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РОЗДІЛ 2 

Бібліотечні функції вводу-виводу 
 
 

Засоби вводу/виводу безпосередньо до мови С++ (так само як і С) 
не входять. У програмах на мові С++ можна рівноправно вико-
ристовувати дві бібліотеки вводу-виводу: стандартну бібліотеку С  
(форматований ввід-вивід) та бібліотеку класів, створену спеціально 
для С++ (потоковий ввід-вивід). 
 

2.1 Функції форматованого введення-виведення 
Для форматованого введення-виведення використовується  

стандартна бібліотека функцій введення-виведення: 
#include <stdio.h> 

 
2.1.1 Функція printf 
Для виведення даних у вікно програми використовується  

стандартна функція printf(): 
 

printf(<рядок_опису_форматів> [, <список_даних>]); 
 

Функція printf() повертає кількість виведених символів.   
Значення EOF повідомляє про помилку. 

Формати, що записані в рядку опису формату, відповідають  
значенням зазначеним у списку даних: перший формат відповідає 
першому значенню у списку даних, другий формат – другому  
значенню і т. п. 

Кількість специфікацій формату має дорівнювати кількості виво-
димих змінних. 

Специфікація формату: 
% [прапорець] [ширина] [.точність] [h|l|L] символ_формату 
У [квадратних дужках] вказані необов'язкові поля. 

Таблиця 6 
 

Прапорець Призначення 

- 
притискає виводиме значення до лівої границі 
виділеного поля (за замовченням – до правої) 

+ 
обов'язковий режим виведення знаку (навіть для 
позитивних значень) 

проміжок 
для позитивних чисел замість знака "+" виводиться 
проміжок 
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Прапорець Призначення 

0 
встановлює режим виводу, при якому старші незначущі 
позиції заповнюються нулями 

# 

впливає на формат чисел у восьмирічній (префікс 0), 
шістнадцятирічній (префікс 0x або 0X) системах числення 
та дійсних чисел; 
для форматів f, e, та E – як роздільник між цілою та 
дробовою частинами відображається десятична крапка 
(якщо дробова частина 0 – відображається лише ціла частина); 
для форматів g та G завжди відображається десятична крапка. 

 

Ширина – мінімальна кількість позицій, призначених для відо-
браження даних. Якщо ширина менша за виводиме значення, дані 
будуть виведені у повному обсязі. 

Точність – кількість позицій, що відводяться для відображення 
дробової частини числа. Для цілочисельних значень поле задає  
обов'язкову кількість цифр – якщо виводиме значення менше за  
точність, то перед його старшим розрядом додається необхідна  
кількість нулів. Для дійсних чисел поле точність визначає кількість 
цифр у дробовій частині числа. 

Приклад: 
Виводиме значення Формат Результат 

тип int число –5 %8.4d –0005 
тип float число 3.14159265 %10.4f 3.1416 

h, l, L – модифікатори, що визначають тип аргументів 
Таблиця 7 

h тип short або unsigned short 
l тип long або unsigned long 
L тип long double 

Таблиця 8 
Символи формату 

 

Символ 
формату 

Тип 
виводимого значення 

c, С char; одиничний літерал (символ) 
d, i int; цілі зі знаком 
o int; без знакові цілі у восьмирічній системі числення 
u int; цілі зі знаком 

x, X int; беззнакові цілі у шістнадцятирічній системі числення 
f float; дійсні числа типу float (фіксована крапка) 
lf double; дійсні числа типу double (фіксована крапка)  

e, E double; дійсні числа в експоненційній формі (плаваюча крапка) 
g, G double; дійсні числа 

P void; вказівник  
% знак % 
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У рядкових значеннях такі символи як апостроф, знак питання 
можуть набиратись і не використовуючи зворотній слеш. Керуючі 
символи можуть бути відображені як у символьному вигляді, так і 
представлені у восьмирічній або шістнадцятирічній системі: 

 

\0xxx відображення символу кодом xxx у восьмирічній системі;  

\xhh відображення символу кодом hh у шістнадцятирічній системі; 

\xHH відображення символу кодом HH у шістнадцятирічній системі; 
 

Таблиця 9 
Керуючі символи (Escape – послідовності) 

 

Chr Dec Hex Значення 

'\a' '\07' '\x07' Звуковий сигнал 

'\b' '\08' '\x08' Повернення на одну позицію назад (Backspace) 

'\f' '\14' '\x0c' Перехід на нову сторінку 

'\n' '\12' '\x0a' Перехід на новий рядок 

'\r' '\15' '\x0d' Повернення каретки (повернення на початок рядка) 

'\t' '\11' '\x09' Горизонтальна табуляція 

'\v' '\13' '\x0b' Вертикальна табуляція 

'\\' '\134' '\x5c' Зворотна коса риска 

'\'' '\47' '\x27' Апостроф 

'\"' '\42' '\x22' Подвійні лапки 

'\?' '\77' '\x77' Знак питання 

 
Приклад: 
int k = -25; 
unsigned int j = 7; 
float x = -4.55; 
double y = 3.125E-2; 

оператором 
printf("%d%u%f%lf", k, j, x, y); 

буде надруковано наступний рядок 
-257-4.5500000.031250 

В управляючому рядку "%d%u%f%lf" формати розташовані  
без проміжків, відповідно на екрані і числа будуть надруковані без 
проміжків. 

