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Вступ 

Розрахунково-графічна робота є формою індивідуальної самостійної 

роботи та проводиться згідно навчального плану підготовки студентів 

напрямку 6.051004 «Оптотехніка» кваліфікаційного рівня «бакалавр».   

 Мета роботи – здобуття студентами навичок у практичному 

розв’язанні обчислювальних завдань із використанням чисельних методів 

розрахунків, комп’ютерної техніки.    

  Завдання роботи: 

- закріплення теоретичних знань щодо методів чисельного аналізу, 

- набуття практичних навичок у розробці алгоритмів та оформленні 

технічної документації згідно вимог нормативних документів, 

- набуття навичок у застосуванні універсальних інженерних 

розрахункових пакетів. 

- набуття навичок  володіння основними прийомами оцінки та вибору 

чисельних математичних методів для вирішення інженерних задач, 

аналізування отриманих результатів. 

 

1. Завдання та склад роботи 

 

В роботі студенти повинні розв'язати два завдання. 

Завдання 1. Дослідити методи розв'язання рівнянь згідно з 

індивідуальним завданням (див. Додаток А): 

– розробити та оформити алгоритм та програму визначення кореня 

рівняння заданим методом;  

– визначити корінь рівняння із заданою точністю методом згідно з 

індивідуальним завданням та за допомогою вбудованих в обраний пакет 

функції; 

– побудувати графік та таблицю залежності числа ітерацій метода від 

точності. Для методів гарантованої збіжності пошук проводити в 

діапазоні, який задано в  стовбці «Діапазон пошуку коренів» таблиці 
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А.1. Для методів умовної збіжності як початкову використати точку 

початку діапазону.  

Завдання 2. Дослідити метод чисельного інтегрування згідно з 

індивідуальним завданням: 

– розробити алгоритм та програму обчислення інтеграла заданим 

методом; 

– визначити значення інтеграла із заданою точністю методом згідно з 

індивідуальним завданням та за допомогою вбудованих в обраний пакет 

функцій; 

–  побудувати графік та таблицю залежності числа ітерацій від точності. 

 

Склад та зміст роботи 

Передбачається застосування математичних пакетів ( МАТКАД та 

інші). Допускається застосування мов програмування високого рівня.  

До захисту надаються  пояснювальна записка в друкованому вигляді 

та носій із запискою та текстами робочих програм. 

Склад пояснювальної записки:   

- індивідуальне завдання із зазначенням номера варіанту; 

- описи застосованих методів;  

- алгоритми розв'язання задач;  

- результати розрахунків у табличному та графічному вигляді;  

- тексти програм;  

- висновки; 

- список використаної літератури. 

Захист роботи провадиться шляхом тестування розроблених програм 

та перевіркою результатів  в комп'ютерному класі.    
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2. Вказівки до виконання та приклад оформлення роботи 
 

З метою уникнення помилок вихідних даних, в роботі слід описати 

завдання та повністю вказати номер варіанта  вирази для обрахування та 

початкові дані (див. п. 2.1). 

В описі методу слід вказати тип методу, описати його 

обчислювальну схему, обмеження, умови застосування. Якщо для опису 

використовується інформація, що запозичена з літературних джерел, 

обов'язково потрібно вказувати посилання на джерело (див. п.2.2). 

Для розв'язання завдань доцільно використати модульну технологію. 

Слід розробити універсальну функцію для розв'язання рівняння або 

обчислення інтеграла. та окрему програму, в якій задаються вихідні дані, 

викликається підпрограма розрахунку та оформлюється результат. Така 

побудова спростить проведення обчислювального експерименту та 

дозволить використовувати готовий модуль для інших цілей. Вихідними 

даними універсальної функції є обчислюваний вираз, початкова точка або 

діапазон пошуку, для розв'язання рівняння – точність, для інтегрування – 

кількість інтервалів розбиття діапазону.   

В функції знаходження кореня рівняння доцільно застосувати 

алгоритм, що розгалужується (див. додаток Б).  

В якості критерію досягнення заданої точності слід використовувати 

"академічний" критерій порівняння діапазону поточних коренів з точністю. 

