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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Програмування є складовою освітньо-професійної 
програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем « бакалавр » 
галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 040103 «Геологія», 
спеціалізації: «Геофізика».  

Дана дисципліна нормативна за спеціалізацією – «Геофізика» 
викладається у 2 семестрі 4 курсу та 1 семестрі 5 курсу бакалаврів в обсязі – 144 
год. 1   ( 4 кредити ECTS),2зокрема: лекції – 12 год., лабораторні – 10 год., 
самостійна робота –  122 год. та консультації – 4 год. У курсі передбачено 2 
змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – 
заліком. /заліком. 

Мета дисципліни – ознайомлення з синтаксисом мови програмування Сі; 
загальними принципами опису змінних і масивів; форматами вводу та виводу 
даних на екран та у файл, прийомами створення функцій та їх виклик у основній 
програмі, створення програми та її запуску; областями застосування 
програмування для виконання розрахунків у геофізичних задачах. 

Завдання – оволодіння знаннями про мову програмування Сі, 
встановлення компілятора для створення програм, ознайомлення з типами, 
операторами, виразами та коментарями, файловим вводом та виводом даних; 
написання програми за формулою з геофізики та підключення математичної 
бібліотеки, виконання компіляції та запуск програми з компілятора та 
командного рядка. 

Структура курсу – два змістових модулі. Перший присвячений 
ознайомленню з основами програмування на мові Сі та роботою з 
компілятором. До цього відноситься створення простої програми та її 
виконання, опис змінних, масивів та функцій. Розглядаються програмні 
декларації, константи, коментарі та математичні операції. Характеризуються 
оператори циклу, умовні вирази та передача даних у функції. Другий модуль 
розглядає приклад програми для розрахунку гравітаційної аномалії від кулі. До 
цього відноситься розгляд формули гравітаційного ефекту, структура програми 
та підготовка файлу даних. Викладаються основи створення, налагодження 
програмного коду та перевірка розрахунків. Вивчається вимірювальна 
апаратура. Описуються оператори програмування мовою Сі, способи отримання 
результатів подвійної точності.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: основні оператори мови програмування Сі, загальні принципи 

написання програми та методики організації обчислень, підходи до вводу та 
виводу інформації для виконання обчислень у геофізиці, основи роботи у 
трансляторі, операції з файлами та передачею даних у програму; 

вміти: працювати з транслятором, що вивчався заняттях, володіти 
основними операторами мови програмування Сі, методикою форматного вводу 
та виводу даних, вміти створювати граф програми, виконувати математичні 



 4

розрахунки та записувати їх у файл, розраховувати аномальні поля за заданими 
формулами. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна «Програмування» є 
складовою циклу природничо-наукової підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» (6.040103). 

Зв’язок з іншими дисциплінами. дисципліна «Програмування» є 
прикладним продовженням таких спеціальних дисциплін як «геофізичні методи 
досліджень», «петрофізика», «гравіметрія», «магнітометрія», «сейсмометрія», та 
«електрометрія». 
 
(нормативна, за вибором) 
 
          (зазначається загальний обсяг) 
     (зазначити відповідний рівень)       (зазначити) 

  (шифр і назва напряму підготовки)   
( назва спеціалізації) 

 
 (назва дисципліни) 
1 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
1 кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS 
відповідає 150 год.). 
 
  (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ 1) входять теми 1 і 2, у змістовий модуль 2 (ЗМ 2) – 

тема 3. Обов’язковим для іспиту є  здача контрольної роботи. 
Оцінювання за формами контролю:1  

ЗМ 1 ЗМ 2 Вид робіт Min. – 18 балів Max. – 30 бали Min. – 18 балів Max. – 30 балів 
Модульна контрольна робота  3 5 3 5 
Виконання лабораторних робіт 15 25 15 25 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум –  20 балів до складання іспиту не допускаються, рекомендований мінімум – 36 балів.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 
жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 іспит  Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

 
При цьому, кількість балів: 

• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

 
         (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 
1 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу 

від 1 жовтня 2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які 
читаються два і більше семестри» від 29 вересня 2010 року 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1.   Основи програмування мовою Сі 
Вступ   Перша програма……………………………………....…….……..(  3  год.) 

Суть програмування. Місце програмування для вирішення 
геофізичних задач. Встановлення компілятора. Проста 
програма мовою Сі. Набір, компіляція та вивід результату. 

