
СК (Основи програмування та алгоритмічні мови) 

2 курс (КН-207; КН-208) 

Гайда Анатолій Юліанович 

E-mail:  cetus@ukr.net 

 

4. ЗАСОБИ СТРУКТУРНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 

4.1. Організація даних 

4.1.1. Масиви 

 Масив — набір однотипних даних, що розміщуються в пам’яті послідовно. 

Опис масиву задається типом елементів, ідентифікатором (ім'ям) і числом елементів 

масиву. Число елементів масиву вказується в квадратних дужках і має бути 

цілочисельним константним виразом, відомим компілятору на момент опису 

масиву. Наприклад: 

 

int arr[10]; 

double coords[20]; 

 

 Ім'я масиву має тип покажчика на тип даних, розміщених в масиві, його 

значенням є адреса початкового елемента. Ім’я масиву не є покажчиком (тобто його 

значення можна отримати, але неможливо змінити). Як виняток, оператор sizeof, 

застосований до імені масиву повертає розмір масиву в байтах. 

 Звернення до елементів масиву здійснюється через ім’я масиву або 

однотипний покажчик і номер елемента (індекс). Початковий елемент масиву має 

індекс 0 (нуль). Приклад: 

 int arr[10], *pi, e; 

 .. 

 e = arr [0]; // еквівалентно е = *(arr+0); 

 pi = arr; // еквівалентно pi = &arr[0]; 

      e = pi[0]; // еквівалентно е = *(pi+0); 
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 Як виняток, початковий елемент масиву може бути отриманий без індексації, 

наприклад: 

 

   e = *arr; // еквівалентно е = *(arr+0), отже e = arr[0]; 

      e = *pi; // еквівалентно е = *(pi+0), отже e = pi[0]; 

 

 Компілятор С не зберігає інформацію про кількість елементів масиву, що 

дозволяє обробляти масиви, описані поспіль як один масив. При цьому 

відповідальність за вихід за межі масиву покладено на програміста. 

 Багатовимірні масиви описуються як масиви масивів. Наприклад: 

 

 int twoArr [2] [3], i, j; 

 for (i = 0; i <2; i++) 

  for (j = 0; j <3; j ++) 

   TwoArr [i] [j] = i * 10 + j; // дані в пам'яті 00 01 02 10 11 12 

 

 Такий масив можна розглядати як два масиви по три елементи в кожному, або 

як матрицю з двома рядками по три елементи. 

 

4.1.2. Структури і об’єднання 

 Структури і об'єднання описують за допомогою ключових слів struct і union 

відповідно. Компонентами структур та об'єднань, на відміну від масивів, можуть 

бути об'єкти різних типів. 

 Поля структур розташовуються в пам'яті одне за іншим в порядку їх опису в 

структурі. Розмір структури є сума довжин складових її полів (через ефект 

вирівнювання може виявитися більше). 

 Опис структури може мати вигляд: 

 

struct Tag { 

 // перелік декларацій полів структури; 

}; 

 



 Аналогічно, опис об’єднання: 

 

union Tag { 

 // перелік декларацій полів об’єднання; 

}; 

 

 Після опису структури може бути перелік об’єктів. Наприклад: 

 

struct Student { 

 char name[20]; 

 int age; 

} s1, s2; 

 

 При цьому ім'я тегу може бути відсутнім: 

 

struct { 

 char name[20]; 

 int age; 

} s1, s2; 

 

 Рекомендується перший варіант, який дозволяє на основі одного опису тегу 

створювати об’єкти в різних частинах програми: 

 

struct Person { 

 char name [12]; 

       int age; 

}; 

.. 

struct Person сhief, persons[10]; 

 

 Поля об'єднань розташовуються починаючи з одного місця пам'яті. Як 

наслідок, в кожен окремий момент часу об’єднання зберігає значення лише в одному 



полі. Розмір об'єднання дорівнює довжині найбільшого поля. В іншому відмінностей 

між структурами та об'єднаннями немає. 

 Приклад: 

 

union Word { 

 int word; 

 char byte [sizeof (int)]; 

}; 

.. 

union Word data; 

 

 В останньому прикладі об'єднання дозволяє обробляти дані або як цілі, або як 

масив символів. 

 Доступ до поля структури або об'єднання здійснюєтьмя з використанням 

операції доступу ‘.’ (точка) для доступу через ім'я екземпляра і ‘->’ (мінус-більше) 

для доступу через покажчик. 

 Полем структури або об'єднання не може бути структура або об'єднання того 

ж типу, але може бути покажчик на цей тип. Використання покажчиків дозволяє 

створювати пов'язані списки. 

 Для структур і об'єднань допустимі тільки операції: 

    • операція взяття адреси - повертає адресу об’єкта в пам’яті; 

    • операція розадресаціі - повертає об’єкт за покажчиком; 

    • операція присвоювання - проводить копіювання об’єкта. 

