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6. Мова програмування Паскаль 
 
6.1 Основні означення  
 
Мова програмування - це система позначень, що використовується для точного опису програм або алгоритмів. 
Програми, записані мовою  програмування, не можуть бути безпосередньо виконані комп’ютером і потребують 
компіляції (перекладу) в машинні коди, але мова програмування є більш прийнятною для людини, бо дозволяє 
виражати думки, ідеї у звичній, легко зрозумілій формі. На відміну від природної мови, мова програмування 
використовується виключно в писемній формі, тобто у вигляді текстів.  
 
Тексти мов програмування, так само як і тексти природних мов, мають певну структуру. Вирізняються заголо-
вок програми і основний текст. Основний текст називають тілом програми. 
 
Кожне окреме твердження в тексті програми виражає певну думку.  Розрізняють два типи тверджень:  твер-
дження, що описують дії, які потрібно виконати - їх називають операторами - і  твердження, що  описують 
дані, з якими виконуються дії, або допоміжні алгоритми - їх  називають описами (означеннями), або деклара-
ціями. 
 
Мови програмування відрізняються одна від одної нотацією, тобто кожна мова має свої  індивідуальні правила 
запису декларацій і операторів, свої набори  використовуваних символів.  Тому вивчати програмування почи-
нають на прикладі якоїсь однієї конкретної мови.  
 
У 1968 році професор Ніклаус Вірт з Цюриха почав роботу над мовою програмування, яку він назвав Паскаль 
на честь видатного філософа і творця однієї з перших механічних обчислювальних машин Блеза Паскаля. Ця 
мова була створена спеціально для навчання студентів як  перша мова програмування. У 1971 році запрацював 
компілятор з Паскаля, а через деякий час мова набула поширення у світі, потіснивши широковживані до того 
часу Бейсик і Фортран. Поширенню Паскаля сприяла поява персональних комп’ютерів і швидкого компілятора 
Турбо Паскаль.  Вивчення мов програмування ми також почнемо з цієї мови, точніше зі стандартного її варіан-
та. 
 
6.2 Структура  Паскаль - програми  
 
Текст Паскаль - програми має таку структуру: 
 

Заголовок; 
Розділ опису позначок; 
Розділ означення констант; 
Розділ означення типів; 
Розділ опису змінних; 
Розділ опису процедур і функцій; 
Розділ операторів. 

program 
label 
const 
type 
var 
procedure, function 
begin 
end 

 

Розділи відокремлюються один від одного комою з крапкою, у кінці програми ставиться крапка. 
 
Заголовок програми в Паскалі завжди містить ім’я та можливо параметри, що визначають обмін даними з зов-
нішнім середовищем. Заголовок програми починається зі слова program. 
 
 Розділ опису позначок містить перелік цифрових позначок, які можна ставити в програмі (кожну  тільки один 
раз) перед будь-яким оператором для забезпечення безумовного переходу на нього. Під час компіляції з кожною 
позначкою пов’язується конкретна фізична адреса. Позначити можна всі оператори. Позначки це свого роду 
атавізм, що дістався Паскалю від мов низького рівня. Кваліфіковані програмісти зовсім не вживають позначок, 
або вживають їх дуже рідко. Розділ починається зі слова label. 
 
Розділ означення констант містить опис всіх іменованих констант, що використовуються у програмі. Це дає 
змогу компілятору відвести комірки для констант і виконати їх ініціалізацію. Розділ починається зі слова 
const. У програмі можуть бути і не іменовані константи, але вони ніяк не описуються. 
 