Не рекомендується порівняння значення функції з точністю.  Будувати 

алгоритм розрахунку із заданою точністю слід на базі циклу з невідомою 

наперед кількістю повторень (див. додаток Б). При використанні пакету 

МАТКАД це цикл з передумовою. 

Для обчислення значення інтеграла із заданою точністю застосувати 

метод подвійного розрахунку. Точність обрахунку  корегувати в 

залежності від обраної квадратурної формули. 
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Для оцінки кількості ітерацій, які витрачаються для обчислення 

кореню або інтегралу   

Приклад оформлення роботи наведено нижче 

2.1. Завдання 

1. Розробити алгоритм та програму визначення кореня рівняння 

методом ділення навпіл. Визначити корінь рівняння  y(x)=x2-1 із 

точністю 10-3 на інтервалі  [0 … 2] розробленою програмою та за 

допомогою вбудованої в пакет МАТКАД функції.  

2. Дослідити залежність збіжності методу від положення нижньої 

межі "а" діапазону пошуку довжиною  2  при   а    [0 … 0.9] з кроком 0.1.  

2.2. Опис методу 

   Метод «дихотомії (бісекції, ділення навпіл)» є методом уточнення 

коренів, він належить до ітераційних методів розв’язання рівнянь із 

гарантованою збіжністю. Тобто, якщо на інтервалі пошуку [a,b] існує 

простий корінь рівняння, то він буде обрахований із завданою точністю ε.  

Умови застосування методу [  1  ]: 

- проведено відокремлення коренів. На інтервалі пошуку [ak,bk] 

відсутні кратні корені. 

- значення рівняння на границях інтервалу пошуку мають 

протилежні знаки. 

f(ak)· f(bk) < 0                          (1) 

 

Для застосування методу передбачається запис рівняння в 

«нормальному» вигляді. 

Метод складається з побудови послідовності вкладених відрізків 
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[ak,bk]T[ak-1,bk-1]T[a2,b2]T[a1,b1]L[a,b] на кінцях яких 

виконується умова (1) зменшенням довжини відрізку вдвічі на кожному 

кроці. 

В якості критерію знаходження кореню застосовується умова 

 kk ba , де                                                (2) 

аk,bk – межі інтервалу пошуку, 

ε- точність знаходження кореню.  

 

Схема методу (див. рис. 2.1): 

1. Завдання інтервалу пошуку [ak,bk] , точності ε.  

2. Знаходження точки «ск» середини інтервалу   [ak,bk] 

              
2

ba
c kk
k


                                                             (3) 

3. Перевірка протилежності знаків рівняння на інтервалі 

[ak,сk]за допомогою умови 

         f(ak)· f(ck)>0                        (4) 

Якщо знаки протилежні (на інтервалі існує корінь рівняння), то 

інтервал звужуємо зі сторони точки «b» b=c. Якщо знаки   

однакові (функція не перетинає вісь ОХ), то інтервал звужуємо 

зі сторони точки  «а»   а=с.   

4. Перевірка знаходження кореня умовою (2). Якщо умова 

виконується, то точка ск є відповіддю. Якщо умова не 

виконується, то виконується наступна ітерація пошуку кореня 

виконанням п. 2. 
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Рисунок 2.1 - Схема методу бісекції 

 

2.3. Розв'язання рівняння із завданою точністю 

 
Блок-схему функції dihotom розв’язання рівняння методом бісекції 

за схемою п.2.1 наведено на рис. 2.2б, основної програми – на рис.2.2а. 

Текст підпрограми dihotom , основної програми та результати 

розрахунку наведено на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.2 - Блок-схема функції розв’язання рівняння методом бісекції: 
а – основна програма введення даних та отримання результатів, 

 б – підпрограма розв’язання рівняння. 

+ 

- 

  dihotom 

  початок 

   кінець 

 
dihot(a,b,f(x),ε) 

    
dihot 

Введення значень 
а – початок діапазону пошуку, b – кінець діапазону пошуку, 
ε – абсолютна похибка , 
f(x) – рівняння в нормальному вигляді 

Виклик підпрограми - функції dihotom з вхідними 
параметрами a,b,f(x), ε 

Виведення на екран результату розрахунку 
підпрограми - функції dihotom 

а) 
Підпрограма-функція dihotom. Вхідні дані: 
а – початок діапазону пошуку, b – кінець діапазону пошуку, 
ε – абсолютна похибка , y – рівняння в нормальному вигляді 
Результат: число – розв’язок рівняння. 