 

 Приклад: 

 

struct Person { 

 char name[12]; 

 int age; 

}; 

// довільний код 

struct Person chief, persons[10], *p; 



p = &chief; // отримати покажчик 

persons[0] = chief; // скопіювати 

persons[1] = *p; // скопіювати 

 

 Звернутися до одного з полів (наприклад age) тепер можна в вигляді: 

    1) chief.age = 30; // 

    2) (&chief)->age = 30; // рівнозначно першому 

    3) p->age = 30; // 

    4) (*p).age = 30; // рівнозначно третьому 

 

4.1.4. Ініціалізація та присвоювання для масивів і структур 

 Ініціалізація блоків змінних може бути виконана в момент створення 

екземпляра з використанням константних виразів, відомих компілятору в точці 

опису об'єкта у вигляді: 

 

Блок_змінних = {блок константних виразів}; 

 

 Відділення значень примірників масиву або полів структури в блоці 

константних виразів проводиться коми. Якщо блок змінних містить вкладені блоки, 

то блок константних виразів теж може містити вкладені блоки. Ініціалізація масивів 

здійснюється як: 

 

int arr[10] = {1,3,5,7}; 

int twoArr[2][3] = {{1,2}, {4, 7}}; 

 

 Якщо кількість виразів в блоці ініціалізації менше числа елементів масиву, 

решта елементів будуть заповнені нульовими або еквівалентними нулю значеннями, 

якщо більша — зайві будуть проігноровані. Як наслідок, блок може ініціалізований 

нулями, наприклад: 

int arr[10] = {}; 

 



 При наявності блока ініціалізації константне значення розміру масиву може 

бути опущене, при цьому розмір масиву буде встановлений за числом елементів 

блоку ініціалізації: 

 

int arr[] = {1,3,5,7}; // масив з чотирьох елементів 

 

 Ініціалізація структур виконується як: 

 

struct Person chief = {“Yan”, 20}; 

struct Person persons[10] = {{“Yan”, 20}, {“Mario”, 30}}; 

 

 З прикладів видно, що елементами масивів можуть бути структури або інші 

масиви, а елементами структур — масиви або інші структури, що дозволяє 

комбінувати дані відповідно до складності задачі. 

 

 

Завдання 

ЛР9. Робота зі структурами 

Дані представити масивом структур фіксованого розміру. Розробити програму з 

можливостями: 

    а) заповнення даними наявного масиву структур; 

    б) пошуку елементів масиву з заданим значеннями; 

(*) - унікальні значення. 

 

1. Точки на площині задані назвою(*) і координатами. Вивести кількість точок та 

інформацію про точки, які лежать вище заданої точки. 

   Вивести координати точки за її іменем. 

2. Школярі задані прізвищем(*), ім'ям і номером класу. Вивести кількість та 

інформацію про школярів, які навчаються у вказаному класі. 

   Вивести інформацію про школярів за вказаним іменем. 

3. Геометричні фігури (рівносторонній трикутник, квадрат, коло) задані типом і 

розміром. 



  Вивести кількість фігур заданого типу, значення площі та периметру фігур 

вказаного типу. 

4. Робітники задані прізвищем(*), спеціальністю і розрядом. Вивести кількість і 

інформацію про робітників вказаної спеціальності і розряду. 

   Вивести інформацію про робітників за вказаним прізвищем. 

5. Точки на площині задані масою і координатами. Вивести загальну масу і 

інформацію про точки, які лежать праворуч-вище заданої точки. 

   Вивести координати точки за її іменем. 

6. Іграшки задані назвою(*), матеріалом, початковим віком. Вивести кількість і 

інформацію про іграшки, придатні для дитини вказаного віку. 

   Вивести іграшки за матеріалом. 

7. Порушники правил дорожнього руху задані прізвищем, номером автомобіля, 

видом та датою порушення. 

   Вивести кількість порушень за прізвищем, порушення за датою. 

8. Продукти харчування задані назвою, датою випуску і терміном придатності. 

Вивести інформацію про продукти продуктів з перевищеним терміном 

придатності. 

   Вивести продукти за датою випуску. 

9. Студенти задані прізвищем(*), номером групи і середньою оцінкою. Вивести 

середню оцінки і інформацію про студентів вказаної групи. 

   Вивести інформацію про студента за вказаним прізвищем. 

10. Будівельні матеріали задані країною виробника, призначенням та ціною за 

одиницю. Вивести інформацію про будівельні матеріали за призначенням. 

   Вивести інформацію про будівельні матеріали вказаного призначення з ціною у 

вказаному діапазоні. 

11. Кінофільми задані назвою(*), країною виробника, тематикою та початковим 

віком. Вивести інформацію про кінофільми за вказаною тематикою. 

   Вивести інформацію про кінофільми за країною, дозволені для перегляду вказаному 

віку глядачів. 

12. Складові кулінарного рецепту задані назвою(*), масою та ціною на 1 кг 

продукції. Вивести загальну вартість складових на замовлену масу продукції. 

   Вивести інформацію про складову за назвою. 



13. Наряди про виконані роботи задані прізвищем робітника, розцінкою за одиницю 

обсягу виконаної роботи, обсягом виконаної роботи. 

   Розрахувати і вивести платню для кожного робітника. Вивести інформацію про 

наряд за прізвищем робітника. 

14. Маршрутні листи транспортної компанії задані прізвищем водія, номером 

машини, датою та місцем призначення. 

   Вивести інформацію про поїздки вказаного водія, загальну кількість поїздок на 

кожну дату. 

15. Мобільні телефони задані назвою моделі, діагоналлю екрана, країною 

виробником, ціною, магазином. 

   Вивести магазини, в яких присутня вказана модель за ціною, менше вказаної, 

загальну кількість моделей у кожному магазині. 

16. Трикутники задані сторонами і назвою. Вивести кількість та назви 

трикутників з площею, менше вказаної. 

   Вивести сторони трикутника за його назвою. 

17. Контакти задані ім'ям, статтю та номером телефону. Вивести кількість та 

імена контактів за статтю. 

   Вивести номер телефону та стать за іменем. 
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