Розділ означення типів містить опис нестандартних даних, використовуваних у програмі. Мова Паскаль пе-
редбачає низку зумовлених стандартних типів даних, наприклад, integer (ціле число), real (дійсне число) і інші.  
Компілятору заздалегідь відомо скільки байтів потрібно для розміщення змінних чи констант зумовлених типів, 
тобто необхідний розмір комірок. Інша річ, коли програмісту потрібні свої власні, складні структури даних, або 
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він хоче дати типам даних нові імена. У таких випадках це потрібно робити саме у розділі означення типів. 
Означення типів даних дає інформацію компілятору про структуру об’єкта та про потрібний об’єм пам’яті для 
розташування даних в ОЗП. Розділ починається зі слова type. 
 
Розділ опису змінних містить перелік імен всіх змінних з зазначенням їх типу. Ця інформація, як і інформація 
з розділу означення констант, використовується компілятором для  розподілу пам’яті. Звернемо увагу, що тип 
даних констант компілятор визначає по їх зовнішньому вигляду. Змінні і константи розміщуються в область 
пам’яті, яка має назву сегмент даних. Визначені на етапі трансляції змінні і константи називають статични-
ми. Комірки пам’яті, пов’язані з іменами статичних змінних, вже ніяк неможливо використовувати за іншим 
призначенням. Розділ опису змінних починається зі слова var.  
 
Розділ опису процедур і функцій містить тексти процедур, або функцій, яких може бути скільки завгодно. За-
головки кожної з них починаються зі слів procedure, або function. І процедура і функція - це допоміжні 
програми. Різниця між ними полягає у тому, що з іменем функції пов’язана певна комірка пам’яті, в яку засила-
ється один з результатів роботи цієї програми, а з іменем процедури ні. У випадку процедури результати, якщо 
вони передбачаються, передаються виключно через параметри. Зазвичай функцію використовують, якщо ре-
зультатом є одне значення, процедуру - коли  декілька.  У подальшому,  коли це не суть важливо, процедури і 
функції ми будемо називати процедурами.  
 
Внутрішній устрій процедур повністю повторює устрій програми. Різниця полягає тільки у заголовку. Процеду-
ри мають ті ж розділи, що й програма, у тому числі знову розділ опису процедур і функцій.  Ця багатоступенева 
вкладеність процедур нагадує відому російську (завезену до речі з Японії) іграшку «матрьошку». 
 
Компілятор створює окремий код для процедур, але на відміну від основної програми не  розподіляє пам’ять 
для змінних. Це відбувається тільки тоді, коли  процедура починає виконуватися.  Для цього використовується 
спеціальна область пам’яті, яка називається стеком. В стек поміщається також адреса точки програми, куди 
треба повернутися після закінчення виконання процедури. Після того, як процедура закінчує свою роботу роз-
поділена пам’ять звільняється.   
 
 
Це зроблено з двох поважних причин. По-перше, процедури можуть мати багато змінних, а використовуватися 
рідко, тобто при звичайному розподілі дорогоцінна пам’ять витрачалась би дуже не ефективно.  По-друге, це 
дає змогу організації рекурсії.  
 
Рекурсія в програмуванні - це така ситуація, коли процедура містить звернення до самої себе, тобто самовиклик. 
У випадках рекурсивного виклику попередні значення змінних і адреса повернення  запам’ятовуються, а у стеку 
знов виділяється пам’ять для нових значень змінних процедури.  Таких викликів може бути стільки, скільки 
вистачить об’єму стека для розміщення даних кожного виклику.  
 

Стек     
... ... Дані виклику 3 Дані виклику 2 Дані виклику 1 

 
Після завершення роботи останнього виклику процедури, відповідна ділянка пам’яті стека звільняється, а всі 
змінні автоматично набувають значень, які вони мали на попереднім виклику. Так буде відбуватися доти, доки 
стек не звільниться повністю і керування не буде передане у основну програму. Стек звільняється у порядку, 
зворотному його заповненню.  
 
До стекової організації пам’яті існувала сторінкова організація, коли кожна процедура мала свою власну діля-
нку пам’яті. Рекурсія при цьому була неможливою. Програмісти витрачали багато зусиль, щоб перетворити ре-
курсивні алгоритми в не рекурсивні. 
  