Цикл з передумовою. Повторення дій поки інтервал 
пошуку більше похибки. 

Розрахунок центру інтервалу за формулою (3). 

Перевірка знаходження кореня на інтервалі [a,c]  за 
формулою (4). 

  b=c 

   (3) 

   (4) 

  a=c 

повернення 

б) 

Cycle1 
|a-b|>ε 

Cycle1 
Кінець циклу з передумовою.  

a,b,ε,f(x) 
1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 5 

6
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 Рисунок 2.3 -  Текст програми та результати розв'язання рівняння із 
завданою точністю 
 

2.4. Дослідження методу 
 

Для оцінки поведінки методу використаємо кількість ітерацій, які 

витрачаються для обчислення кореню. Організувати обчислення числа 

ітерацій можна організувати декількома способами. 

Спосіб 1. Зсув інтервалу пошуку задається  застосуванням двома 

векторами. Кожен вектор містить по 10 значень початку та кінця інтервалу 

пошуку кореня. Модульний принцип дозволяє на основі підпрограми  

dihotom створити підпрограму iterdihotom. Підпрограма на основі 

вихідних даних: точності ε, рівняння у(х), векторів початку та кінця 

діапазону пошуку b,a


 повертає вектор кількості ітерацій. Елемент 

результуючого вектора містить кількість ітерацій, яка знадобилась для 

знаходження кореня при відповідній парі значень початку та кінця пошуку. 

Функція викликається тільки один раз. 
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Блок-схема підпрограми визначення числа ітерацій для заданих 

вихідних даних наведено на рис. 2.4. Текст основної програми та 

підпрограми iterdihotom наведено на рис. 2.5. 

 
 
 

Збільшення лічильника ітерацій j 

Кінець циклу з передумовою.  

Формування елементу результуючого вектора z 

+ 

- 

Підпрограма розрахунку кількості ітерацій методу дихотомії. 
Вихідні дані: вектори a,b довжини N зсуву інтервалу пошуку,  
ε – похибка, f(x)- рівняння.  

Результат: вектор кількості ітерацій довжини N. 

Цикл по точках визначення кількості ітерацій 

а) 

iterdihotom 

   i=1..N 

  xs=ai 
xt=bi 
j=0 

Цикл з передумовою. Повторення дій поки інтервал 
пошуку більше похибки. 

Розрахунок центру інтервалу [xs,xt]   за 
формулою (3). 

Перевірка знаходження кореня на інтервалі [xs,c]  за 
формулою (4). 

  xt=c 

   (4) 

  xs=c 

Cycle1 
|xs-xt|>ε 

Cycle1 

Обнуління лічильника ітерацій j. Здобуття значень 
початку  xs та кінця xt інтервалу пошуку з векторів a,b 

j= j+1 

  zi=j 

повернення 

   (3) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10 
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Рисунок 2.4 - Блок-схема изначення числа ітерацій методу бісекції    
способом 1: 
а- підпрограма iterdihotom розрахунку числа ітерацій, б - основна 
програма. 
 

Спосіб 2. Зсув інтервалу пошуку також задається  в основній 

програмі двома векторами. Кожен вектор містить по 10 значень початку та 

кінця інтервалу пошуку кореня. Для обрахунку кількості ітерацій доцільно 

просто модифікувати готовий модуль підпрограми  dihotom додавши в 

цикл розв'язання рівняння лічильник кількості ітерацій та зробити 

результатом саме його. Підпрограма iter на основі вихідних даних: 

  початок 

start, stop, N, 
ε, step, f(x) 

Введення значень 
start – початок діапазону пошуку, stop – кінець діапазону 
пошуку, N- кількість точок, в яких проводиться підрахунок 
ітерацій, step- крок зсуву діапазону, ε- абсолютна похибка, 
f(x) – рівняння в «нормальному виді» 
ε – абсолютна похибка , 