ТЕМА 1.   Основи програмування…………..………………………………..( 31 год.) 
Службові слова та структура програми. Функції та аргументи. 
Ідентифікатори та коментарі. Константи та декларації. Типи і 
розміри даних. Умовні та арифметичні оператори.  
Налагодження та компіляція програми у компіляторі Dev-C++ 
або Microsoft Visual C++. Виконання програми до курсору та 
по крокам. Перевірка значень, що присвоюються даним. 
Відкриття, зчитування та запис результатів у файл. 

Змістовий модуль 2.   Створення програми для геофізичного розрахунку 
ТЕМА 2.   Програма розрахунку геофізичного поля…....……….……….( 110  год.) 

Лабораторне заняття 1. Створення консольного додатку.  
Директиви препроцесора. Підстановка імен. Включення 
файлів. Умовна компіляція. Прагми.  
Лабораторне заняття 2. Написання графічного додатку. 
Стандартний ввід та вивід даних. Файловий операції роботи з 
даними. Передача даних у програму. Форматний ввід та вивід 
значень. 
Лабораторне заняття 3. Розрахунок геофізичного поля. 
Типи і розміри даних. Константи. Декларації. Арифметичні 
операції. Логічні оператори. Умовні вирази та порядок 
обчислень. 
Лабораторне заняття 4. Графічне зображення результатів. 
Вказівник масиву та рядку. Вказівник як аргумент функції. 
Виділення та видалення пам’яті у програмі.  
Лабораторне заняття 5. Моделювання геологічного 
середовища.  
(Вступ за наявності) 
(Короткий виклад питань, які передбачається висвітлити у даній темі – заголовки 

лекцій (П.Г.)) 
1 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних 

(семінарських, лабораторних) і самостійної роботи. 
1 1 У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 
тривалості пари). 

2 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  лекції 

лекції лаб. с/р конс.

Змістовий модуль 1. Основи програмування мовою Сі                     
1 Вступ. Перша програма 1  2  

 Тема 1.  Основи програмування                                   (31 год.) 3  28 2 

2 Структура програми та основні оператори 1  8  

3 Компіляція, виконання обчислень та запис результатів 2  8  

 Модульна (самостійна) контрольна робота 1   10  

 Консультація    2 

Змістовий модуль 2. Створення програми для геофізичного розрахунку  

 Тема 2.  Програма розрахунку геофізичного поля    (110 год.) 8 10 92  

 Лабораторне заняття 1. Створення консольного додатку  2 10  

4 Препроцесор, цикли, умовні вирази та аргументи 2  10  

 Лабораторне заняття 2. Написання графічного додатку  2 10  

5 Форматний ввід та вивід файлових даних 2  10  

 Лабораторне заняття 3. Розрахунок геофізичного поля  2 10  

6 Ініціалізація змінних та масиви даних 2  10  

 Лабораторне заняття 4. Графічне зображення результатів  2 10  

7 Робота з пам’яттю та графічними функціями  2  10  

 Лабораторне заняття 5. Моделювання геологічного 
середовища  2 11  

 Консультація    2 

 Модульна контрольна робота 2   1  

 ВСЬОГО 12 102 122 4 
Консультації – 4 год. 
Загальний обсяг 144  год.,1 в тому числі: 
Лекцій –  12 год. 
Лабораторні роботи – 10 год. 
Самостійна робота –  122  год. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Основи програмування мовою Сі  

 
Лекція 1.  Основи мови Сі. Вступ: Перша програма  – 1 год. 

Суть програмування. Місце програмування для вирішення геофізичних задач. 
Встановлення компілятора. Проста програма мовою Сі. Набір, компіляція та 
вивід результату.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке програмування? 
2. Поясніть різницю між різними мовами програмування. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 2  год.) 
1.  Поясніть структуру програми мовою Сі. 
2. Охарактеризуйте основні компілятори для написання програм мовою Сі. 
 

ТЕМА 1.   Основи програмування – ( 31 год.)1 
1 (8 год.) – зазначено сумарну кількість годин, передбачених на вивчення теми за усіма видами робіт: лекції, практичні і самостійна робота 

студента. 

Лекція 2.  Структура програми та основні оператори – 1 год. 
Службові слова та структура програми. Функції та аргументи. Ідентифікатори 
та коментарі. Константи та декларації. Типи і розміри даних. Умовні та 
арифметичні оператори.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Як описуються різні типи даних? 
2. Як створюються та викликаються функції? 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 8  год.) 
1. Поясніть порядок роботи програми. 
2. Створіть програму для розрахунку густини. 
3. Скомпілюйте та запустіть програму з передачею даних зовні. 

 
Лекція 3. Компіляція, виконання обчислень та запис результатів –  2 год. 

