

з) результати машинного тестування програми; 

 і) інструкція користувача; 

 висновок; 

 список використаних джерел. 

 У висновку коротко викладаються основні результати практики. 

У списку використаних джерел подаються відомості про джерела 

(літературі), використаних при виконанні практики. 

Додатки до пояснювальної записки містять всі корисні і цінні матеріали, 

такі як ілюстрації, розрахунки та обґрунтування. Часто в додатку виносяться 

лістинги програм на алгоритмічній мові, якщо їх присутність в пояснювальній 



записці може захаращувати роботу і / або погіршувати її правильне і швидке 

сприйняття. 

 

1.4 Виконання завдання 
 

Для завдання з практики, необхідно: 

 дати математичну постановку задачі, визначивши позначення величин, 

які є вихідними даними розглянутого завдання, позначення результатів її 

вирішення і частково проміжних результатів; 

 записати умову задачі або в вигляді рівнянь, або у вигляді 

послідовності формул, яка може бути використана при вирішенні завдання; 

 розробити схему алгоритму, застосовуючи тільки типові структури 

алгоритмів та їх поєднання; розвиток алгоритму має відбуватися поступово 

вглиб або вшир з використанням методу покрокової деталізації; при створенні 

алгоритму слід дотримуватися методології проектування «зверху вниз»; схема 

алгоритму кожної функції повинна бути приведена в пояснювальній записці 

окремо; 

 скласти програму на мовіпрограмуванняC# за схемою алгоритму; 

 в програмі потрібно передбачити друк необхідних заголовків і 

пояснень до вхідних та вихідних даних; 

 ввести програму в комп'ютер; 

 відлагодити і протестувати її. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

2.1 Загальні положення 
 

Текстові документи підрозділяють на документи, що містять, в 

основному, суцільний текст (технічні умови, розрахунки, пояснювальні 

записки, інструкції і т.п.), і документи, що містять текст, розбитий на графи 

(специфікації, відомості, таблиці і т.п.) і виконують за ГОСТ 2.105-95. 

Пояснювальну записку курсових робіт виконують на одній стороні 

нелінованих аркушів білого паперу формату А4 (210х297 мм) оформлених згідно 

вимог ДСТУ ГОСТ 2.104 – 2006. Пояснювальну записку виконують одним з 

наступних способів: 

– машинописним, при цьому шрифт друкарської машинки повинний 

бути чітким, висотою не менш 2,5 мм, стрічка тільки чорного кольору 

(напівжирна); 

– рукописним – креслярським шрифтом по ГОСТ 2.304 - 81 з висотою 

букв і цифр не менше 2,5 мм. Цифри і букви необхідно писати чітко чорними 

тушшю, чорнилами або пастою; 

– із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виводу ЕОМ 

(ГОСТ 2.004-88). Рекомендується використовувати шрифт TimesNewRoman, 

розмір 14, інтервал 1,5. 

Вписувати в пояснювальну записку, виготовлену машинописним 

способом, окремі слова, формули, умовні знаки, а також, виконувати ілюстрації 

треба чорними чорнилами, пастою або тушшю. 

При виконання текстових документів на звичайних аркушах формату А4 

відстань до тексту зверху, знизу і ліворуч від країв аркуша – не менш 20 мм, 

праворуч - не менш 10 мм (Додаток Д). 

Абзаци в тексті починають відступом, рівним 15 – 17 мм. 

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання 

пояснювальної записки, допускається виправляти підчищенням або 

зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого 

тексту (графіки) машинописним або рукописним способом чорним чорнилом, 



пастою або тушшю. Пошкодження аркушів пояснювальної записки, помарки і 

сліди не цілком вилученого колишнього тексту (графіки) не допускаються. 

 

2.2 Вимоги до пояснювальної записки 
 

2.2.1 Побудова документа 

 

Текст документа при необхідності розділяють на розділи і підрозділи. 

Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документа 

позначені арабськими цифрами без крапки і записані з абзацного відступу.  

Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер 

підрозділу складається з номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою. 

Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться.  

Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з одного або декількох 

пунктів. 

Якщо документ не має підрозділів, то нумерація пунктів у ньому 

повинна бути в межах кожного розділу, і номер пункту повинний складатися з 

номерів розділу і пункту, розділених крапкою. Наприкінці номера пункту 

крапка не ставиться. 

Якщо документ має підрозділи, то нумерація пунктів повинна бути в 

межах підрозділу і номер пункту повинний складатися з номерів розділу, 

підрозділу і пункту, розділених крапками, наприклад:  

1 ТИПИ І ОСНОВНІ РОЗМІРИ 

1.1 

1.2            Нумерація пунктів першого розділу документа 

 1.3 

2 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 

2.1 Апарати, матеріали і реактиви 

2.1.1 

2.1.2              Нумерація пунктів першого підрозділу другого 

2.1.3              розділу документа 

Перед кожною позицією перелічення слід ставити дефіс або при 

 

 



необхідності посилання в тексті документа на одне з перелічень, малу літеру, 

після якої ставиться дужка. Для подальшої деталізації перелічень необхідно 

використовувати арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис 

виконується з абзацного відступу, як показано в прикладі. 

Приклад 

а) ____________________ 

б) ____________________ 

1)__________ 

2)__________ 

в)_____________________ 

Кожний пункт, підпункт і перелічення записують з абзацного відступу. 

Заголовки розділів слід друкувати прописними буквами, а підрозділів і 

пунктів – малими літерами, починаючи з прописної, без крапки наприкінці, не 

підкреслюючи. Переноси слів у заголовках не допускаються. Якщо заголовок 

складається з двох речень, їх розділяють крапкою. 

Відстань між заголовком і текстом при виконанні документа 

машинописним способом повинна дорівнювати 3, 4 інтервалам, при виконанні 

рукописним способом – 15 мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу – 

2 інтервали, при виконанні рукописним  способом – 8 мм (Додаток Д). 

Кожний розділ текстового документа рекомендується починати з нового 

аркуша (сторінки). 

Слово "ЗМІСТ" записують у виді заголовка (симетрично тексту) 

прописними буквами. Найменування, включені в зміст, записують малими 

літерами, починаючи з прописної букви.  

 Наприкінці текстового документа приводять “СПИСОК 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, яка була використана при його складанні.  

Виконання списку і посилання на нього в тексті – за ГОСТ 7.32-2001. 

Список літератури включають у зміст документа. Приклад бібліографічного 

опису творів друку в списку літератури приведений у додатку Г. 

Нумерація аркушів документа і додатків, що входять до складу 

документа, повинна бути наскрізна.  



 

2.2.2 Виклад тексту документів 
 

Текст пояснювальної записки повинний бути коротким, чітким і не 

допускати різних тлумачень. 

У пояснювальній записці повинні застосовуватися науково-технічні 

терміни, позначення і визначення, встановлені відповідними стандартами, а при 

їхній відсутності – загальноприйняті в науково-технічній літературі. 