Формування в циклі вихідних значень векторів 
діапазону, який зсувається a, b 

б) 

   кінець 

It=iterdihot(a,b,ε, f(x)) 

Виклик підпрограми- функції iterdihotom з вхідними 
параметрами a,b,f(x),ε. Результат – вектор 
ітерацій довжини N 

i, a, b, it, it(i) 

Виведення на екран значення номеру точки і, векторів 
a, b, вектору ітерацій it, графіка залежності 
кількості ітерацій від номеру точки 

 i=1 .. N 

   
  ai=start+(i-1)∙step 
   

 i=1 .. N 

   
  bi=stop+(i-1)∙step 
 

1 

2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 
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точності ε, рівняння у(х), значення початку та кінця діапазону пошуку a, 

b  повертає кількість ітерацій.  

 

 
а) 

 
 

б) 
Рисунок 2.5 - Текст програми та результати способу 1 завдання 2: 

а- текст підпрограми розрахунку числа ітерацій, 
б-результати розрахунку. 
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Блок-схема підпрограми визначення числа ітерацій для заданих 

вихідних даних iter наведено на рис. 2.6а.  

Для отримання кількості ітерацій при всіх значеннях зсуву інтервалу 

пошуку треба викликати функцію iter стільки разів, скільки задано 

значень зсуву. Для цього можна використати  або векторизацію 

розрахунків ( див обрахунок it  рис. 2.7), або індексовані змінні (див. 

обрахунок     itr1 рис. 2.7). Застосування векторизації більш доцільне, бо 

це скорочує час обрахунку та спрощує текст програми.   

Текст основної програми та підпрограми iter способу 2 наведено 

на рис. 2.7. 
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Збільшення лічильника ітерацій i 

Кінець циклу з передумовою.  

+ 

- 

Підпрограма розрахунку кількості ітерацій методу дихотомії. 
Вихідні дані:  a – початок діапазону, b – кінець діапазону,   
ε – похибка, f(x)- рівняння.  

Результат: i - кількість ітерацій. 

а) 

     iter 

i=0 

Цикл з передумовою. Повторення дій поки інтервал 
пошуку більше похибки. 

Розрахунок центру інтервалу [a,b]   за 
формулою (3). 

Перевірка знаходження кореня на інтервалі [a,c]  за 
формулою (4). 

  b=c 

   (4) 

  a=c 

Cycle1 
|a-b|>ε 

Cycle1 

Обнуління лічильника ітерацій i.  

i= i+1 

повернення 

   (3) 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 
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Рисунок 2.6 - Блок-схема підпрограми визначення числа ітерацій методу 

бісекції     способом 2: 

а- підпрограма розрахунку числа ітерацій, б – основна програма. 

 
 

  початок 

   кінець 

Введення значень з клавіатури: 
start – початок діапазону пошуку, stop – кінець діапазону 
пошуку, N- кількість точок, в яких проводиться підрахунок 
ітерацій, step- крок зсуву діапазону, ε- абсолютна похибка, 
f(x) – рівняння в «нормальному виді» 
ε – абсолютна похибка , 

Формування в циклі вихідних значень векторів 
діапазону, який зсувається a, b 

б) 

 i=1 .. N 

  ai=start+(i-1)∙step 
  

start, stop, N, 

ε, step, f(x)  

Itr=iter(a,b,ε, f(x)) 

ВЕКТОРНИЙ виклик підпрограми- функції iter з 
вхідними параметрами вектор a,вектор b,f(x),ε. 
Результат – вектор ітерацій itr довжини N 

Виведення на екран значення номеру точки і, векторів 
a, b, векторів ітерацій itr, itr1,  графіка залежності 
кількості ітерацій від номеру точки  

i, a, b, itr, 
itr1, it(i) 
 

 i=1 .. N 

Itr1i=iter(ai,bi,ε, f(x)) 

«Стандартний» виклик підпрограми- функції iter з 
вхідними параметрами елемент вектора aі,елемент 
вектора bі, f(x),ε. Результат – вектор ітерацій itr1 

 i=1 .. N 

  bi=stop+(i-1)∙step 
 

б 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2.7 - Текст програми та результати способу 2 завдання п.2: 

а- текст підпрограми розрахунку числа ітерацій,  б-результати розрахунку. 
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2.5. Висновки 

 

1. Розроблений алгоритм та програма розв’язання рівняння методом 

бісекції дають вірні результати. Що підтверджується співпадінням 

з точністю до заданої абсолютної похибки ε=0.001 відповідей, які 

отримані розробленим методом у програмі  dihotom та 

вбудованою функцією  root. 

