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Часто, при програмуванні задач, потрібно, щоб одна таж 

послідовність команд виконувалась декілька разів. Для цього в 
умовах програмування застосовується поняття циклічного 
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процесу або циклу. Алгоритм в якому певна послідовність 

команд повторюється декілька разів з новими вхідними даними 

називається циклічними. 
В даній статті розглядається постановка задачі та роботу 

навчального тренажеру. Метою роботи є розробка програмного 

забезпечення для навчання студентів з теми «Побудова блок-
схем алгоритмів циклічної структури на прикладі циклу for» 

дистанційного навчального курсу «Інформатика». 

Розроблено алгоритм, що реалізований у вигляді 

програмного продукту, який навчає студентів запропонованому 
методу побудові блок-схем. При запуску студентом навчального 

тренажеру, перед ним з’являється початковий екран, де він 

бачить рядок меню додатка, який містить «Почати спочатку», 
«Мова інтерфейсу» та «Вихід», а також містить назву, а саме 

«Побудова блок-схем алгоритмів циклічної структури на 

прикладі циклу for» та елемент керування, при натисненні на 

який розпочинається тренінг. 
При переході, через елемент керування «Розпочати тренінг» 

на початковому екрані, студенту відкривається умова задачі, яка 

містить код програми та саме завдання. 
Після натиснення на кнопку «Продовжити» студенту 

з’являються один за одним питання. 

Після того, як студент відповів на всі поставленні питання та 
перейшов по кнопці «Наступне питання» він має змогу бачити 

складену блок-схему поставленої задачі. Коли студент побачив 

побудовану блок-схему, відкривається завершальна форма. 
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