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4. Програмування циклів 
 
4.1 Цикл з передумовою 
 
Приклад 1.  Скласти програму обчислення цілої частини частки  
Z = [X/Y].  (Приклади результатів: [7/3] = 2, [9/5] = 1, [4/5] = 0). 
 
Ідея алгоритму відшукання цілої частини частки є такою: доки різниця між діленими і дільником не є 
від’ємною, тобто D = X–Y > 0, віднімати дільник від діленого, одночасно підраховуючи кількість віднімань.  
 
Виконаємо розподіл пам’яті. Розмістимо: X - 0100, Y - 0101,  Z - 0102, 1 - 0103, D  - 0104,  початок програми 
розташуємо в комірці 0105.   
 
В комірку результату помістимо нуль (Z = 0). Нуль може бути остаточним результатом,  у випадку, коли ділене 
менше за дільник. Таке приписування значень змінним перед виконанням програми, або фрагмента програми, 
називають ініціалізацією змінних. 
 

Адреса 
команди  

Озн. КОП А1 А2 А3 Прим. 

0100      X 
0101      Y 
0102     0000 Z 
0103     0001 1 
0104      D 
0105  00 0100 0000 0104 D = X 
0106  02 0104 0101 0104 D - Y 
0107  36 0000 0113 0000  0113 (K=1)  
0110  01 0102 0103 0102 Z = Z + 1 
0111  02 0104 0101 0104 D - Y 
0112  56 0000 0107 0000  0107 (б/у) 
0113  77 0000 0000 0000 Стоп 

 
Ділянка програми 0107 - 0112 буде повторюватися доти, доки різниця D буде залишатися  не від’ємним числом 
(доки код завершення операції K=0).  Ділянка програми, що при виконанні може багаторазово повторюватися 
називається циклом від грецького kiklos - коло. Блок-схема цієї ділянки має вигляд: 
 
 

 
 
 
 
 
                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
Дії, що виконуються за один цикл називають тілом циклу (у прикладі  дії Z :=  Z + 1, D :=  D - Y). Якщо умова 
переходу за якихось причин (помилка у програмі) не може бути виконаною, то програма буде ходити по колу, 
процесор ніколи не зможе зупинитися. Це явище називають зациклюванням.  
 
Зверніть увагу, що умова подовження циклу стоїть перед виконанням тіла циклу. Такого типу цикл називають 
циклом з передумовою. Якщо умова продовження циклу стоїть після виконання тіла циклу, то цикл називається 
циклом з постумовою. 
 
4.2 Цикл з постумовою 
 

 
       Ні Так 

      Z :=  Z + 1  
       D :=  D -Y 

K = 0 ? 
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Приклад 2.  Відрізок прямої довжиною S поділяється  навпіл. Один з відрізків, що отримали знов поділяється 
навпіл (цей процес називається дихотомією). Скільки разів треба виконувати ділення, щоб довжина відрізка 
стала меншою за величину ,  (< S)? 
Виконаємо розподіл пам’яті. Розмістимо S - 0100,  - 0101,  результат N - 0102, 1 - 0103, 2 - 0104, робочі комір-
ки - 0105,  0106,  початок програми 0107.   
 

Адреса 
команди  

Озн. КОП А1 А2 А3 Прим. 

0100      S 
0101       
0102     0000 N 
0103     0001 1 
0104     0002 2 
0105      С 
0106      С -  
0107  00 0100 0000 0105 C = S 
0110  05 0105 0104 0105 C = C/2 
0111  01 0102 0103 0102 N = N + 1 
0112  02 0105 0101 0106 С -  
0113  76 0000 0110 0000  0110 (K=0) 
0114  77 0000 0000 0000 Стоп 

 
У цьому прикладі перевірка на вихід із циклу 0110-0113 відбувається після виконання тіла циклу.  Блок-схема 
ділянки програми має вигляд: 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
Як видно з блок схеми, перевірка відбувається після виконання тіла циклу.  
 