2. До переваг метода бісекції, як і інших методів гарантованої 

збіжності, можна віднести досить просту реалізацію, до недоліків 

– необхідність в якості вихідних даних задавати не одну 

початкову точку, а дві точки діапазону, всередині котрого 

«гарантовано» знаходиться ймовірний корінь. 

3. Для заданого рівняння чисельний експеримент показав, що 

положення діапазону пошуку не впливає на швидкість 

знаходження кореня. Незалежно від положення діапазону 

кількість ітерацій становила 11 для всіх значень. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Додаток А. Варіанти індивідуальних завдань 

 
 
A. Варіанти рівнянь у нормованому вигляді для розв'язання завдання 1 

1.     sin(x)-x-0.54=0                                              2.       1)cos( 2

2




xex
X

=0      

 3. 0)
x

1
sin(x2x                                   4.       exp(x)+ln(x)-10x=0     

 5.  05.2xxx 3                 6.        544420 2  xx =0 

 
 

Б. Варіанти підінтегральних виразів для розв'язання завдання 2 
 

      1. 1xe              2. еx ·sin(x)         3. 
X22 10)1x(          4. 3 x1x     

 

5. 
)cos(23

1

x
          6. 

)x(lnx

1
2

      7. 
X23 ex                      8. )

22
(3 


x

tg    

 

 9.x·arctg(x)            10.
)cos(35

1

x
      11. 

x41

2


                     12. 

x

x

412   

 

 13. 12 x            14. 
x1

1
             15. 

x21

1
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Таблиця А.1. Варіанти вихідних даних для розв’язання завдання 1 

№ 
вар.  

№ 
виразу 
(А) 

Точність 
розв’язання 

рівняння 10к
 

Діапазон 
пошуку 
коренів 

Діапазон точності 
дослідження 

ітерацій 10n.. 10m
 

Метод 1.1 Метод 1.2 

1 1 -3 -2 ..-1 -2..-4 Посл. пошуку Січних 

2 2 -4 1 .. .2 -3..-5 Посл. пошуку Зол. перетину 

3 3 -5 1 .. .2 -4..-6 Посл. пошуку Мод. Ньютона 

4 1 -6 -3 …0 -5..-7 Посл. пошуку Хорд 

5 2 -2 0 …2 -1..-3 Посл. пошуку Простих ітерацій 

6 3 -3 0…2 -2..-4 Січних Зол. перетину 

7 1 -4 -3…-1 -3..-5 Січних Мод. Ньютона 

8 2 -3 1…2 -2..-3 Січних Хорд 

9 3 -6 1…3 -5..-7 Січних Простих ітерацій 

10 1 -2 -2…-1 -1..-3 Зол. перетину Мод. Ньютона 

11 2 -3 1…3 -2..-4 Зол. перетину Хорд 

12 3 -4 1…4 -3..-5 Зол. перетину Простих ітерацій 

13 1 -5 -4…-1 -4..-6 Мод. Ньютона Хорд 

14 2 -6 0…3 -5..-7 Мод. Ньютона Простих ітерацій 

15 3 -2 1…4 -1..-3 Мод. Ньютона Ньютона 

16 4 -3 2…4 -2..-4 Мод. Ньютона Січних 

17 5 -4 0…1 -3..-5 Мод. Ньютона Простих ітерацій 

18 6 -5 2…5 -4..-6 Хорд Зол. перетину 

19 4 -6 3…5 -5..-7 Хорд Мод. Ньютона 

20 5 -2 0….2 -6..-8 Хорд Ньютона 

21 6 -3 -2…0 -2..-4 Хорд Простих ітерацій 

22 4 -4 1…4 -3..-5 Ньютона Січних 

23 5 -5 0…1 -4..-6 Ньютона Зол. перетину 

24 6 -6 -3..-1 -5..-7 Ньютона Мод. Ньютона 

25 4 -2 2..4 -1..-3 Ньютона Хорд 

26 5 -3 0…2 -2..-4 Ньютона Простих ітерацій 
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Таблиця А.2. Варіанти вихідних даних для розв'язання завдання 2 

№ 
вар. 