Якщо в пояснювальній записці прийнята специфічна термінологія, то 

наприкінці її (перед списком літератури) повинний бути перелік прийнятих 

термінів з відповідними роз'ясненнями. Перелік включають у зміст документа. 

У тексті пояснювальної записки не допускається: 

- застосовувати обороти розмовної мови, техніцизму, професіоналізму; 

  - застосовувати для того самого поняття різні науково-технічні терміни, 

близькі за змістом (синоніми), а також іноземні слова і терміни при наявності 

рівнозначних слів і термінів в українській мові; 

- застосовувати довільні словотворення; 

- застосовувати скорочення слів, крім установлених правилами 

української орфографії, що відповідають державним стандартам, а також у 

даному документі; 

- скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони 

вживаються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин у головках і 

боковиках таблиць і в розшифровках літерних позначень, що входять у 

формули і рисунки. 

У тексті пояснювальної записки, за винятком формул, таблиць і 

рисунків, не допускається: 

– застосовувати математичний знак мінус (–) перед негативними 

значеннями величин (слід писати слово "мінус"); 

– застосовувати знак "Ø" для позначення діаметра (необхідно писати 

слово "діаметр"). При вказівці розміру або граничних відхилів діаметра на 

кресленнях, поміщених у тексті документа, перед розмірним числом необхідно 



писати знак "Ø". 

Умовні літерні позначення, зображення або знаки повинні відповідати 

прийнятим у державних стандартах. У тексті пояснювальної записки перед 

позначенням параметра дають його назву, наприклад:  

“Тимчасовий опір розриванню В”.  

У тексті записки числові значення розмірів з позначенням одиниць 

фізичних величин і одиниць рахунку слід писати цифрами, а числа без 

позначення одиниць фізичних величин і одиниць рахунку від одиниці до 

дев’ятьох – словами, наприклад: 

 Для передачі руху в приводі дробарки приймаємо три 

клинових паси профілю Б довжиною 1400 мм. 

 Для кріплення кришки підшипників застосовуються чотири 

гвинти М825, а для з'єднання кришки редуктора з корпусом 12 

болтів М1060 і вісім болтів М12100. 

Одиниця фізичної величини одного параметра в межах записки повинна 

бути постійною. Якщо в тексті приводиться ряд числових значень, виражених в 

одній і тій же одиниці фізичної величини, то її вказують тільки після 

останнього числового значення, наприклад: 

Крок приводних ланцюгів становить 19,05; 25,40; 31,00 мм. 

Якщо у тексті записки наведено діапазон числових значень фізичної 

величини, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то 

позначення одиниці фізичної величини вказується після останнього числового 

значення діапазону, наприклад:  

Температура охолоджуючої рідини під час роботи двигуна 

повинна знаходитись у межах 95  105 С. 

Інтервали чисел у тексті записують із словами «від» і «до» (маючи на 

увазі «Від... до ... включно»), якщо після чисел зазначена одиниця фізичної 

величини або числа являють собою  безрозмірні коефіцієнти, або через дефіс, 

якщо числа являють собою порядкові номери, наприклад: 

1) Відстань між півмуфтами повинна бути  від  1 до 5мм. 

2) Допустимі контактні напруження для чавуну приймаються від 



80 до 100 МПа. 

3) Температура корпусу редуктора при випробуваннях повинна бути 

від плюс 40 до плюс 80 С. 

Неприпустимо в тексті відокремлювати одиницю фізичної величини від 

числового значення (переносити їх на різні рядки або сторінки). 

Дробові числа необхідно призводити у виді десяткових дробів, за 

винятком розмірів у дюймах, які слід записувати    ¼ ;    ½   (але не 
4

1 
, 

2

1 
).  

При неможливості вказати числове значення у виді десяткового дробу, 

допускається записувати його у виді простого дробу в один рядок через косу 

рису, наприклад: 5/32;(50А - 4С)/(40В+20).  

 

2.2.3 Оформлення формул і розрахунків 
 

У формулах як символи слід застосовувати позначення, установлені 

відповідними  державними стандартами. Пояснення кожного символу слід 

давати з нового рядка в тій послідовності, у якій символи приведені у формулі. 

Перший рядок пояснення повинен починатися зі слова "де" з абзацного 

відступу без двокрапки після нього. Продовжувати формулу, записану 

умовними позначеннями, числовими розрахунками заборонено. 

Приклад. 

Щільність кожного зразка  ρ, кг/м
3
, обчислюють по формулі (1): 

   = 
V

m
,                                                           (1) 

де   m - маса зразка, кг; 

          V - об’єм зразка, м
3
. 

Формули, що йдуть одна за наступною і не розділені текстом, 

розділяють комою. 

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках 

виконуваних операцій, причому знак на початку наступного рядка повторюють. 

При переносі формули на знаку множення застосовують знак “х”.  

Формули, за винятком формул, що поміщаються в додатку, повинні 

нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами, що записують на 



рівні формули праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають – (1). 

Посилання в тексті на порядкові номери формул дають у дужках, 

наприклад, ... у формулі (1). Допускається нумерація формул у межах розділу. У 

цьому випадку номер формули складається з номера розділу і порядкового 

номера формули, розділених крапкою, наприклад (3.1). 

Формули, що поміщаються в додатках, повинні нумеруватися окремою 

нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед 

кожною цифрою позначення додатка, наприклад формула (В.1). 

 

2.2.4 Оформлення приміток, посилань і виносок 
 

Примітки слід поміщати безпосередньо після текстового, графічного 

матеріалу або в таблиці, до яких відносяться ці примітки, і друкувати з 

прописної букви з абзацу. Якщо примітка одна, то після слова "Примітка" 

ставиться тире і примітка друкується теж із прописної букви. Одну примітку не 

нумерують. Примітки не повинні містити вимог. 

Примітка – Графік побудований за результатами розрахунків. 

Декілька приміток нумерують одна за одною арабськими цифрами. 

Примітки  

1 Напруга на колекторі вимірювалася вольтметром.  

2 Частота струму визначалась при номінальному 

навантаженні двигуна.  

У текстовому документі допускаються посилання на даний документ, 

стандарти, технічні умови і інші документи. Посилання здійснюються у 

квадратних дужках. Наприклад, [8], [1,3,7,15], [2-8]. 

 

2.2.5 Оформлення ілюстрацій і додатків 
 

Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту. 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати 

безпосередньо після тексту записки, де вони згадуються вперше, або на 

наступній сторінці.  

Ілюстрації повинні виконуватись відповідно до вимог стандартів. На всі 

ілюстрації мають бути посилання в тексті пояснювальної записки.  



Ілюстрації, за винятком ілюстрацій додатків, слід нумерувати 

арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він 

позначається "Рисунок 1" . Допускається нумерувати ілюстрації в межах 

розділу. У цьому випадку номер ілюстрації складається з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад – Рисунок 

1.1. 

Ілюстрації кожного додатка позначають окремою нумерацією 

арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. 