Налагодження та компіляція програми у компіляторі Dev-C++ або Microsoft 
Visual C++. Виконання програми до курсору та по крокам. Перевірка значень, 
що присвоюються даним. Відкриття, зчитування та запис результатів у файл.   

 
Завдання для самостійної роботи       ( 8  год.) 
1. Створіть проект та наберіть програму у компіляторі. Виконайте її запуск.  
2. Додайте до програми файловий ввід та вивід даних. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Який передаються параметри програмі?  
2. Як перевірити значення, яке присвоєно змінній або елементу масиву?  
3. Як змінити формат виведення значень у файл? 
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Питання модульної (самостійної) контрольної роботи № 1 ( 10  год.)  

1. Яке практичне застосування програмування? 
2. Як розвилася історія створення різних мов програмування? 
3. У якому році була створена мова програмування Сі? 
4. Хто є автором мови програмування Сі ? 
5. Яка мова програмування вплинула на мову Сі? 
6. Для якої операційної системи було розроблено мову програмування Сі? 
7. Які компілятори можна використовувати для компіляції програм мовою Сі? 
8. Яка мова є більш лаконічною Сі чи Паскаль? 
9. Як записується програма на мові Сі для виведення тексту «Привіт, студенти!»? 
10. Який запис у програмі на Сі характеризує звертання до бібліотеки вводу-виводу?  
11. Як відкрити та закрити файл для читання у програмі на мові Сі?  
12. Як зчитувати дані з файлу у програмі на мові Сі?  
13. Як записати дані у файл на мові програмування Сі? 
14. Як оголошується цілий тип мовою програмування Сі?  
15. Як оголошуються дійсні типи мовою програмування Сі? 
16. Як оголошується константа мовою програмування Сі? 
17. Який записується цикл мовою програмування Сі?  
18. Який записується умова мовою програмування Сі?  
19. Як записуються інкрементні й декрементні оператори?  
20. Як оголошується масив мовою програмування Сі? 
21. Як оголошується і використовується функція мовою програмування Сі? 
22. Як передається значення у функцію мовою програмування Сі?  
23. Який формат для запису цілих, дійсних і текстових даних мовою програмування Сі? 
24. Як підключається математична бібліотека у програмі мовою програмування Сі?  
25. Як приєднати програмний файл до програми на мові Сі? 
26. Запишіть арифметичні оператори мовою програмування Сі? 
27. Як передаються значення у функцію мовою програмування Сі? 
28. Як створити масив із слів мовою програмування Сі? 
29. Як застосовується вказівник для передачі значень змінній мовою програмування Сі?  
30. Як вивести ціле, дійсне або ціле й дійсне, а також слово мовою програмування Сі?  
31. Як передаються дані з командного рядка у програмі на Сі? 
32. Як полічити кількість аргументів, які передаються до програми на Сі?  
33. Як створити виконуваний bat- файл? 
34. Як створити виконуваний exe- файл для мови програмування Сі? 
35. Як зробити паузу в програмі на Сі? 
36. Як зробити ціле значення з дійсного мовою програмування Сі? 
37. Як перевірити чи існує файл даних мовою програмування Сі? 
38. Як записується двовимірний масив мовою програмування Сі? 
39. Як зробити форматний вивід з обмеженням цифр після крапки мовою програмування Сі? 
40. Як терміново вийти із циклу мовою програмування Сі? 
41. Як порівняти два файли із командного рядка? 
42. Який є багато гілковий перемикач у мові програмування Сі? 
43. Які є способи організації циклів мовою програмування Сі?  
44. Як виконується присвоювання мовою програмування Сі? 
45. Які є два типи умовних виразів мовою програмування Сі? 
46. Що таке іменовані константи у мові програмування Сі? 
47. Як збільшити точність розрахунків у мові програмування Сі? 
48. Що таке статичні масиви у мові програмування Сі? 

Рекомендована література до змістового модулю №1: 
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1. Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык Си. Руководство для начинающих. – М.: Мир, 1988. – 512 
с. 

2. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. – М.: Финансы и статистика, 1992. –  272 с.  
3. Ян Белецкий. Энциклопедия языка Си. – М.: Мир, 1992. – 702 с. 
4. Пол Лукас. С++ под рукой. К.: Диасофт,  1993. – 176 с. 
5. Джес Либерти. Освой самостоятельно С/С++ за 21 день. – С.: Вильямс, 2000. – 834 с.  
 