№ виразу  
(Б) 

Границі Метод обчислення 

1 1  0.2 2.1 Прямокутників 

2 1 0.1 1.0 Модиф. прямокутн. 

3 2 0.0   Трапецій 

4 2 0.0   Парабол 

5 3 0.0 0.5 Прямокутників 

6 3 0.1 0.4 Модиф. прямокутн. 

7 4 1.0 8.0 Трапецій 

8 4 2.0 7.0 Парабол 

9 5 0.0  Прямокутників 

10 5 0.0  Модиф. прямокутн. 

11 6 2.0 2.7 Трапецій 

12 6 1.5 2.5  Парабол 

13 7 0.0 0.8 Прямокутників 

14 7 0.2 1.5 Модиф. прямокутн. 

15 8   Трапецій 

16 8   Парабол 

17 9 0.0 1.7 Прямокутників 

18 9 0.5 2.0 Модиф. прямокутн. 

19 10 0.0  Трапецій 

20 11 -2.0 -1.2  Парабол 

21 12 -2.0 -1.3 Прямокутників 

22 13 0.2 1.0 Модиф. прямокутн. 

23 13 0.5 1.5 Трапецій 

24 14 0.0 1.8 Парабол 

25 14 0.0 2.5 Прямокутників 

26 15 0.0 1.0 Трапецій 
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Додаток Б. Правила оформлення алгоритмів 
 

Опис алгоритму повинен бути виконаний з такою деталізацією, щоб 

дати однозначне та зрозуміле уявлення про всі деталі та особливості 

розв’язання поставленої задачі.  

  На практиці застосовуються два способи зображення алгоритмів:  

- у вигляді покрокового текстового опису дій;  

- у вигляді блок-схем.  

Спосіб текстових інструкцій набув меншої популярності, бо є  більш 

громіздким та менш наочним. Найбільше застосовується спосіб блок-схем.  

Блок-схема – це послідовність блоків, які визначають необхідні дії, 

та зв’язків між ними. Вигляд умовних позначок елементів блок-схем та 

порядок графічного оформлення блок-схем регламентується  ГОСТ 19002-

80, ГОСТ 19003-80 “Схемы алгоритмов и программ” та ГОСТ 19701-90 

“Схемы алгоритмов, программ, данных и систем”. 

В табл. Б. 1 наведено графічні зображення блоків.  

Таблица Б.1. Умовні позначення елементів блок-схем  

Графічне зображення Коментар 

Процес 

 

Відображає функцію обробки даних, 

яка призводить до зміни значення, 

форми, розташування інформації. 

(Обчислювальні дії.) 

Модифікація  

 

Виконання операцій, які змінюють 

групу команд 

 (Заголовок циклу) 
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Таблиця Б.1. Продовження 

Умова 

 

 

Вибір напрямку виконання алгоритму 

в залежності від виконання умови. 

Кожен вихід з позначки повинен 

супроводжуватися відповідними 

написами, які ідентифікують напрям 

дій. 

Якщо перевірка передбачає декілька 

напрямків виходу, слід показувати 

кілька ліній, які розгалужуються.  

Границі 

циклу 

 

Позначає початок та кінець циклу 

Умови циклу вказують всередині 

початкової або прикінцевої позначки в 

залежності від типу циклу. 

Обумовлений

процес 

 

Обумовлений (підлеглий) процес, 

який визначено в іншому місці,        в 

підпрограмі, модулі. Виклик окремо 

описаних алгоритмів або програм. 

Документ  

 

Дані, які представлено на візуальному 

носії: документі оптичного 

зчитування.  

Друк даних. 
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Таблиця Б.1. Продовження 

Ручне 

введення  

 

Дані, які вводяться вручну з будь 

якого пристрою: клавиатури, 

перемикачів, кнопок. 