Розділ операторів  починається зі слова begin і закінчується словом end. Ці слова називають ще оператор-
ними дужками. Група операторів, обмежена цими словами, завжди розглядається компілятором як один опера-
тор, який називають складеним оператором. На місці, де вживається простий оператор, завжди можна вжити 
складений оператор. Оператори відділяються один від одного комою з крапкою. Порядок, у якому записані опе-
ратори, визначає природний порядок виконання програми. 
 
Всі розділи програми мають йти строго у порядку, в якому вони подані вище у переліку. Деякі розділи можуть 
бути відсутніми. З усіх розділів обов’язковим є тільки розділ операторів. 
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Нижче наведений приклад програми на Паскалі. У цьому прикладі визначені дві позначки, але в програмі вони 
не використовуються: керування на позначені оператори не передається. Введений не стандартний тип Rezult 
є в даному випадку синонімом типу real. 
В розділі опису процедур і функцій введена функція MyFun дійсного типу. Ім’я функції вживається у програмі 
у складі арифметичного виразу, як звичайна змінна, що неможливо для процедур.  
 
Пояснювальний текст у фігурних дужках теж частина програми і називається він коментарем. Коментарі у 
програмі відіграють дуже важливу роль - вони полегшують її читання, роблять програми більш зрозумілими. 
Кажуть, що програми частіше читаються людьми, аніж машинами. Компілятор ігнорує текст коментарю.  
 
program MyProg;    
label     
   1,2; 
const    
   G = 9.81; 
   Rez = ’Результати:’;  
type                                  
   Rezult = real; 
var     
   A,B : real; 
   C,D : Rezult; 
function MyFun(P:real):real;          
  begin 
     MyFun :=  2*P + 1 
  end; 
begin     
   ReadLn(A,B); 
1: C := MyFun(A)*G; 
2: D := MyFun(B)+ MyFun(C); 
   Writeln(’Вхідні дані’,A,B); 
   Writeln(Rez,C,D) 
end.     

{Заголовок} 
 
{ Розділ означення міток} 
 
{Розділ означення констант} 
 
 
{Розіл опису типів} 
 
{Розділ опису змінних} 
 
 
{Опис функції} 
 
 
 
{Початок операторної частини} 
 
{Позначені оператори} 
 
 
{Кінець програми} 

 
6.3 Нотація мови Паскаль 
 

Нотація мови програмування визначає «анатомію» тексту. Атоми з яких будується програма і які перетворю-
ються компілятором у машинні коди, називаються лексемами. Текст програм на Паскалі складається з лексем 
між якими знаходяться символи-розділювачі. 
 

Лексемами є:  спеціальні символи,  символи-слова (зарезервовані слова), імена, числа,  рядки символів, мітки, 
директиви. Розділювачами є: проміжки (пробіли), перехід на новий рядок тексту, коментарі. Розділювач ніколи 
не може знаходитися в середині лексеми, він розділяє лексеми. 
Спеціальні символи це символи: 

+ - * / . , : ; = <> < <= > >= ( )[] (* *) @  ^ 
Зарезервовані слова це теж  символи. Їх  можна вживати тільки у певному зафіксованому смислі. Їх заборонено 
вживати у якості імен. Ось ці слова: 
 

and end nil set 
array file not then 
begin for of to 
case function or type 
const goto packed until 
div if procedure var 
do in program while 
downto lable record with 
else mod repeat  

 
Іменами, або ідентифікаторами, позначаються змінні,  константи, процедури і функції. Для запису імен вжи-
ваються тільки латинські літери. Ім’я повинно починатися з букви, а далі можуть йти  або буква, або цифра, або 
знак підкреслення. При цьому великі і малі літери не розрізняються. Довжина слова обмежена. Фактичне зна-
чення довжини слова залежить від конкретної реалізації компілятора. Це може бути 64 символи, а може бути й 
більше.   
Правильні імена: 