Наприклад – Рисунок А.3 .  

При посиланнях на ілюстрації слід писати "... відповідно до рисунка 

2"  при наскрізній нумерації та "... відповідно до рисунка 1.2"  при нумерації 

в межах розділу. 

Ілюстрації при необхідності, можуть мати назву і пояснювальні дані 

(підрисунковий текст). Слово "Рисунок" і назву розміщують після 

пояснювальних даних наступним чином.  

1 – скоба; 2 – п’ятка; 3 – конічна вставка; 4 – призматична вставка 

Рисунок 1 – Конструктивні елементи різьбового 

            мікрометра для вимірювання різьби 

Кожний додаток слід починати з нової сторінки з указівкою нагорі 

посередині сторінки слова " Додаток " і його позначення, а під ним у дужках 

для обов'язкового додатка пишуть слово "обов'язковий", а для інформаційного 

– "рекомендований" або "довідковий". 

Додаток повинний мати заголовок, що записують симетрично тексту з 

прописної букви окремим рядком. 

Додатки позначають заголовними буквами української абетки, 

починаючи з А за винятком букв Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова "Додаток" 

іде буква, що позначає його послідовність. Якщо в документі один додаток, він 



позначається “Додаток А”. 

 

2.2.6 Побудова таблиць 
 

Назву слід поміщати над таблицею відповідно до рисунка 2.  

Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими 

цифрами наскрізною нумерацією. 

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими 

цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Якщо в документі 

одна таблиця, вона повинна бути позначена "Таблиця 1" або "Таблиця В.1”, 

якщо вона приведена в додатку В. 

Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку 

номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 

розділених крапкою. 

На всі таблиці документа повинні бути приведені посилання в тексті 

документа, при посиланні слід писати слово "таблиця" із указівкою її номера. 

Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При 

необхідності допускається перпендикулярне  розташування заголовків граф. 

Слово “Таблиця” вказують один раз ліворуч над першою частиною 

таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження таблиці” із 

указівкою номера (позначення) таблиці. 

Якщо наприкінці сторінки таблиця переривається  і її продовження буде 

на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, 

що обмежує таблицю, не проводять. 



 
Рисунок 2 

 

Продовження таблиці 1 
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Рисунок 3 

 

2.2.7 Приклади 
 

Приклади можуть бути приведені в тих випадках, коли вони пояснюють 

вимоги документа або сприяють більш короткому їх викладу. Приклади 

розміщають, нумерують і оформляють так само, як і примітки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

3.1 Стадії та етапи розробки 

 

Необхідні стадії і етапи розробки, яких слід дотримуватись під час 

створення програмних продуктів: 

- технічне завдання; 

- ескізний проект; 

- технічний проект; 

- робочий проект; 

- впровадження. 

На стадії технічного завдання проводиться постановка задачі, 

визначаються загальні вимоги до програми, визначаються вхідні і вихідні дані, 

вибирається мова програмування, визначаються вимоги до технічних засобів. 

На стадії ескізного проекту уточнюються методи розв'язання задачі, 

визначається структура вхідних і вихідних даних, розробляється загальний опис 

алгоритму розв'язання задачі. 

В рамках технічного проекту проводиться детальна розробка алгоритму 

розв'язання задачі, визначаються форми представлення вхідних і вихідних 

даних, розробляється структура програми, остаточно визначається конфігурація 

технічних засобів. 

На стадії робочого проектування проводиться програмування завдання, 

налагодження програми. Заключним етапом робочого проектування є 

проведення випробування програми на контрольному прикладі, здійснення 

коригування програми за результатами випробувань. 

На стадії впровадження здійснюється передача програми і програмної 

документації викладачеві. 

 

 

 

 



3.2 Типовий приклад 

 

3.2.1  Формулювання завдання 

Користувач вводить в пам'ять комп'ютера кілька двійкових чисел. 

Необхідно забезпечити переклад кожного числа в десяткову систему числення; 

підрахувати добуток і кількість позитивних десяткових чисел, суму і кількість 

негативних десяткових чисел. 

3.2.2  Специфікації завдання 

Вхідні дані: 

 знак числа; 

 послідовність двійкових цифр (0 або 1, 2-введення числа закінчено). 

Вихідні дані: 

добуток і кількість позитивних десяткових чисел; 

 сума і кількість негативних десяткових чисел. 

 

3.2.3  Математична постановка задачі 

У таблиці 1 наведено ряд змінних, які мають вихідні дані і результати 

роботи програми. Цей ряд може бути доповнений на стадії розробки алгоритму. 

Загальний опис алгоритму. Приймемо, що двійкове число буде 

вводитися під час роботи програми поразрядно в зворотному порядку, 

починаючи з останнього розряду. Перед введенням цифр двійкового числа буде 

введений код знака числа. Введені цифри двійкового числа будуть відразу ж 

використані для отримання десяткового числа. 

Залежно від знака числа В накопичується або в добуткуР, або в сумі S, 

що призводить до зміни значення або М (лічильника позитивних чисел), або N 

(лічильника негативних чисел). 

Таблиця 1 - Характеристика змінних 

Характеристика змінних 

Ім'я 

змінної 
Зміст змінної Призначення 

змінної 
Обмеження 

L Двійкова цифра вхідна 0 або 1; 2 – введення 

числа закінчено 

R Код знака числа вхідна 0 – (+), 1 – (-) 



B Число в десятковій системі 

числення 
проміжний  

P Добуток позитивних чисел Результат  

M Кількість позитивних чисел Результат  

S Сумма отрицательных чисел Результат  

N Кол-во отрицательных чисел Результат  

 

3.2.4  Опис обчислювальних методів 

Двійкове число являє собою послідовність, складену тільки з цифр 0 і 1. 

Причому, на відміну від десяткового числа, в якому кожен розряд позначає 

ступінь десятки, в двійковому числі кожен розряд позначає ступінь двійки. Так, 

молодший розряд позначає 2
0
, другий розряд -2

1
, третій - 2

2
 і т. Д. 

Наприклад, двійкове число 101001 у десятковій системі числення буде 

мати вигляд: 1 * 2
0
 + 0 * 2

1
 + 0 * 2

2
 + 1 * 2

3
 + 0 * 2

4
 + 1 * 2

5
 = 41. 

Таким чином, якщо вводити двійковечисло в зворотному порядку, то 

переклад його в десяткове число D можна здійснювати за формулою 

D = B [0] * 2
0
 + B [1] * 2

1
 + ... + B [k] * 2

k
, (1) 

де B [k] - цифра в k-м розряді двійкового числа. 

 

3.2.5  Схема алгоритму. Опис 

Схема алгоритму містить наступні типові структурні елементи: 

внутрішній цикл, розгалуження, зовнішній цикл. При виконанні тіла 

внутрішнього циклу здійснюється введення цифр двійкового числа, починаючи 

з останнього, і переклад двійкового числа в десяткове, використовуючи 

формулу перекладу (1). 