Данні  

 

Данні, носій яких не задається. 

(Перетворення даних для обробки: 

введення або відображення, 

виведення). 

Ручна операці 

 

Будь який процес, що виконується 

людиною. 

Файл 

 

Символ використовується разом з 

символами, які конкретизують тип 

носія. 

Дисплей 

 

Введення – виведення даних. 

З’єднувач 

 

За ГОСТ 19701-90 відображає вихід з 

частини схеми та вхід до іншої 

частини. Використовується для обриву 

лінії та її продовження в іншому місці. 

Позначки повинні мати однакові 

назви. 
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Таблиця Б.1. Продовження 

Початок. 

Кінець. 

 

Початок, кінець, вхід та вихід в 

підпрограмах. 

Коментар 

 

 

Лінії зв’язку   

 

 

Злиття  

 

 

Міжаркушний 

з’єднувач  

 

 

 

Відстань між лініями потоків повинна бути не менша за 3мм, між 

зображеннями елементів – не менше 5мм. 

Розміри елементів блоків повинні бути кратні 5мм. Відношення 

горизонтального та вертикального розмірів блоків  b/а = 1.5 є основним. 

Допускається відношення b/а = 2.  

Блоки "Початок/Кінець", "З’єднувач" мають висоту а/2.  

Кожен блок схеми повинен мати унікальний номер. Номер 

розташовують в розриві лінії в лівій верхній частині блока.  

З’єднувальні лінії мають бути тільки вертикальними та 

горизонтальними.  
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Лінії потоків, що направлені ліворуч або вгору повинні мати стрілки 

напрямку.  

Основні типи алгоритмів 

Базовими вважаються наступні типи алгоритмів: лінійний, 

розгалужуючийся, циклічний, допоміжний. 

Лінійний алгоритм 

Лінійний алгоритм – алгоритм, в якому блоки виконуються 

послідовно від початку до кінця. На рис. Б.1. наведено приклад лінійного 

алгоритму обчислення периметра  Р та площі S квадрата зі стороною A.  

                                   

                                     Рисунок Б.1 - Лінійний алгоритм 

Блок-схема алгоритму містить шість блоків. "Початок" показує 

вмикання автомата, виділення пам’яті під усі змінні (А, P, S). Далі 

керування переходить до блока 1  "Ручне введення" змінної А. Далі 

керування передається блоку 2 "Процес". В цьому блоці виконуються 

розрахунок периметру, результат розміщується в змінній P. Далі 

виконується блок 3 "Процес". В цьому блоці виконуються розрахунок 

площі, результат розміщується в змінній S. Блок 4 "Документ" виконує 

друк значення змінних А, P, S. В блоці “Кінець” відбувається вивільнення 

пам’яті  і алгоритм завершує роботу.  
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Алгоритм, що розгалужується 
В блок-схемах розгалуження позначається елементом «Умова».  Для 

пояснення умовного алгоритму розглянемо алгоритм знаходження 

значення функції   z = y/x.   

Блок – схему алгоритму наведено на рис. Б.2.  

 

Рисунок Б.2 - Алгоритм, що розгалужується 

Алгоритм складається з 7 блоків. Після початку роботи алгоритм в 

блоці 1 вводить аргументи функції  X, Y. Далі в блоці 2 проводиться 

перевірка умови X = 0. В залежності від результату перевірки керування 

передається блоку 3 або 4. Якщо результат перевірки негативний, то ділити 

на х можна та керування передається  блоку 4. В блоці 4 обраховується 

результат  z = y/x. Далі в блоці 5 значення вихідних змінних та 

результат друкуються та алгоритм завершує роботу. Якщо результат 

перевірки умови в блоці 2 позитивний, то керування передається блоку 3. 

Алгоритм в блоці 3 друкує повідомлення «Помилка» та завершує роботу.   
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Циклічний алгоритм 
Частини алгоритму, які потребують багаторазового проходу по 

одним і тим же ділянкам алгоритму, називають циклами. Алгоритми, які 

містять в собі цикли називають циклічними. 