 A, c1111111,  beta,  X_new,COUNT, A_Very_Long_Name. 
 Неправильні імена:  

АН-140, 1X, _AAA,  Old+Value , ЦЕХ, Альфа. 
Практика програмування виробила правила утворення «хороших» імен, найголовніше з яких те, що імена пови-
нні бути осмисленими, мнемонічними, тісно пов’язаними зі смислом розв’язуваної задачі. 
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У Паскалі існує перелік стандартних імен констант, типів, змінних, функцій і процедур.  Стандартні імена 
відрізняються від інших тим, що їх не треба попередньо описувати, вони відомі компілятору. Але на відміну від 
зарезервованих слів, програміст може перевизначити ці імена і надати їм зовсім інший смисл. Це не зовсім 
правильна практика, але мова це дозволяє. У наведеному вище прикладі слова real, ReadLn,  WriteLn - 
стандартні імена. Ми поступово познайомимося з усіма стандартними іменами. 
Числа  у Паскалі записуються у формі цілого, або дійсного числа.  Ознакою дійсного числа є розділювач - деся-
ткова  крапка (не кома!), чи масштабний множник Е+N, або Е-N, що значить відповідно 10

N
,  10

-N
. Знак + може 

бути відсутнім. Цілі числа не мають цих ознак. Ось правильно записані дійсні числа: 2.234  1.0  -0.005  5E-2, 
1E10, 2.500E-03. 
Така форма запису дійсних чисел називається експоненціальною. 
 
Рядок символів на Паскалі - це будь-яка послідовність символів, обмежена апострофами. Якщо сам апостроф 
потрібен у тексті, то його треба писати двічі.  Константа Rez у прикладі є рядком символів. Вона, як видно, 
містить символи кирилиці, заборонені до вжитку у інших місцях. 
 
6.4 Області дії імен. Глобальні і локальні імена 
 
Розглянемо програму, яка має дві процедури А і В, кожна з яких має вкладені процедури. 
 

Program 
var  A,B...  

      

 procedure A 
var C,D... 

    

  procedure A1 
var A,B... 

   

   procedure A1_1 
var E,F... 
 

   

       
       
       
 procedure B 

var C,D... 
    

  procedure B1 
 
 

  

       
  procedure B2 

 
 

  

       
       

 
Всі імена, оголошені всередині  процедури, діють тільки в межах цієї процедури і називаються локальними. 
Границі процедур і функцій є «непрозорими» зовні, тобто спостерігач, знаходячись за межами процедури А1_1 
не може «бачити» значення змінних E,F. Натомість з середини границі є прозорими і всі імена, означені рів-
нем вище, «видимі». Вони будуть доступними для використання, якщо тільки вони не мають нових локальних 
означень. Так у процедурі А1_1 можна використовувати змінні А і В, що означені у процедурі А1 і змінні C i D, 
означені у процедурі А.  В середині А1 теж можна використовувати змінні C i D, означені в процедурі А. В се-
редині процедур А, В, В1, В2 мають дію змінні А і В, оголошені в основній програмі, а ось у процедурі А1 і 
далі А1_1 вони вже не діють, бо тут оголошені локальні змінні з такими ж іменами. 
 
Імена, що використовуються в процедурах, але оголошені зовні, називаються глобальними. Це стосується не 
тільки імен змінних, але й позначок, констант, типів даних і процедур. Так з процедури В2 можна звертатися до  
процедур А, В, В1, вони є глобальними по відношенню до неї. До процедур  А1, А1_1 з неї безпосереднього 
доступу немає, оскільки вони оголошені всередині процедури А.  
 
У Паскалі  діє загальний принцип: глобальне означення доступне, якщо воно знаходиться вище за текстом.  Ви-
ходячи з цього у Паскалі неможливо використовувати об’єкт перш ніж він буде означений. За цим же принци-
пом з процедури А не «видно» процедуру В, з процедури В1 не «видно» процедури В2.  Це треба враховувати 
при конструюванні програм.  
 