Змістовий модуль № 1 (30 балів) складається з балів за контрольну роботу, яка 
складається з відповідей на 7 питань. 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
Створення програми для геофізичного розрахунку  

 
ТЕМА 2.  Програма розрахунку геофізичного поля – ( 110 год.)1 

Лабораторне заняття 1. Створення консольного додатку – 2 год. 
1. Створіть проект у компіляторі Dev-C++ або Microsoft Visual C++. 
2. Напишіть просту програму з виведенням тексту. 
3. Перевірте програму на наявність помилок.  
4. Відкомпілюйте програму і запустіть її на виконання. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Як створюється проект в компіляторі? 
2. Виведіть текст на екран за допомогою програми.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 10  год.) 
1. Який оператор виводить інформацію на екран?  
2. Де знаходиться основне тіло програми? 
3. Як підключаються бібліотеки до програми? 
4. Як виводити значення змінних у програмі на екран? 

Рекомендована література до розділу «Створення програми»:1 
1. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. – М.: Финансы и статистика, 1992. –  С. 

14 – 17, 155 – 161. 
2. Трой Д. Программирование на языке Си для персонального компьютера IBM PC: Пер. с анг. 

– М.: Радио и связь, 1991. – С. 40 – 50, 234 – 248.  
 

Лекція 4. Препроцесор, цикли, умовні вирази та аргументи  – 1 год. 
Директиви препроцесора. Підстановка імен. Включення файлів. Умовна 
компіляція. Прагми.  

 
Завдання для самостійної роботи       ( 8  год.) 
1. Запишіть основні службові слова для керування вказівок пре процесору. 
2. Напишіть приклад макропідстановки. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Як підключити файли до програми?  
2. Як можна описати сталі дані?  
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3. Які є директиви для препроцесора? 
 

1 1 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 

Лабораторне заняття 2. Написання графічного додатку –  2 год. 
1. Створіть графічний додаток для виведення текстової інформації.  
2. Додайте до програми виведення координатної сітки. 
3. Підключіть завантаження даних з файлів.  
4. Побудуйте по файловим значенням графік в програмі. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 10  год.) 
1. Напишіть програму з виведенням графічного вікна. 
2. Додайте до виводу на екран осі координат.  
3. Зробіть можливість завантажувати файли із програми.  
4. Намалюйте графіки у програмі по даним з файлу.  
5. Додайте можливість змінювати розміри зображення.  

Рекомендована література до розділу «Препроцесор та графічний додаток»:1 
1. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. – М.: Финансы и статистика, 1992. – С. 90 

– 93. 
2. Трой Д. Программирование на языке Си для персонального компьютера IBM PC: Пер. с анг. 

– М.: Радио и связь, 1991. – С. 110 – 124.  
3. Программирование в среде Си для ПЭВМ ЕС / Л. М. Романовская, Т. В. Русс, С. Г. 

Свитковский. – М.: Финансы и статистика, 1992. – С. 108 – 120.  
 

Лекція 5. Форматний ввід та вивід файлових даних – 2 год. 
Стандартний ввід та вивід даних. Файловий операції роботи з даними. Передача 
даних у програму. Форматний ввід та вивід значень.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 10  год.) 
1. Якими операторами виводиться інформація на екран? 
2. Які є способи  передачі даних у програму? 
3. Як створити файл із заданим ім’ям? 
4. Як відкрити файл та прочитати з нього дані? 
5. Як можна регулювати вивід даних на екран? 
6. Як записати дані у файл? 
7. Як закрити файл і присвоїти дані змінним? 
8. Як зчитувати цілі, дійсні та символьні дані з файлу? 
 
Лабораторне заняття 3. Розрахунок геофізичного поля  – 2 год. 
1. Напишіть формулу для розрахунку площової гравітаційної аномалії від блоку. 
2. Запрограмуйте формулу для зовнішнього вводу даних.  
3. Додайте можливість запису даних у заданий файл. 
4. Перевірте результат розрахунків. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке площова аномалія геофізичного поля? 
2. Як моделювати складні геологічні утворення? 
3. Який знак матиме гравітаційна аномалія при додатній надлишковій густині? 
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Завдання для самостійної роботи       ( 10  год.) 
1. Побудуйте за отриманими даними карту та в намалюйте контури моделі. 
2. Побудуйте графік аномалії та гравітаційну модель. 

Рекомендована література до розділу «Розрахунок гравітаційного аномалії»: 
1. Справочник геофизика. Гравиразведка / Под ред. Е.А. Мудрецовой. – М.: Недра, 1981. – 397 

с. (С. 186). 
2. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. – М.: Финансы и статистика, 1992. – С. 