 Розгалуження здійснюється за кодом знака числа. Якщо число 

позитивне, працює ліва гілка, де змінна Р накопичує добуток позитивних чисел 

і значення М (лічильника позитивних чисел) збільшується на 1. Якщо число 

від'ємне, працює права гілка, де отриманому числа присвоюється знак (-), а 

потім воно додається до суми попередніх негативних чисел, а значення змінної 

N (лічильника негативних чисел) збільшується на 1. 



Користувач має можливість або продовжити введення двійкових чисел - 

ввести 1, або припинити введення - ввести 0. В останньому випадку на друк 

будуть видані значення Р, М, S, N, і алгоритм завершить свою роботу. До 

вказаних в пункті 3.2.3 списку змінних додані необхідні додаткові (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 – Додавання нових характеристик змінних 

Характеристика змінних 

Ім'я змінної Зміст змінної Призначення змінної Обмеження 

K Визначає розряд 

вводиться двійковій 

цифри 

Допоміжна  

А Ознака закінчення 

введення чисел 
Допоміжна 0 – введення 

закінчено 

 1 - ні 

 

3.2.6  Текст програми та схема алгоритму 

using System; 

namespace ConsoleApplication1 

{ 

class Class1 

{ 

static void Main()  
{  

int  // Описание переменных 
P,  // Произведение чисел 
S,  // Сумма чисел 
N,  // Количество отрицательных 
B,  // Двоичное число 
K,  // Степень двойки 
L,  // Цифра двоичного числа 
M,  // Количество положительных 
R,  // Знак числа 
A;    

{ 

// Присвоение начальных значений 

P=1; // Начальное значение счетчикапроизведения 

S=0; // Начальное значение счетчикасуммы 

N=0; // Количество отрицательныхчисел 

M=0; // 

Количествоположительныхчиселstringbuf; // 

Объявлениеврем.переменной 

do // Цикл ввода двоичныхчисел 

{ 

Console.WriteLine("Ввод двоичного числа ..."); Console.WriteLine("Введите 

код знака числа (+) - 0, (-) –1"); 



buf=Console.ReadLine(); // ВводзнакачислаR 

=Convert.ToInt32(buf); 

Console.WriteLine("Ввод:пооднойцифре,начинаяспоследней"); B=0; // 

Обнуление врем.переменной 

K=1; // Вес первогоразряда=1 

Console.WriteLine("Введите0или1,есливводчислазакончен,введите2"); 

// Повторять, пока L меньше 2 

do     // Цикл ввода двоичногочисла 

 

{ 

buf=Console.ReadLine(); //Ввестицифру 0или1L 

=Convert.ToInt32(buf); 

if(L<2) // Пpовеpка ввода2 

{ 

B = B + L*K; // СуммироватьвесовойкоэффициентK = 

K*2; // Вычислить вес новогоразряда 

} 

} 

while(L< 2); 

if(R==0) // Пpовеpка знакачисла 

{ // Еслиположительное 

P = P*B; // Вычислитьпроизведение 

M = M+1; // Увеличитьсчетчик 

} 

else 

{ // Еслиотрицательное 

B=-B; // Изменить знак десятичногочисла 

S = S+B; // Вычислитьсумму 

N = N+1;    // Увеличитьсчетчик 

} 

Console.WriteLine(" Ввод чисел закончен ?"); //Опрос конца ввода чисел 

Console.WriteLine(" Введите 0 - Нет, 1 - Да"); 

buf = Console.ReadLine(); 

A = Convert.ToInt32(buf); 

} 

while (A != 1); 

// Выводрезультатоввычислений 

Console.WriteLine("Произведениеположит.чиселP="+P+"кол-воM="+M); 

Console.WriteLine("СуммаотрицательныхчиселS="+S+"кол-воN="+N); 

} 

} 

} 



} 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема алгоритму 

 

 



 

 

3.2.7  Прорахунок завдання 

Приклад. 

Для випадку, коли вихідна інформація містить наступні двійкові числа: -

101, 111. 

-101 (2) = -5 (10) 111 (2) = 7 (10)  

N = 1  M = 1 

S = -5  P = 7 

 

3.2.8  Результати машинного тестування програми 

 

Рисунок 2 - Результати машинного тестування програми 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А 

Перелік задач 

 

Перелік задач до завдання №1 

1. Дано натуральні числа n, k, причому n> 0. Надрукувати k десяткових 

знаків числа 1/n. Вивести ці знаки у вигляді гістограми. Програма повинна 

використовувати тільки цілі числа. 

2. Дано натуральне число N. Визначити довжину періоду 1/n. Період 

дробу дорівнює періоду в послідовності залишків. Побудувати графік 

залежності періоду від N. 

3. Знайти найменше значення функції: 

𝑦 =
sin(𝑥)

1 + 𝑥
 

і значення аргументу, при якому воно отримано, якщо X змінюється від 

0 до 10 з кроком 0,1. Для знайденого x підрахувати суму членів ряда:  

𝑍 = 1 + 𝑥 +
𝑥2

2!
+ ⋯ +

𝑥10

10!
+ ⋯ 

Побудувати графік y (x). 

4. Реалізувати переклад чисел між десятковою, двійковою і 

восьмерічною системами числення. 

5. На заданому відрізку зміни X {a, b} з кроком h знайти найменше та 

найбільше значення функції y  (sin ((x
2
)  c))

2
і запам'ятати значення аргументу, 

при яких вони отримані. Прийнявши останні за нові межі інтервалу зміни 

аргументу, обчислити на ньому 10 значень y, включаючи граничні точки. За 

отриманими значеннями побудувати графік y (x). 

6. Дано взаємно прості натуральні числа p, q (p <q). Знайти 

періодичнута неперіодичну частини десяткового дробу, що дорівнює p / q. 

Вивести ці частини на графіки у вигляді гістограм. 

7. Отримати всі чотиризначні натуральні числа, в записі яких немає двох 

однакових цифр. Вивести їх у вигляді гістограми. 

8. Дано натуральне k. Вставити між деякими цифрами, записаними в 

такому порядку: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), знак (+) або (-) так, щоб 



значеннямотриманого виразу було число k. Напpиклад, если k= 122, то підійде 

наступна розстановка: 12 + 34-5-6 + 78 + 9. 

9. Дано k значень натуральних чисел n. Знайти всі різні цифри, що 

входять до запису чисел n і їх кількість. Знайти число з найбільшою і 

найменшою кількістю різних цифр. Побудувати гістограму залежності 

кількості різних цифр у записі числа від його порядкового номера. 

10. На заданому відрізку зміни X {a, b} з кроком h знайти найбільше і 

найменше значення функції:y2,3x9 3x6 4x5 9x2 6,1x1.Побудувати на 

даному відрізку графік y(x). Значення багаточлена обчислювати, 

використовуючи схему Горнера. 