Звернемо увагу на принципову різницю між циклом з передумовою і циклом з постумовою:  тіло циклу з перед-
умовою може не виконатися жодного разу, тіло ж циклу з постумовою принаймні один раз буде виконане.  В 
багатьох задачах, в залежності від того як буде сформульована  умова завершення циклу, може бути використа-
на або перша, або друга форма циклу.  
4.3 Індексний цикл  
 
Приклад 3. Скласти програму для підрахування суми S перших N натуральних чисел. 
 
Виконаємо розподіл пам’яті. Розмістимо N - 0200, S - 0201, 1 - 0202, допоміжна змінна І - 0203,  робоча комір-
ка 0204, початок програми 0205.  Змінні S i I ініціалізуємо відповідно нулем і одиницею. 
 

Адреса ко-
манди  

Озн. КОП А1 А2 А3 Прим. 

0200      N 
0201     0000 S 
0202      1 
0203     0001 I 
0204       
0205  01 0201 0203 0201 S = S + I 
0206  01 0203 0202 0203 I = I + 1 
0207  02 0200 0203 0204 N - I 
0210  76 0000 0205 0000  0205 (K=1) 
0211  77 0000 0000 0000 Стоп 

 

   K = 1 ? 
 

C = C / 2,  
N = N +1, 

 C-  
Так        Ні 
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На відміну від перших двох прикладів у цій задачі наперед відомо скільки разів повинно виконуватися тіло ци-
клу - N разів.  Тому було введено допоміжну змінну І,  яка виконує роль лічильника циклу. Змінна, що виконує 
роль лічильника називається індексом циклу, а самі цикли - індексними циклами.  Для індексних циклів зав-
жди відомі: початкове значення індексу, кінцеве значення індексу і крок зміни індексу.  Ці величини назива-
ються параметрами індексного циклу. У розглянутому прикладі початкове значення індексу - 1,  кінцеве зна-
чення - N, крок зміни +1.  Якщо початкове значення більше ніж кінцеве значення, то крок зміни індексу в тако-
му випадку повинен буди від’ємним числом.  
 

У наведеному прикладі індексний цикл реалізовано у вигляді циклу з поступовою. Але мови програмування 
мають для цього спеціальний оператор індексного циклу, відмінний від оператора циклу з поступовою. 
 
4.4 Масиви 
 
Індексні цикли широко застосовуються в програмах для обробки різного роду табличних даних. Таблиці в про-
грамуванні прийнято називати масивами.  
  
Приклад 4. Скласти програму для підрахування величини S – суми  перших N чисел таблиці за формулою: Si = 
Si-1 + ai,  i= 1,2 … N, S0=0. 
 
 
Виконаємо розподіл пам’яті. 
Розмістимо N - 0200, S - 0201, 1 - 
0202, індекс циклу І - 0203,  робоча комірка 0204, початок програми 0205.  Змінні S i I ініціалізуємо відповідно 
нулем і одиницею. Що стосується таблиці, наперед невідомо скільки чисел вона може містити: 10, 100 чи 1000. 
Тому дані таблиці розмістимо у послідовно розташованих комірках за програмою, починаючи з комірки 250. У 
такому випадку розмір таблиці буде обмежений тільки розміром оперативної пам’яті. 
 
Цілком очевидно, програмувати цю задачу так,  щоб  окремо додавалося кожне число з таблиці неможливо з 
двох причин: по-перше у випадку великих таблиць програма була б одноманітною і дуже великою, по-друге, 
розмір таблиці може змінюватися (різні N).  Виходом з цієї ситуації була б можливість на кожному кроці циклу 
змінювати адресу комірки, з якої треба брати наступне число для додавання. Таку можливість дає команда пе-
реадресації.  
 