147 – 161. 
3. Трой Д. Программирование на языке Си для персонального компьютера IBM PC: Пер. с анг. 

– М.: Радио и связь, 1991. – С. 229 – 260.  
 

Лекція 6. Ініціалізація змінних та масиви даних –  2 год. 
Типи і розміри даних. Константи. Декларації. Арифметичні операції. Логічні 
оператори. Умовні вирази та порядок обчислень.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Які є типи даних для програмування мовою Сі? 
2. Наведіть оператори, що дозволяють виконувати певний вибір. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 10  год.) 
1. Як піднести до заданої степені певний параметр?  
2. Як порядок виконання обчислень? 
3. Що таке умовні вирази?  
 
Лабораторне заняття 4. Графічне зображення результатів –  2 год. 
1. Побудуйте графічний додаток з виведенням графіка аномалії. 
2. Дані повинні завантажуватися із файлів. 
3. Під аномалією повинна бути побудована модель. 
4. Координатні вісі мають мати значення та одиниці вимірювання.  
5. Додайте меню для зміни параметрів моделі. 
 

Контрольні запитання та завдання  
1. Як створити графічне вікно? 
2. Як розташувати графічну інформацію у програмі. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 10  год.) 
1. Побудуйте графічне вікно. 
2. Додайте можливість завантаження файлів. 
3. Побудуйте вісі координат та графік.  
4. Намалюйте модель за даними з файлу. 
5. Наведіть одиниці вимірювання та назву аномалії? 
6. Зробіть можливість зміни окремих параметрів моделі.? 
7. Додайте опцію зміни розмірів зображення. 

Рекомендована література до розділу «Програми з графікою»: 
1. Хознер С. Visual C++. Учебный курс. СПб.: Питер, 2007. 570 с. (С. 169 – 375). 
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2. Бланшет Ж., Саммерфилд М. QT 4: программирование GUI на C++ . М.: Кудиц-Пресс 
2007. 628 с. (С. 3 – 139). 

 
Лекція 7. Робота з пам’яттю та графічними функціями  –  2  год. 

Вказівник масиву та рядку. Вказівник як аргумент функції. Виділення та 
видалення пам’яті у програмі.  

Завдання для самостійної роботи       ( 10  год.) 
1. Наведіть приклади застосування вказівників. 
2. Наведіть статичний спосіб виділення пам’яті. 
3. Зробіть динамічний спосіб виділення пам’яті. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Як можна передати дані елементу масиву? 
2. Як можна передати назву масиву у функцію? 
3. Поясніть принцип пам’яті у програмі. 
 
Лабораторне заняття 5. Моделювання геологічного середовища – 2 год. 
1. Зробіть програму, яка будувала вертикальний геологічний розріз та 
гравітаційне поле. 
2. Дані повинні завантажуватися з файлу: відстань та спостережене поле.  
3. Програма має містити меню в яке задається кількість шарів. 
4. Кожному шару можна задати густину.  
5. За геометричними та фізичними параметрами програма повинна побудувати 
графік.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 10  год.) 
1. Що таке метод випадкових наближень? 
2. Як написати функцію для застосування методу імовірнісного наближення? 
3. Що таке полігон геологічного шару? 
4. Як відбувається перемалювання зображень? 
5. Додайте можливість вибору кольорів для кожного шару. 
6. Підберіть з літератури гравітаційну аномалію і зробіть її моделювання за допомогою 

програми. 

Рекомендована література до розділу «Фізико-геологічна модель»: 
1. Справочник геофизика. Гравиразведка / Под ред. Е.А. Мудрецовой. – М.: Недра, 1981. – 397 

с. (С. 186).? 
2. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (C. 74 – 140).? 
3. Хознер С. Visual C++. Учебный курс. СПб.: Питер, 2007. 570 с. (С. 327 – 458). 

 
Питання модульної контрольної роботи № 2 (1 год.) 

