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ВСТУП 
 

 

Нині мова програмування С++ є однією з найбільш затребуваних 
мов програмування. Мова С++, розроблена Б'ярном Страуструпом у 
1979 році, продовжує своє еволюціонування і дотепер, доповнюю-
чись новими функціональними можливостями. 

С++ є універсальною мовою загального призначення, що підтри-
мує процедурну, функціональну, об'єктно-орієнтовану парадигми 
програмування. 

Метою навчального посібника є спроба подання матеріалу з основ 
програмування мовою С++ у зрозумілій, простій формі, та формуван-
ня у читачів базових навиків програмування. Кожне розглянуте  
питання супроводжується прикладами практичної реалізації. Кожен 
розділ навчального посібника закінчується переліком питань та  
завдань для самостійного виконання з метою перевірки викладеного 
матеріалу. 

Тематично навчальний посібник складається з трьох розділів. 
У першому розділі розглядаються основи мови С++: основні  

елементи мови; типи даних; оператори та операції мови. 
Багато уваги приділено функціям, розглянуті питання виклику 

функцій зі змінним числом аргументів; типи аргументів функцій; 
способи передачі параметрів. У розділі розглядається новий стиль 
заголовків; класи пам'яті; простори імен. Описуються та наводяться 
приклади вбудованих (inline), рекурсивних та математичних функцій. 

Розглянуті питання роботи із вказівниками, арифметика вказів-
ників. 

Багато уваги приділено роботі з масивами. Наведені типові  
алгоритми роботи з лінійними масивами: підрахунок суми/добутку 
елементів; підрахунок кількості елементів, що задовольняють умові; 
визначення кількості входжень заданого елементу до масиву; визна-
чення максимального/мінімального елементів масиву. Розглядають-
ся алгоритми роботи з багатомірними масивами: обробка елементів 
визначеного рядка/стовпчика; модифікація елементів відносно  
головної/побічної діагоналі. 

Розглянуті питання роботи з рядками, структурами та об'єднаннями. 
Наводяться приклади типових функцій обробки рядків. 

Другий розділ присвячено огляду бібліотечних функцій вводу-
виводу. Приділена увага особливостям застосування функцій форма-
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тованого введення-виведення для даних різних типів та формування 
управляючого рядка при форматуванні даних. 

У третьому розділі розглянуті типові функції роботи з файлами 
послідовного та прямого доступу. Наведені приклади роботи з текс-
товими, двійковими та структурованими файлами. 

Невеликий обсяг навчального посібника не дозволяє охопити 
весь спектр матеріалу з програмування мовою С++, однак автори  
висловлюють упевненість в тому, що наведений матеріал знайде 
своє місце в навчальних дисциплінах "Алгоритмічні мови та програ-
мування", "Основи ООП", "Алгоритми та структури даних" тощо. 

Посібник призначено для студентів спеціальностей "Комп'ютерні 
науки та інформаційні технології", "Інженерія програмного забезпе-
чення" та "Комп'ютерна інженерія", а також може бути корисний 
студентам інших напрямів підготовки галузі знань 12 "Інформаційні 
технології". 