11. Надрукувати всі перестановки з 0 і 1 на n позицій. Відсортувати їх як 

десяткові числа по спадаючій. Вивести отримані числа на графік у вигляді 

гістограми. 

12. Ввести натуральне n, значення якого записано за допомогою 0 та 1. 

Перенести наk-позицій по кільцю запис числа n (n = 1001, k = 2, n = 0110). Не 

застосовувати спеціальних операцій. 

13. Дано k (k> 1) натуральних n. Викинути із запису числа n цифри 0 і 

2, залишивши колишнім порядок інших цифр.  

Приклад: 590125012 -> 59151. 

14. На заданому відрізку зміни X {a, b} з кроком h підрахувати 

значення: 

𝑆 =  (−1)𝑘
𝑥(sin 𝑥 )𝑘

𝑘

10

𝑘=1

 

побудувати графік S (X) і знайти значення X, при яких S 

приймаєнайменше та найбільше значення. Для цих значень обчислити: 

𝑃 =  
𝑥𝑘

𝑘!

6

𝑘=1

 

15. Дано k (k> 1) натуральних x. Розташувати цифри в числах так, 

щобна початку стояла максимальна цифра, а в кінці - найменша. Масиви не 

використовувати. Приклад: 3829 -> 9382. 



16. "Вічний календар". За датою 23.04.2039 або іншою датою XXI 

століття визначити день тижня. Надрукувати календар на поточний місяць. 

17. Отримати всі перестановки з цифр 1, 2, 3, 4. Відсортувати їх як 

десяткові числа по спадаючій. 

18. Отримати всі поєднання з дев'яти цифр 0, 1, 2, .., 8 по 4 елементи в 

кожному. Відсортувати їх як десяткові числа по спадаючій. (В поєднаннях 

цифри можна використовувати кілька разів, поєднання типу 1234 і 4321 

вважаються однаковими). 

19. Отримати всі розміщення з 9 елементів 1,2,3, .. 9 по 3 елементи в 

кожному. Відсортувати їх як десяткові числа по спадаючій (В розміщеннях 

цифри можна використовувати тільки один раз). 

20. На заданому відрізку зміни X {a, b} з кроком h підрахувати значення: 

𝑆 =  (−1)𝑛
𝑥2𝑛−1

 2𝑛 − 1 !

15

𝑛=1

 

а також суму (Q),добуток (Р), кількість (М) негативних S.  

Побудувати графік S(X). 

21. Дано натуральні числа a, b, c, які позначають число, місяць, рік. 

Перевірити коректність дати. Наприклад: дата 30.02.1998 некоректна. Знайти 

номер цього дня з початку року. 

22. У процесі голодування вага пацієнта за 30 днів знизилась з m до n кг. 

Встановлено, що щоденні втрати ваги пропорційні вазі тіла. Обчислити 

таблицю зниження ваги пацієнтів для різних початкових ваг для k днів після 

початку голодування. 

23. Ввести натуральне n, що складається із запису цифрами 0,1,2 і 3. На 

виході n повинно бути таким, що спочатку записи йдуть 0, потім 1,2 і 3. 

Наприклад: 200131 -> 001 123. 

24. Отримати всі шестизначні "щасливі" номери (0 <= n <= 999999). 

(«Щасливим» вважається номер, у якого сума перших трьох цифр дорівнює 

сумі останніх трьох цифр, наприклад: 246813.) 

25. На заданому відрізку зміни X {a, b} з кроком зміни h і заданому А 

обчислити S: 



𝑆 =
𝑠𝑖𝑛2𝑥

𝑥
−

𝑠𝑖𝑛4𝑥

𝑥2
+ ⋯ +

𝑠𝑖𝑛10𝑥

𝑥5
 

 

а потім Y за формулою: 

𝑌 =

 
 
 

 
  

𝑥𝑛

10 + 𝑛!

10

𝑛=1

      𝑆 > 𝐴

 
𝑛!

𝑥𝑛

10

𝑛=1

          𝑆 ≤ 𝐴

  

Побудувати графік Y(X) і визначити, при якому Х Y має мінімальне 

значення. 

26. За коефіцієнтами многочлена x³ + ax² + bx + c знайти корені рівняння 

 x³ + ax² + bx + c = 0. 

27. Дано k значень цілих натуральних n. Визначити скільки пар 

однакових сусідніх цифр входить в запис цих чисел. Побудувати гістограму 

залежності кількості пар однакових цифр від порядкового номера числа n. 

28. Дано натуральне n. Отримати суму тих з чисел виду: 

i
3
 3 * i * n

2
 n (i 1, ..... n), які є потроєними непарними числами. 

Вивести всі ці числа на графік у вигляді гістограми. 

29. Дано k значень натуральних n. Знайти кількість і суму тих n, які 

діляться на 5 і не діляться на 7. Вивести ці числа на графік у вигляді гістограми. 

30. Дано дійсні числа a, b (a << b). Знайти третій член з генерації чисел  

( 1)
i
* (1 

1

2
 .... 

1

𝑖
); (i 1, 2 ...), який не належить відрізку [a, b]. 

 

Перелік задач до завдання №2 

 

1. Кілька натуральних чисел вводяться з клавіатури. Під час введення 

перетворювати кожне число так, щоб в ньому були виключені дублікати поруч 

стоячих цифр. 

2. Надрукувати в порядку зростання корні рівнянь: 

1/(1 x
2
)  x,3e

x
 x0 іxln (1 x) 0.5, 



обчислені із заданою точністю > 0, і вивести їх на графік у вигляді 

гістограми. 

3. Дано координати вершин трикутника і координати деякої точки 

всередині нього. Знайти відстань від даної точки до найближчої сторони 

трикутника (при визначенні відстаней врахувати, що площа трикутника 

обчислюється і через його сторони, і через основу і висоту). 

4. Реалізувати арифметичні операції над двома комплексними числами 

(+, -, *, /, зведення в ступінь одного числа). 

5. Знайти найменше спільне кратне чотирьох заданих натуральних 

чисел. 

6. За дійсним числом a> 0 обчислити величину
 а
3

− а2+1
6

1+  3+а
7 .  Корені 𝑦 =

 𝑥
𝑘

обчислити з точністю = 0.0001за наступною ітераційною формулоюy0=1; 

yn+1=yn+(x/𝑦𝑛
𝑘=1-yn)/k     (n=0, 1, 2,…),прийнявши за відповідь наближення yn+ 1, 

для якого  𝑦𝑛+1 − 𝑦𝑛  <. 

7. Кілька натуральних чисел вводяться з клавіатури. Під час введення 

перетворювати кожне число так, щоб його цифри представляли собою 

неубутню послідовність. 

8. Надрукувати всі перестановки чисел 1 .... n, щоб кожна наступна 

виходила з попередньої перестановкою двох сусідніх чисел. Наприклад, при n = 

3 слід переставляти: 

3.21 → 23.1 → 2.13 → 12.3 → 1.32 → 3.12. 

Точка розташована там, де намічається перестановка. 