1. Як створюється проект в компіляторі? 
2. Як виводиться текст на екран за допомогою програми? 
3. Який оператор виводить інформацію на екран?  
4. Де знаходиться основне тіло програми? 
5. Як підключаються бібліотеки до програми? 
6. Як виводити значення змінних у програмі на екран? 
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7. Які є основні службові слова для керування вказівок препроцесору? 
8. Що таке макропідстановка?  
9. Як підключити файли до програми?  
10. Як можна описати сталі дані?  
11. Які є директиви для препроцесора? 
12. Яка суть сейсморозвідки? 
13. Якими операторами виводиться інформація на екран? 
14. Які є способи  передачі даних у програму? 
15. Як створити файл із заданим ім’ям? 
16. Як відкрити файл та прочитати з нього дані? 
17. Як можна регулювати вивід даних на екран? 
18. Як записати дані у файл? 
19. Як закрити файл і присвоїти дані змінним? 
20. Як зчитувати цілі, дійсні та символьні дані з файлу? 
21. Що таке площова аномалія геофізичного поля? 
22. Як моделювати складні геологічні утворення? 
23. Який знак матиме гравітаційна аномалія при додатній надлишковій густині? 
24. Які є типи даних для програмування мовою Сі? 
25. Які є оператори, що дозволяють виконувати певний вибір? 
26. Як піднести до заданої степені певний параметр?  
27. Як порядок виконання обчислень? 
28. Що таке умовні вирази?  
29. Як створити графічне вікно? 
30. Як розташувати графічну інформацію у програмі. 
31. Як можна передати дані елементу масиву? 
32. Як можна передати назву масиву у функцію? 
33. Як можна керувати розподілом пам’яті у програмі? 
34. Що таке метод випадкових наближень? 
35. Як написати функцію для застосування методу імовірнісного наближення? 
36. Що таке полігон геологічного шару? 
37. Як відбувається перемалювання зображень? 
38. Як зафарбувати полігон шару? 

Рекомендована література до змістового модулю №2: 
1. Справочник геофизика. Гравиразведка / Под ред. Е.А. Мудрецовой. – М.: Недра, 1981. – 397 

с. (С. 186). 
2. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (C. 74 – 140).? 
3. Хознер С. Visual C++. Учебный курс. СПб.: Питер, 2007. 570 с. (С. 169 – 375). 
4. Бланшет Ж., Саммерфилд М. QT 4: программирование GUI на C++ . М.: Кудиц-Пресс 

2007. 628 с. (С. 3 – 139). 
5. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. – М.: Финансы и статистика, 1992. – С. 

147 – 161. 
6. Трой Д. Программирование на языке Си для персонального компьютера IBM PC: Пер. с анг. 

– М.: Радио и связь, 1991. – С. 229 – 260.  
7. Программирование в среде Си для ПЭВМ ЕС / Л. М. Романовская, Т. В. Русс, С. Г. 

Свитковский. – М.: Финансы и статистика, 1992. – С. 108 – 120.  
 
Змістовий модуль № 2 (30 балів) складається з балів тестової модульної 
контрольної роботи (15 балів) і балів за лабораторні роботи (15 балів). 
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ТИПОВІ  ЗАВДАННЯ  БЛІЦ – ОПИТУВАННЯ (За наявності) 
1. Коментарі в мові Сі позначаються як: а) //, б) /*   */, в) rem. 
2. Ключові слова в мові Сі це а) float, б) real, в) subroutine, , д) var. 
3. Незмінна константи в мові Сі позначаються як: а) static a, б) const a. 
4. Ціла константа в мові Сі позначається як: а) int, б) integer. 
5. Символьна константа позначається як а) char, б) symbol, в) single. 
6. Константа з плаваючою точкою в мові Сі позначається як: а) real, б) extended, в) 

float. 
7. Унарний оператор в мові Сі позначаються як: а) *=, б) --. 
8. Оператор присвоювання в мові Сі це: а) &, б) +=, в) @. 
9. Оператор логічного АБО позначається як  а) || , б) &&. 
10. Як обмежується тіло циклу а) begin       end, б) { }.. 
 

СИТУАТИВНИЙ  ТЕСТ (За наявності) 
1. Декларація масиву в мові Сі вигладає як а) ( ), б) [ ]. 
2. Декларація функції мовою Сі має вигляд як а) func [ ]; б) func {},. func (), 
3. Вказівник на змінну мовою Сі позначається як а) *var, б) &var. 
4. Ім’я масиву мовою Сі можна передати за допомогою а) адреси, б) вказівника.  
5. До циклічних інструкцій мови Сі не відноситься а) while, б) do, в) for, д) cycle.  
6. До інструкцій переходу мови Сі не відноситься а) pass, б) continue, в) break. 
7. Передачу значення функції мовою Сі здійснює  інструкція: а) return, б) end.  
8. Препроцесування не виконується за допомогою інструкцій: а) #define, б) #inline, в) 

#include. 
9. Оператор умову на мові Сі це а) if..then, б) if…else.  
10. Форматний вивід цілих або дійсних значень мовою Сі в функції printf можна за 