Для процесора команди (машинні слова) - це ті ж самі дані, і з командами, як і з даними можна виконувати пе-
вні операції. Ця властивість і використовується  командою переадресації, яка має формат: 
13 А1 А2 А3 , де А1 - адреса команди, код якої змінюється, А2 - адреса коду, який буде додаватися до змінюва-
ного коду, А3 - адреса, за якою буде записана модифікована команда. 
 
В прикладі, що розглядається, доведеться постійно збільшувати на одиницю адресу другого доданку для того, 
щоб на кожному кроці циклу брати нове число з таблиці. Тому за адресою 0205 розмістимо код модифікатора 
адреси:  

0205     00  0000  0001  0000 
 

Адреса ко-
манди  

Озн. КОП А1 А2 А3 Прим. 

0200      N 
0201     0000 S 
0202      1 
0203     0001 I 
0204      Робоча 
0205  00 0000 0001 0000 Модифікатор (1) 
0206  01 0201 0214 0201 S = S + a[I] 
0207  01 0203 0202 0203 I = I + 1 
0210  13 0206 0205 0206 Зміна А2 к. 0206 
0211  02 0200 0203 0204 N - I 
0212  76 0000 0206 0000  0206 (K=0) 
0213  77 0000 0000 0000 Стоп 
0214      a[1] 
0215      a[2] 
0216      a[3] 

...      ... 

...      ... 

...      ... 
0214+N-1      a[N] 

i 1 2 3 4 5 ... N ... 
А[і] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] ... a[N] ... 
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Після виконання команди переадресації 0210 код команди 0206 зміниться і замість початкової адреси 0214 на 
кожному кроці циклу будуть послідовно з’являтися адреси 0215, 0216, 0217 і так далі.  
 
Як бачимо процес програмування у машинних кодах пов’язаний з ручним розподілом пам’яті, з використанням 
команд у цифровій формі, з необхідністю відслідковування переходів. З цих причин він є малопродуктивним, 
призводить до великої кількості помилок, які внаслідок поганої читабельності програм важко заходити і випра-
вляти. У подальшому програмування  в кодах було витіснено програмуванням з використанням спеціальних 
мов, яке є більш зручним для людини. 
 
Отже наведені вище приклади програм у кодах мають на меті  тільки продемонструвати процеси, що відбува-
ються у комп’ютері на низькому рівні під час виконання програм, і які відбуваються також і при використанні 
мов високого рівня, але є прихованими від програміста. 
 
 
 

Контрольні запитання і завдання 
 
 
 

1.  Що таке цикл? 
2.  Які бувають цикли? 
3.  Дайте характеристику і наведіть блок-схему циклу з передумовою. 
4.  Дайте характеристику і наведіть блок-схему циклу з постумовою. 
5.  Дайте характеристику індексного циклу. 
6.  Що таке ініціалізація змінних? 
7.  Що називають тілом циклу? 
8.  Що таке зациклювання? 
9.  Що називають індексом циклу? 
10.  Назвіть параметри індексного циклу. 
11.   Намалюйте блок-схему індексного циклу. 
12.   Що називають масивом? 
13.   Для чого використовують команди переадресації. 
14.   Скласти програму обчислення добутку перших N натуральних чисел, використовуючи:    а) цикл з передумовою; б) цикл з постумовою; 

в) індексний цикл. 
15.  Скласти програму обчислення добутку чисел таблиці, що містить N елементів, використовуючи:    а) цикл з передумовою; б) цикл з по-

стумовою; в) індексний цикл.  
 

Словник 
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. 

Цикл Cycle, Loop 

2
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Цикл з передумовою While loop, Top-tested loop, Conditional 
loop 

3
. 

Цикл з постумовою Repeat-until loop,  
Bottom tested loop 

4
. 

Індексний цикл Do loop, Counted loop 

5
. 

Індекс Index, Control variable 

6
. 

Початкове значення індексу First value 

7
. 

Кінцеве значення індексу Final value 

8
. 

Масив Array 