9. Вивести все розбиття цілого позитивного числа n на цілі позитивні 

складові. Приклад: n = 4, розбиття 1 + 1 + 1 + 1, 2 + 1 + 1, 2 + 2, 3 + 1, 4. 

10. Дано дві функції: y = ax² + bx + c і z = x³ + dx² + ex + f. З'ясувати, в 

яких точках їх графіки перетинають осі OX і OY, а також перетинаються між 

собою (якщо перетинаються). Побудувати обидва графіка. 

11. Дано координати трьох точок на площині. З'ясувати, який трикутник 

утворюють ці точки (рівнобедрений, рівносторонній, різносторонній). Знайти 

всі кути трикутника і його площу. 



12.Знайти площу n-кутника по введеним координатами його вершин. 

13. Дано k значень натуральних n. Знайти кількість і добуток n, які 

діляться на 6 і не діляться на 11. Вивести ці числа на графік у вигляді 

гістограми. 

14. По першому члену і коефіцієнту знайти всі n членів, їх суму і 

добуток для арифметичної і геометричної прогресій. 

15. Визначити півсуму довжин двох векторів А(3), В(5). Довжина 

вектора визначається як корінь квадратний із суми квадратів його проекцій. 

16.Дано ціле n, дійсне x. Обчислити: sinx + sin
2
x + ... + sin

n
x. 

17. Скласти програму знаходження коренів нелінійних рівнянь виду f (x) 

= 0 методом половинного ділення, a * x
4
 + b * x

2
 + c * x + d = 0. 

18. Скласти програму обчислення чисел Мaрсена з інтервалу (1, n), де n - 

задано. (Просте число називається числом Мaрсена, якщо воно може бути 

представлено у вигляді 2
p
 -1, де р - теж просте число). 

19. Дано натуральне число n. Серед чисел 1,2, ..., n знайти всі ті, які 

можна представити у вигляді суми квадратів двох натуральних чисел. 

20. Обчислити (1-sin 0.1) + (1 + sin 0.2) + ... + (1 + sin 1.0). 

21. Дано ціле n, дійсне х. Обчислити: cos (x) + cos (x
2
) + ... + cos (x

n
). 

22. Дано ціле число n. Знайти всі непарні цифри числа числа n. 

23. Скласти алгоритм для знаходження ітераційним методом з точністю 

до е кореня рівняння 2x-3sin (x) = 0. 

24. Дана функція y = -2x
2
 + 3x + 1.5. Скласти алгоритм для пошуку 

максимального значення y, якщо х змінюється в діапазоні 0.1х1 з кроком 

х = 0.01. 

25. Дано цілі числа n і K [n]. Отримати суму S останніх цифр чисел K 

[n]. 

26. Дано ціле n. Чому дорівнює добуток його цифр? 

27. Дано дійсне x. Обчислити: s = (x-2) + (x-4) + (x-8) + ... + (x-64). 

28. Дано дійсне x. Обчислити: p = (x-1)  (x-3)  (x-7) ... (x-63). 

29. Знайти найбільшу і найменшу цифру цілого числа А. 

30. Знайти добуток цифр цілого числа, більших за 4. 



 

 

 

Перелік задач до завдання №3 

1. Дан неспадний масив позитивних цілих чисел a[1]≤a[2]≤…≤a[n]. 

Знайти найменше ціле позитивне число, яке не можна представити у вигляді 

суми декількох елементів цього масиву (елемент масиву має бути використаний 

один раз). 

2. Дано два масиви: x[1] ≤… ≤ x[k], y[1] ≤ … ≤ y[l] та число q. Знайти 

суму виду x[i] + y[j], найбільш близьку до числа q(число дій порядку  k + l, 

додаткова пам'ять - фіксоване число змінних, масиви не змінювати). 

3. Дано два масиви x[1] ≤… ≤ x[k], y[1] ≤ … ≤ y[l]. Знайти їх 

«перетин», тобто масив z[1] ≤… ≤ z[m], що містить їх загальні елементи, 

причому, кратність кожного елемента в масиві zдорівнює мінімуму з його 

кратності в масивах xта y. Число дій має бути порядку k+ l. 

4. Дана матриця розміру n*n. Повенути її на 90°, 180°, 270°. 

Порахувати суму елементів головної діагоналі всіх матриць і знайти їх 

визначники. 

5. Масив цілих чисел x[1] ... x[n] «свернуть в кольцо» і повернути 

вправо на К позицій (К може бути більше n). 

6. Реалізувати операції з чергою в масиві. Нехай чергу приростає 

праворуч, убуває ліворуч. Довжина масиву повинна відповідати довжині черги. 

7. Дано чотири матриці розміру m*n. Якщо елементи, які стоять на 

однакових позиціях у цих матрицях, рівні – помістити їх в нову матрицю на 

відповідні позиції. Інші елементи нової матриці прирівняти до нуля. Знайти 

визначник нової матриці. 

8. Реалізувати операції зі стеком в масиві. Кількість елементів в стеку 

повинно відповідати довжині масиву. 

9. У системі координат X, Yзадано координати вершин опуклого 

багатокутника масив координат X; масив координат Y; кількість вершин 



багатокутника і координати довільної точки Q, Z. Визначити, чи належить 

точка Q, Zбагатокутнику. 

10. В (0, 1)- матриці підрахувати число ізольованих 0-областей, тобто 

областей, які складаються з одних нулів. Зазначимо, що 0-область може 

складатися лише з одного нульового елемента. Наприклад, для (0, 1)- матриці 

виду А5х5 : 

1 0 1 0 0 

1 1 1 1 0 

0 0 0 1 0 

1 0 1 1 0 

1 0 1 1 0 таких областей буде три. 

11. Написати програму формування матриці розміром n * n, яка є 

магічним квадратом. 

12. Довести, що можна знайти найлегший і самий важкий з каменів 

(одночасно), кількість яких дорівнює (2*n+1), зробивши 3*nзважувань. 

Вказівка: розбити камені на пари (nпар і один камінь) і порівняти камені 

всередині пар. 

13. Масив цілих чисел x[1] ... x[n] (n– парне ) «свернуть в кольцо», а 

потім розбити його на два кільця, що містять однакове число елементів. 

14. Використовуючи масиви, реалізувати основні операції над 

множинами: 

 визначення приналежності елемента aмножиніS; 

 додавання елемента а вS; 

 видалення елемента а зS; 

 об'єднання елементів двох множин 

15. Розробити і запрограмувати нерекурсивный варіант алгоритму 

быстрой сортування. [ВказівкаДля зберігання впорядкованих пар (i,j) 

використовувати магазин. Пара, що зберігається в магазині, означає, що 

повинні бути упорядковані елементи Xi, ..., Xj. Наприклад, спочатку магазин 

повинен був би містити пару (1, 8). Після того, як значення Х5=5 обрано в 

якості середнього, пара (1, 8) повинна бути видалена з магазину, а в магазин 

повинні бути поміщені пари (1, 4) і (6, 8). Алгоритм закінчує роботу, коли 

магазин порожній.] 

