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2.4. Циклічні процеси. Організація циклів за допомогою операторів IF 

та DO 

Циклічні процеси створюють за допомогою наступних операторів 

управління: оператора безумовного переходу GOTO; умовних операторів 

управління IF (арифметичного, логічного, блочного); операторів циклу DO. 

Блок операторів, які багато разів повторюються у циклі, називають тілом 

циклу. 

Розрізняють такі види циклів:  

– цикл з передумовою;  

–  цикл з постумовою – перевірка необхідності наступного проходу тілом 

циклу проводиться у кінці проходу; 

– довічний цикл – перевірка необхідності виконання циклу програмно не 

передбачено, кількість проходів обмежена ресурсами ПЕОМ. 

Цикл з оператором безумовного переходу GOTO. Передача управління 

оператором GOTO «вгору» формує довічний цикл. Приклад для цього випадку 

наведено вище. 

Закінчення програми довічного циклу можливо вручну, якщо користувач 

натисне [ CTRL+C ] – для консольного додатку, або використає диспетчер задач 

операційної системи [ ALT+CTRL+DEL ] – для роботи у віконних режимах. 

Програма також припиняється при переповненні розрядної сітки для змінних, які 

розраховуються у циклі. 

Цикл з оператором IF з передумовою – перевірка необхідності наступного 

проходу циклу проводиться напочатку кожного проходу по тілу цикла. 

 

Приклад. Цикл з передумовою. 

X=.0 

DX=.001 

20      IF(X.GT. .5) GOTO 30 

          A=SIN(X) 

          B=COS(X) 
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          C=A**2+B**2 

          WRITE (*,*) X, A, B, C 

          X=X+DX 

          GOTO 20 

30      CONTINUE 

 

Цикл з оператором IF з постумовою – перевірка необхідності проходу за 

тілом циклу проводиться у кінці проходу по тілу цикла. 

 

Приклад. Цикл з постумовою. 

X=.0 

DX=.001 

10      CONTINUE 

          A=SIN(X) 

          B=COS(X) 

          C=A**2+B**2 

          WRITE (*,*) X, A, B, C 

          X=X+DX 

IF(X .LT. .5) GOTO 10 

 

В кожному розглянутому випадку є особливості (недоліки). Для реалізації 

алгоритму циклу з передумовою застосовується відносно більше операторів, а при 

застосуванні постумови у будь-якому разі, потрібно це чи ні, тіло циклу 

виконується хоча б один раз. 

 