допомогою значень за допомогою типу аргументу а) %i, б) %f, в) %e, д) %g, е) %s.  
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ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ № 1 
1. Запишіть оператор виведення інформації на екран.  
2. Опишіть способи передачі імені масиву у функцію. 
3. Запишіть оператор для зчитування даних.  
4. Наведіть статичні способи оголошення масиву. 
5. Запишіть оператори для препроцесора. 
6. Опишіть арифметичні операції і функції.. 
7. Наведіть інкременті та декрементні оператори. 
8. Охарактеризуйте типи даних та константи. 
9. Опишіть умовні оператори. 
10. Наведіть синтаксис циклу. 
11. Опишіть інструкції виходу та продовження. 
12. Наведіть приклади міток, переходів та перетворення типів. 
 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ № 2 
1. Виберіть правильний запис: a) for (i=1; i<=10; i++) b) while (i=1; i<=10; i++) c) for (i=1, 

i<=10, i++). 
2. Як записується функція арксинуса мовою Сі a) arcsin(); б) asin(); в) a_sin(); г) arc_sin(). 
3. Як записується функція піднесення значення до степені мовою Сі a) power(x, y); б) 

pow(x,y); в) exponent (x,y). 
4. Як записується функція натурального логарифма мовою Сі a) log(x); б) ln(x); в) lognat (x). 
5. Як записується функція визначення абсолютного значення мовою Сі a) abs(x); б) 

absolute(x); в) fabs(x). 
6. Як записується функція визначення квадратного кореня зі значення мовою Сі a) sqr(x); б) 

sq(x); в) sqrt(x). 
 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ № 3 
1. Позначте ідентичний варіант для запису функції мовою Сі grav(dim g[]) а) grav(dim &g); б) 

grav(dim *g); в) grav(dim *g[]). 
2. У якому випадку більш економний розподіл пам’яті масиву символів мовою Сі а) char 

co_name[15]=”IBM Inc”; б) char co_name[]=”IBM Inc”, char co_name[10]=”IBM Inc”.  
3. Яку цифру має перший елемент масиву dim[10] а) dim[-1], б) dim[0], в) dim[1]. 
4. Яка мова програмування має більший мінімалізм синтаксису: a) Pascal, б) С, в) С++, г) С#. 
5. Яка мова програмування має найшвидше виконання розрахунків у часі: a) С, б) С++, б) 

С#, г) Python, д) Ruby. 
6. Яка мова програмування генерує найменший розмір програми: a) С, б) С++, б) С#, г) 

Python, д) Ruby. 
7. Яка операційна система має вбудований компілятор для програмування мовою Сі: а) 

Windows, б) Unix.  
8. На якій мові написано більше програм з графічним інтерфейсом для геофізичних задач: а) 

Python, б) Ruby, в) С/С++, г)  мова використовується для програмування програм Під 
поняттям пласта-колектора розуміють: a) пористі та тріщинуваті гірські породи, що 
містять в порах вільну (гравітаційну) рідину (воду, нафту, скраплений газ); b) непроникні 
щільні пласти; c) глинисті пласти, пористість яких може сягати 40%. 
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Додаткова: 
1. Ян Белецкий. Энциклопедия языка Си. – М.: Мир, 1992. – 702 с. 
2. Джес Либерти. Освой самостоятельно С/С++ за 21 день. – С.: Вильямс, 2000. – 834 с.  
3. Программирование в среде Си для ПЭВМ ЕС / Л. М. Романовская, Т. В. Русс, С. Г. 

Свитковский. – М.: Финансы и статистика, 1992. – С. 108 – 120.  
4. Пол Лукас. С++ под рукой. К.: Диасофт,  1993. – 176 с. 
5. Гриффитс Артур. Программирование GNOME/GTK+. Энциклопедия программиста: 

Пер. с англ. / Артур Гриффитс - К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. - 720 с. 
 