16. Описати процедуру sort(x), упорядочивающую по неубыванию 

числа массива xнаступним методом: всі числа з x впорядкувати по останній 

цифрі і перенести в допоміжний масив y; потім числа з y впорядкувати по 

передостанній цифрі (при рівності цих цифр зберігати впорядкованість по 

останній цифрі) і записати їх знову в масив x; далі з числа x впорядкувати за 

третьою від кінця цифрі і перенести в масив y і т. д. (Врахувати, що в кінці 

кінців числа повинні опинитися у x). 



17. Дан масив. Реалізувати сортування кількома методами 

(перестановкою, вибором, вставкою). 

18. Дано речення, слова в якому розділені довільним числом пробілів. 

Вивести всі слова речення та всі різні букви, які в них використовуються з 

зазначенням кількості разів їх використання. Визначити слова з максимальною 

кількістю голосних і приголосних. Перебудувати речення так, щоб слова в 

ньому йшли у зворотному порядку. 

19. Дано три цілі матриці розміром 9x4. Надрукувати ту з них, де 

більше нульових рядків. 

20. type ім’я = (Алла, … , Юрій,ні); 

Припускаючи вже описані функції Батько (х) и Мати (х), значеннями 

яких є імена відповідно батька і матері людини по імені x або ідентифікатор ні, 

якщо відсутні відомості про батьківські елементи, описати логічну функцію 

Нащадок(а, b). 

21. Дані речові матриці A, Bі Cрозміром 1020 . Обчислити для кожної 

з них величину: 

 𝐷 = max
𝑖

 𝐷1,𝑗  + max
𝑖

 𝐷2,𝑗  + ⋯ + max
𝑖

 𝐷10,𝑗   

22. Дано дві цілі квадратні матриці 10-го порядку. Визначити, чи 

можна відображеннями щодо головної і побічної діагоналей перетворити одну 

з них в іншу. 

23. Надрукувати всі цифри десяткового запису чисел 2
500 

і 

1!+2!+3!+…+100!. (Рекомендація: уявити «длинные» натуральні числа у 

вигляді масивів з цифр і реалізувати потрібні операції над ними). 

24. Дано nдійсних чисел (n=100). Впорядкувати їх за спаданням 

методом фон Неймана: завести два масиву A і Bта записати вихідні числа в А; 

упорядкувати пари сусідніх чисел (A1 і А2, А 3 і А 4 і т.д.) та записати їх В; 

взяти з В за дві сусідні впорядковані пари і злив їх у впорядковані четвірки, 

знову записати в А; потім кожні дві сусідні четвірки з В злити в впорядковані 

вісімки і перенести в А іт.д. 

25. Описати логічну функцію пошук (s, ss, k, n), перевіряючу, чи 

входить підрядок ss в ту частину рядка s, що починається з k-ї позиції, та, якщо 

входить, буде присвоювати параметру n номер позиції, з якої починається 

перше входження ss в цю частину рядка s. Використовуючи дану функцію, 

замінити в рядку x всі входження підрядка y підрядок z. 

26. Описати функцію изм (x, y, z), яка в тому з векторів (одновимірних 

масивів) x, y та z, де найбільше негативних елементів (вважати, що такий 



вектор один), всі його позитивні елементи замінює: на їх куби, якщо це вектор x 

або вектор z, і на їх зворотні величини, якщо це вектор y. 

27. Заданий дыйсний масив з n різних елементів (n = 100) впорядкувати 

по зростанню наступним методом швидкого сортування: вибрати який-небудь 

(наприклад, середній) елемент масиву і переставити елементи масиву так, щоб 

зліва від обраного елемента виявилися тільки менші елементи, а праворуч - 

тільки великі (тим самим обраний елемент виявиться на своєму остаточному 

місці), після чого рекурсивно застосувати цей же метод до лівої і правої частин 

масиву 

28. Дан двовимірний масив. Розглядаючи його через підрядник, 

написати про- граму, що видаляє дублікати рядків (зробити так, щоб рядки не 

повторювалися). 

29. Масив цілих чисел x [1] ... x [n] використовувати для формування 

кільцевого списку і організувати такі операції обробки списку: 

 створити копію списку; 

 додати елемент в початок списку; 

 видалити n-й елемент зі списку; 

 вставити елемент після n-го елемента списку. 

30. Дана послідовність з n * m цифр. Знайти середнє арифметичне 

значення цієї послідовності і переставити в ній цифри так, щоб, розбивши цю 

послідовність на n груп по m елементів, отримати середнє арифметичне 

значення кожної групи, приблизно (з точністю ) рівне середньому 

арифметичному значенню всієї послідовності. 

 

Перелік задач до завдання №4 

 

1. Детально описати функцію перебору з поверненням, яка вирішує 

наступне завдання: дано безліч квадратів, загальна площа яких дорівнює площі 

даного прямокутника. Чи можна розташувати квадрати так, щоб покрити 

прямокутник? 



2. У даному масиві цілих чисел знайти і вивести всі ті числа, цифри 

яких представляють упорядковану послідовність. 

3. У даному масиві цілих чисел знайти і вивести ті числа, всі цифри 

яких не перевищують значення, яке вводиться з клавіатури. 

4. Вхідний даний рядок символів може містити цілі числа. Виділити їх 

і знайти максимальне з них. 

5. Реалізувати стек, використовуючи масив. Кількість елементів в 

стеку має відповідати довжині масиву. Поміняти місцями перший і останній 

елементи стека, а потім розгорнути стек, тобто «Дно» стека зробити вершиною, 

а вершину - «дном». 

6. Реалізувати стек, використовуючи масив. Кількість елементів в 

стеку має відповідати довжині масиву. Видалити елемент, який знаходиться в 

середині стека, якщо непарне число елементів, а якщо парне, то два середніх. 

Потім видалити кожен другий елемент стека. 

7. Масив цілих чисел x [1] ... x [n] «згорнути в кільце» і впорядкувати 

елементи в списку по зростанню. Вставити в кільце три довільних числа і 

впорядкувати його по спадаючій. 

8. «Поле чудес». Програма читає з файлу слово і його опис. Гравець 

намагається вгадати слово, вводячи літери. Вгадані букви відкриваються. 

Передбачити підрахунок очок і можливість участі декількох гравців (1, 2 або 3). 

9. У файлі зберігається наступна інформація: назви ПК (модель), їх 

продуктивність, рік випуску і ціна. За запитом користувача забезпечити 

виведення всіх ПК, які відповідають запиту і впорядкувати їх за будь-якого 

параметру. Запит може бути як по одному, так і за кількома параметрами. 

10. Елементами динамічного списку є записи, в яких зберігається 

інформація про студентів ТДАТУ: ім'я, прізвище, група і оцінки за останню 

сесію. Забезпечити введення цих даних і розбити всіх студентів в нові списки 

по групах, елементами яких є записи з полями: група, кількість студентів в 

групі, масив з прізвищами студентів (відсортованого за алфавітом), середній 

бал групи за сесію. Знайти кращу по успішності групу. 