Цикли з невідомою наперед кількістю повторень 

Алгоритм з циклом з невідомою наперед кількістю повторень 

розглянемо на прикладі підрахунку кількості членів ряду натуральних 

чисел, сума яких менше числа К.  

Блок-схему алгоритму наведено на рис. Б.3.                                 

                    

Рисунок Б.3 - Циклічний алгоритм з постумовою 

  

В блоці 1 «Ручне введення»  вводиться число К. Далі в блоці 2 

задаються початкові значення. Для визначення кількості членів ряду 

вводиться змінна і. Для накопичення суми членів ряду вводиться змінна  S. 

После этого управление передается блоку 3 «Процес». В ньому проходить 

накопичення суми S = S + i. Далі в блоці 4 виконується перевірка 

умови  перебільшення значення суми S  числа К. Якщо  умова не 

виконується, то керування передається блоку 5. В блоці  значення змінної і 



 30 

збільшується на 1, тобто до ряду додається наступний член. Ланка блоків  

3, 4, 5 буде виконуватися доки не виконається умова S > К, тобто коли 

накопичена сума не перебільшить значення К.  При виконанні умови блоку 

4 відбувається завершення циклу та перехід до блоку 6 «Документ», де 

відбувається друк кількості членів ряду і та суми S.  

 

Цикли з відомою наперед кількістю повторень 

Алгоритм з циклом з відомою наперед кількістю повторень 

розглянемо на прикладі підрахунку суми додатних елементів масиву Z 

довжини N. Блок-схему алгоритму наведено на рис. Б.4.  

                                                                                                

                         

Рисунок Б.4 - Циклічний алгоритм 

В блоці 1 вводиться значення масив Z та кількість його елементів N. 

Блоки 3, 4, 5 являють собою цикл з відомою кількістю повторень. Змінна 
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циклу та межі її зміни описані в блоці 2 «Модифікація». Блок 3 називають 

заголовком. Блоки 4,5  створюють тіло циклу. В блоці 4 виконується 

перевірка знаку елементу вектора Z. Якщо умова виконується (елемент є 

додатним), керування передається блоку 5. В блоці 5 збільшується сума  S, 

після чого виконується повернення до заголовку циклу 3. Якщо умова 

блоку 4 не виконується, повернення до заголовку циклу 3 проводиться в 

обхід блоку 5. Після перегляду послідовно всіх елементів масиву цикл 

завершується та керування переходить до 6, в якому друкується відповідь.  

 

Обумовлений (підпорядкований) алгоритм 

Обумовлений алгоритм має власне ім’я та може мати параметри, які 

називаються формальними. Ім’я використовується для ідентифікації 

алгоритму. Формальні параметри слугують для передавання вхідної 

інформації в алгоритм та результатів з алгоритму.   

 Використання підпорядкованих алгоритмів розглянемо на прикладі 

сортування масиву Z довжини N в порядку збільшення елементів. Блок-

схему алгоритму наведено на рис. Б.5.  

Лінійний головний алгоритм (див. рис. Б.5.а) вводить вихідні дані в 

блоці 1, потім в блоці 2 виконує сортування масиву, та виводить результат 

в блоці 3. Сортування масиву в блоці 2 виконується за допомогою 

обумовленого алгоритму «Sort» (див. рис. Б.5.б). При зверненні до 

алгоритму «Sort» передаються фактичні параметри A, N.  

При виконанні алгоритму «Sort» проводиться заміна формального 

параметру R на фактичний параметр A, формального K -  на фактичний  N.  

В циклі 2,3 проводиться сортування масиву. Для кожного значення 

лічильника циклу і проводиться тимчасова передача керування 

допоміжному алгоритму «Tra».   

Обумовлений алгоритм «Tra» проводить пошук мінімального 

елемента та його перестановку на перше місце. В блоках 2 – 4 проводиться 

пошук мінімального елемента. Значення зберігається в змінній v, номер – в 
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змінній k. В блоці 5 мінімальний елемент переставляється на початок під 

масиву.  

 

                                                             

Рисунок Б.5 - Алгоритм сортування: 

а) головний алгоритм, б) обумовлений алгоритм «Sort»,  

в) обумовлений алгоритм «Tra».  
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