Приклад застосування функції printf () 
1. Використання тексту: 
printf("k=%d j=%u x=%f y=%lf", k, j, x, y); 
Результат 
k=-25 j=7 x=-4.550000 y=0.031250 
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2. Використання пробілів: 
printf("k=%d %u %f %lf", k, j, x, y); 

Результат 
k=-25 7 -4.550000 0.031250 

3. Використання керуючих символів – знак табуляції (\t) : 
printf("\n\t%d\t%u\t%f\t%lf\n", k, j, x, y); 

Результат 
-25 7 -4.550000 0.031250 

4. Використання керуючих символів – перехід на новий рядок (\n) : 
printf("%d\n%u\n%f\n%lf\n", k, j, x, y); 

Результат 
-25 

7 

-4.550000 

0.031250 

5. Виведення числа в експоненційній формі: 
printf("Y = %e", y); 

Результат 
Y = 3.125000e-002 

6. Виведення числа зі встановленим флагом "-": 

Без використання флагу: 
printf("Y = %5.3e k=%10.5d", y, k); 

Результат 
Y = 3.125e-002 k=  -00005 

З використанням флагу: 
printf("Y = %5.3e k=%-10.5d", y, k); 

Результат 
Y = 3.125e-002 k=-00005 

Функція sprintf() виводить інформацію не на стандартне облад-
нання виводу, а в символьний рядок BUFFER: 

 

sprintf(BUFFER, <рядок_опису_форматів> [, <список_даних>]); 
 

Приклад застосування функції sprintf(): 
int k = 15; 
char str[80]; 
sprintf (str,"мені %d років", k); 

printf("%s", str); 

Результат 
мені 15 років 
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2.1.2 Функція scanf 
Для форматованого виведення даних використовується функція scanf(): 
 

scanf(<рядок_опису_форматів> [, <список_даних>]); 
 

Функція scanf() повертає кількість успішно зчитаних елементів. 
Список параметрів scanf() складається із двох частин: рядка  

формату і списку даних. Рядок опису форматів відповідає специфі-
кації формату визначеного для функції printf і визначає, яким чином 
повинні бути інтепретовані дані, що вводяться. 

Список даних містить адреси змінних, до яких будуть записані 
значення що вводяться. Адрес змінної розраховується за допомогою 
унарної операції &. Кількість специфікацій формату має дорівнювати 
кількості змінних, зазначених у списку даних. 

Після натискання <ENTER> дані передаються функції scanf() у  
вигляді набору символів. Функція визначає, які символи відповіда-
ють типу, заданому вказівником формату, а які слід ігнорувати.  
Функція ігнорує знаки: пробіли, символи табуляції, знаки нового  
рядка, крім тих випадків, коли тип визначений, як рядок. 

Цифрові символи перетворюються в число і заносяться за адре-
сою змінної. Якщо цифрові символи передують нецифровим, скану-
вання триває, поки не зустрінеться нецифровий символ або пробіл. 
Якщо нецифрові символи передують цифровим, функція припиняє 
роботу і вся надрукована послідовність ігнорується. Якщо ввід здій-
снюється через буфер, то символи при цьому залишаться в буфері і 
будуть передані при наступному введенні. 

При введенні рядка функція ігнорує пробіли, пробіл інтерпрету-
ється як роздільник (тобто буде зчитано значення до пробілу).  
Признак кінця рядка функція додає автоматично. 

Функція забезпечує можливість зазначати множину символів  
дозволених для введення. 

Приклад: 
Вводиме значення Формат 

введення цифр тільки із діапазону від 0 до 9 %[0-9] 
введення символів, що не є цифрами %[^0-9] 
введення тільки символів A, B і C %[ABC] 

 

Приклад застосування функції scanf(): 
int m, n, x; 
double y; 
char ch1 = '&'; 
1. Введення цілих 
scanf("%d%d", &m, &n); 
2. Введення дійсного числа 
scanf("%lf", &y); 
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3. Введення символа 
scanf("%c ", &ch1); 
Функція sscanf() здійснює введення даних з масиву (рядка  

символів), що адресується параметром BUFFER: 
 

sscanf(BUFFER, <рядок_опису_форматів> [, <список_даних>]); 
 

Приклад: 
int x; 
float y; 
sscanf("5 6.7", "%d%f", &x, &y); 
printf("%d %f", x, y); 
Результат 
5 6.700000 

 
 

2.1.3 Контрольні питання 

1. Яка стандартна бібліотека застосовується при форматованому 
введенні-виведенні даних? 

2. Запишіть специфікацію формату функції printf? 
3. За що відповідають параметри флаг, ширина і точність? Чому 

вони вказані у квадратних дужках? 
4. Як вказати кількість значущих розрядів цілої і дробової частини 

дійсного числа з фіксованою крапкою? 
5. Для чого застосовуються керуючі символи (Escape – послідов-

ності)? Наведіть приклади. 
6. Який символ формату застосовується при введенні/виведенні: 

символа, цілого зі знаком, дійсного в експоненційній формі? 
7. Як встановити діапазон дозволених вводимих символів для 

функції scanf? 
 

2.1.4 Завдання для самостійної роботи 

1. Напишіть фрагмент коду, в якому на друк виводиться дійсне з 
3 розрядами чілої частини і 5 розрядами дробової частини, вирівня-
не по лівому краю. 

2. Напишіть фрагмент коду в якому користувач може ввести ціле 
без знакове та лише символи "a, e, u, +", а на друк виводить декреме-
нтоване ціле у восьмирічній системі числення. 

3. Напишіть фрагмент коду, в якому користувач вводить беззна-
кове ціле; на екран виводиться значення квадратного кореня введе-
ного числа та символ, ASCII код якого відповідає введеному цілому. 

4. Що буде виведено на екран, після виконання оператора: 
а) printf("\n\t%с\t%o%d \t%x\n\n%f\t%lf\n",k,j,x,y,o,f); 
б) sscanf("5 a 0 6.7", "%d%c%o%f", &x, &y, &z, &c); 
5. Дослідити призначення і можливості функції cprintf. 