11. У тексті зустрічаються різні символи, числа, а також знаки 

математичних операцій: +, -, *, /. Прочитати текст зліва направо, виділяючи з 

нього числа і проводячи над ними задані математичні операції. (Наприклад, 

текст  оры!№;12ппр+?5пр дает результат 17.) 

12. Дано 50 слів різної довжини. У тексті ці слова «зашумлені» - тобто 

деякі букви замінені іншими буквами або символами. Забезпечити 

«розпізнавання» цих слів по найбільшій відповідності зразкам і видати 

«чистий» текст. 

13. Задані координати n міст (А, Б, В, ...). За введеним назвами міста, 

часу відправлення і середньої швидкості поїзда обчислити час його прибуття з 

першого міста в друге. 

14. Гра «Пам'ять». Вивести таблицю 10x10 з символів або букв на 

кілька секунд для запам'ятовування (передбачити зміни кількості секунд). 

Потім закрити таблицю. При вгадуванні двох однакових осередків вони 

залишаються відкритими. При розбіжності обидві комірки закриваються. Мета 

гри - відкрити всі осередки. Вести облік часу, на підставі якого нараховувати 

бали. 

15. Дано рядок, що містить текст українською мовою. Визначити, 

скільки разів зустрічається в ньому найкоротший слово. 

16. Дано рядок, що містить текст українською мовою. Вибрати з нього 

тільки ті символи, які зустрічаються в ньому тільки один раз. Вибірку виконати 

в алфавітному порядку. 

17. Дано рядок, що містить текст українською мовою і деяка літера. 

Знайти слово, що містить найбільшу кількість вказаної літери. 

18. Дано рядок, що містить текст українською мовою і деяка літера. 

Підрахувати, скільки слів починається з вказаної літери. 

19. Дано рядок, що містить текст українською мовою. Знайти слово, що 

зустрічається в кожному реченні, або повідомити, що такого слова немає. 

20. Дано рядок, що містить текст, що включає українські і англійські 

слова. Підрахувати, яких букв в тексті більше - українських або латинських. 



21. Дано рядок, що містить текст. Скільки слів в тексті? Скільки цифр в 

тексті? Скільки букв в тексті? Скільки символів в тексті? 

22. Дана рядок, що містить текст, що включає українські і англійські 

слова. Отримати новий рядок, замінивши у вихідній усі великі літери малими і 

навпаки. 

23. Дано рядок, що містить зашифрований український текст. Кожна 

буква замінюється на наступну за нею (буква Я замінюється на А). Отримати в 

новому файлі розшифровку даного тексту. 

24. Дани два рядки f1 і f2. Рядок f1 містить довільний текст. Слова в 

тексті розділені пробілами та розділовими знаками. Рядок f2 містить не більше 

30 слів, які розділені комами. Ці слова утворюють пари: кожне друге є 

синонімом першого. Замінити в рядку f1 ті слова, які можна замінити їх 

синонімами з рядка f2. Результат помістити в новий рядок. 

25. Дано рядок. Видалити з нього всі зайві пробіли, залишивши між 

словами не більше одного. Результат помістити в новий рядок. 

26. Дано рядок і деяке слово. Надрукувати ті пропозиції рядків, які 

містять дане слово більше двох разів. 

27. Дано рядок. Надрукувати в алфавітному порядку всі слова з цього 

рядка, які мають задану довжину n. 

28. Дано рядок, що містить текст українською мовою. Підрахувати 

кількість слів, що починаються і закінчуються на одну і ту ж букву. 

29. Дано рядок, що містить текст українською мовою і деякі два слова. 

Визначити, скільки разів вони входять в текст і скільки разів вони входять в 

текст безпосередньо один за одним. 

30. Дано рядок, що містить текст українською мовою. Скласти в 

алфавітному порядку список всіх слів, що зустрічаються в цьому тексті. 
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Лист завдання на практику 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет інженерії та комп’ютерних технологій 

Кафедра комп’ютерних наук 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Зав. кафедрою 

«____» __________201  р.  

______________О.В. Строкань 

 

ЗАВДАННЯ 

на навчальну практику 

студента групи 21 КН 

Іванова Івана Івановича 

 

1. База практики: Кафедра комп’ютерних наук 

2. Термін проходження практики: з ___________по ________ 

3. Захист звіту практики _________ 

4. Керівник практики: Малкіна В.М. 

5. Індивідуальне завдання на проходження практики: 

 

Завдання №1 

По індивідуальному варіанту (який визначається номером студента по 

списку в академічному журналі): 

 дати математичну постановку задачі; 

 записати умову задачі або в вигляді рівнянь, або у вигляді 

послідовності формул, яка може бути використана при вирішенні завдання; 

 розробити блок-схему алгоритму,  

 скласти програму на мові програмування C# за схемою алгоритму; 

 в програмі потрібно передбачити друк необхідних заголовків і 

пояснень до вхідних та вихідних даних; 

 відлагодити і протестувати програму. 

 

Завдання №2 

По індивідуальному варіанту (який визначається номером студента по 

списку в академічному журналі): 

 дати математичну постановку задачі; 

 записати умову задачі або в вигляді рівнянь, або у вигляді 

послідовності формул, яка може бути використана при вирішенні завдання; 

 розробити блок-схему алгоритму,  

 скласти програму на мовіпрограмуванняC# за схемою алгоритму; 



 в програмі потрібно передбачити друк необхідних заголовків і 

пояснень до вхідних та вихідних даних; 

 відлагодити і протестувати програму. 

 

Завдання №3 

По індивідуальному варіанту (який визначається номером студента по 

списку в академічному журналі): 

 дати математичну постановку задачі; 

 записати умову задачі або в вигляді рівнянь, або у вигляді 

послідовності формул, яка може бути використана при вирішенні завдання; 

 розробити блок-схему алгоритму,  

 скласти програму на мовіпрограмуванняC# за схемою алгоритму; 

 в програмі потрібно передбачити друк необхідних заголовків і 

пояснень до вхідних та вихідних даних; 

 відлагодити і протестувати програму. 

 

Завдання №4 

По індивідуальному варіанту (який визначається номером студента по 

списку в академічному журналі): 

 дати математичну постановку задачі; 

 записати умову задачі або в вигляді рівнянь, або у вигляді 

послідовності формул, яка може бути використана при вирішенні завдання; 

 розробити блок-схему алгоритму,  

 скласти програму на мовіпрограмуванняC# за схемою алгоритму; 

 в програмі потрібно передбачити друк необхідних заголовків і 

пояснень до вхідних та вихідних даних; 

 відлагодити і протестувати програму. 

 

Дата видачі завдання "__"__________20__ р. 

Дата закінчення "__"____________20__ р. 

Керівник практики _____________  (_____________________) 
підпис (п.і.б. ступінь, посада) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


