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1. Файловий мереджер FAR, основні можливості і операції над 
файлами та папками. Середовище програмування BC++3.1. 

Основні можливості і команди. Перша програма. 

2. Алгоритми та форми їх запису. Роль алгоритмів та структур 
даних, як складових програми. Приклади алгоритмів. 

Властивості алгоритмів. 

3. Мова блок-схем. Приклади. 
4. Мова псевдокод. Приклади. 
5. Поняття по структурне програмування. Теорема структурного 

програмування. Поняття про виконавця. Приклади. 

6. Структура програми. Модулі. Багатомодульні програми. 
Приклади. 

7. Технологічні етапи підготовки програм. 
8. Вирази у мові C/C++. Приклади. Оператори і вирази – 

співвідношення. 

9. Оператори оголошення. Поняття типу даних. Внутрішнє 
представлення цілих чисел в пам’яті комп’ютера. Позиційна 

система числення. Приклади. 

10. Структури даних у мові C/C++. Поняття простої змінної. 
11. Структури даних у мові C/C++. Поняття типу даних. Тип 

дійсних чисел. 

12. Структури даних у мові C/C++. Поняття типу даних. Тип 
символьних даних. 

13. Алгоритмічні структури в мові C/C++. Оператор 
присвоювання. Поняття про присвоювання. Приклади. 

14. Алгоритмічні структури в мові C/C++. Оператори 
розгалуження. Приклади. 

15. Алгоритмічні структури в мові C/C++. Оператори циклу. 
Приклади. 

16. Структури даних у мові C/C++. Поняття масиву. Приклади. 
17. Структури даних у мові C/C++. Поняття покажчика. Зв’язок 

між масивами і покажчиками. Приклади. 

18. Алгоритми для роботи з масивами. Приклади задач, що 
потребують масивів, і приклади задач, що провокують, але 

не вимагають використання масивів - два детальних 

приклади. Алгоритми reverse, reverse-2 (циклічний зсув). 

19. Алгоритми лінійного пошуку. 



20. Алгоритм бінарного пошуку. 
21. Алгоритми сортування. Загальні поняття та класифікація. 
22. Алгоритм сортування Selection Sort. 
23. Алгоритм сортування вставками Insertion Sort. 
24. Алгоритм бульбашкового сортування Bubble Sort. 
25. Динамічні змінні. Класи пам'яті. Поняття про купу; 

операції над купою. Приклади. 

26. Поняття про підпрограми. Функції: оголошення і виклик. 
Приклади. 

27. Списки параметрів функцій. Способи передачі параметрів 
і повертання результатів. Приклади. 

28. Рекурсія. Реалізація виклику підпрограми за допомогою 
стеку. 

29. Записи (як структури даних). Означення, походження, 
приклади. Масиви записів. Приклади. 

30. Динамічні структури даних. Означення. Приклади 
динамічних та статичних структур даних. 

31. Зв'язані списки. Означення. Призначення. Типові 
операції над списками. 

32. Операція над списками for_each ; передача функції як 
параметру. 

33. Реалізація стеку за допомогою списку. 
34. Поняття про тип символьного рядка. Реалізація цього типу 

у мові C/C++. Реалізація стандартних функцій над 

символьними рядками: strlen, strcpy, strcmp. 

35. Поняття про тип символьного рядка. Реалізація цього типу 
у мові C/C++. Стандартні функції для роботи з символьними 

рядками: пошук, конкатенація, перетворення чисел із 

символьного представлення у числове і навпаки. Приклади 

застосування. 

36. Засоби уведення/виведення інформації. Поняття про 
стандартні вхідні/вихідні потоки. Засоби переназначення 

стандартних потоків у командному рядку операційної 

системи. Приклади. 

37. Засоби уведення/виведення інформації. Поняття про 
файли. Основні операції над файлами у мові C/C++. 

Приклади. 

38. Засоби уведення/виведення інформації. Форматування. 
Приклади. 

39. «Головна» програма. Параметри командного рядка. 
Повертання результату. Приклади. 