7 – 10 фундаментальних, базових джерел 
 
В тому числі й інтернет ресурси 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1. Яке практичне застосування програмування? 
2. Як розвилася історія створення різних мов програмування? 
3. У якому році була створена мова програмування Сі? 
4. Хто є автором мови програмування Сі ? 
5. Яка мова програмування вплинула на мову Сі? 
6. Для якої операційної системи було розроблено мову програмування Сі? 
7. Які компілятори можна використовувати для компіляції програм мовою Сі? 
8. Яка мова є більш лаконічною Сі чи Паскаль? 
9. Як записується програма на мові Сі для виведення тексту «Привіт, студенти!»? 
10. Який запис у програмі на Сі характеризує звертання до бібліотеки вводу-виводу?  
11. Як відкрити та закрити файл для читання у програмі на мові Сі?  
12. Як зчитувати дані з файлу у програмі на мові Сі?  
13. Як записати дані у файл на мові програмування Сі? 
14. Як оголошується цілий тип мовою програмування Сі?  
15. Як оголошуються дійсні типи мовою програмування Сі? 
16. Як оголошується константа мовою програмування Сі? 
17. Який записується цикл мовою програмування Сі?  
18. Який записується умова мовою програмування Сі?  
19. Як записуються інкрементні й декрементні оператори?  
20. Як оголошується масив мовою програмування Сі? 
21. Як оголошується і використовується функція мовою програмування Сі? 
22. Як передається значення у функцію мовою програмування Сі?  
23. Який формат для запису цілих, дійсних і текстових даних мовою програмування Сі? 
24. Як підключається математична бібліотека у програмі мовою програмування Сі?  
25. Як приєднати програмний файл до програми на мові Сі? 
26. Запишіть арифметичні оператори мовою програмування Сі? 
27. Як передаються значення у функцію мовою програмування Сі? 
28. Як створити масив із слів мовою програмування Сі? 
29. Як застосовується вказівник для передачі значень змінній мовою програмування Сі?  
30. Як вивести ціле, дійсне або ціле й дійсне, а також слово мовою програмування Сі?  
31. Як передаються дані з командного рядка у програмі на Сі? 
32. Як полічити кількість аргументів, які передаються до програми на Сі?  
33. Як створити виконуваний bat- файл? 
34. Як створити виконуваний exe- файл для мови програмування Сі? 
35. Як зробити паузу в програмі на Сі? 
36. Як зробити ціле значення з дійсного мовою програмування Сі? 
37. Як перевірити чи існує файл даних мовою програмування Сі? 
38. Як записується двовимірний масив мовою програмування Сі? 
39. Як зробити форматний вивід з обмеженням цифр після крапки мовою програмування Сі? 
40. Як терміново вийти із циклу мовою програмування Сі? 
41. Як порівняти два файли із командного рядка? 
42. Який є багато гілковий перемикач у мові програмування Сі? 
43. Які є способи організації циклів мовою програмування Сі?  
44. Як виконується присвоювання мовою програмування Сі? 
45. Які є два типи умовних виразів мовою програмування Сі? 
46. Що таке іменовані константи у мові програмування Сі? 
47. Як збільшити точність розрахунків у мові програмування Сі? 
48. Що таке статичні масиви у мові програмування Сі? 
49. Як створюється проект в компіляторі? 
50. Як виводиться текст на екран за допомогою програми? 
51. Який оператор виводить інформацію на екран?  
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52. Де знаходиться основне тіло програми? 
53. Як підключаються бібліотеки до програми? 
54. Як виводити значення змінних у програмі на екран? 
55. Які є основні службові слова для керування вказівок препроцесору? 
56. Що таке макропідстановка?  
57. Як підключити файли до програми?  
58. Як можна описати сталі дані?  
59. Які є директиви для препроцесора? 
60. Яка суть сейсморозвідки? 
61. Якими операторами виводиться інформація на екран? 
62. Які є способи  передачі даних у програму? 
63. Як створити файл із заданим ім’ям? 
64. Як відкрити файл та прочитати з нього дані? 
65. Як можна регулювати вивід даних на екран? 
66. Як записати дані у файл? 
67. Як закрити файл і присвоїти дані змінним? 
68. Як зчитувати цілі, дійсні та символьні дані з файлу? 
69. Що таке площова аномалія геофізичного поля? 
70. Як моделювати складні геологічні утворення? 
71. Який знак матиме гравітаційна аномалія при додатній надлишковій густині? 
72. Які є типи даних для програмування мовою Сі? 
73. Які є оператори, що дозволяють виконувати певний вибір? 
74. Як піднести до заданої степені певний параметр?  
75. Як порядок виконання обчислень? 
76. Що таке умовні вирази?  
77. Як створити графічне вікно? 
78. Як розташувати графічну інформацію у програмі. 
79. Як можна передати дані елементу масиву? 
80. Як можна передати назву масиву у функцію? 
81. Як можна керувати розподілом пам’яті у програмі? 
82. Що таке метод випадкових наближень? 
83. Як написати функцію для застосування методу імовірнісного наближення? 
84. Що таке полігон геологічного шару? 
85. Як відбувається перемалювання зображень? 
86. Як зафарбувати полігон шару? 
 

 