6.5 Типи даних 
 
Поняття типу даних є одним з фундаментальних понять. Введення цього поняття  дозволяє абстрагуватися від 
конкретного представлення даних на рівні машинних кодів. Кожен тип даних визначає множину значень, які 
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можуть набувати об’єкти даного типу, і множину операцій, які можна до них застосовувати. Якими б складними 
не були типи даних, що визначаються програмістом, врешті-решт всі вони будуються на основі елементарних 
стандартних типів даних. Нижче на діаграмі подана схема типів даних Паскаля. Імена зумовлених типів стан-
дартні.  
 
Вивчення мови програмування полягає у вивченні властивостей типів даних, структур керування даними, і при-
кладів застосування до розв’язання практичних задач. Теоретик програмування  Дейкстра (E.W.Dijkstra) дав 
таке означенням програм: «Програми = алгоритми + структури даних».  Важливість даних ще більш категорич-
ніше висловив Брукс (R.P.Brooks) - автор славнозвісної статті The Mythical Man-Month: «Сутністю програму-
вання є представлення даних». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Розглянемо для початку прості зумовлені типи даних. Тип real  дає змогу представляти дійсні числа. Число типу 
real займає 6 байтів і може набувати значення з діапазону  2.9Е-39..1.7Е38.  Строго кажучи, числа, що предста-
вляються цим типом не є насправді дійсними, а лише раціональними наближеннями дійсних чисел. В загаль-
ному випадку дійсне число  являє собою нескінчений неперіодичний десятковий дріб, а тип real дозволяє збері-
гати не більше 12 значущих цифр. Всі операції з числами цього типу є наближеними. До чисел дійсного типу 
застосовуються чотири арифметичні дії, вони можуть бути аргументами  математичних функцій  Sin(X), 
Cos(X), Arctan(X), Ln(X), Exp(X), Sqrt(X), Abs(X), імена яких є стандартними. 
 
Ординальними типами (від слова order - порядок) називають такі типи, множина даних яких є скінченною і 
упорядкованою. Всі елементи множини перенумеровані, тобто для кожного елемента існує його конкретний (ор-
динальний) номер. Знаючи елемент Х завжди можна знайти його номер, знайти  елемент що  є наступним, що 
йде перед ним. Для цього використовують відповідно функції Ord(X), Succ(X), Pred(X). На підставі ордина-
льних номерів виконуються операції відношення:    =,  <>, <=, >=, >  результатом яких будуть значення 
типу boolean.  
 

Зумовлений ординальний тип boolean  має всього два значення, які позначаються стандартними іменами False i 
True («хибність» і «істина»), з ординальними номерами 0 і 1. Назва типу походить від прізвища математика 
Джорджа Буля, (J.Bool) основоположника алгебри логіки.  Очевидно, що Succ(False) - це True, Pred(True) - це 
False.  До даних типу boolean  можна застосовувати логічні операції and, or, not : 
 

X Y X and Y X or Y not X 
False False False False True 
False True False True True 
True False False True False 
True True True True False 

 
Цей тип використовується для запису логічних виразів у різного роду тестах розгалужень і циклів. Наприклад 
вираз 1 > 2 має значення False, (2 = 2) or  (5 < 1) має значення True. 
 

Зумовлений цілий тип  іnteger, має довжину у два байти і представляє цілі числа з діапазону -32768..32767. Ор-
динальний номер елемента цілого типу збігається зі значенням числа. До даних цілого типу можна застосовува-
ти звичайні арифметичні операції +, -, * , операцію цілочисленого ділення div, і операцію залишку від ділення 
mod:  5 div 2 = 2,  8 mod 3 = 2. 

Типи даних Прості типи 

Складені типи 

Вказівникові типи 

Типи масивів 

real Ординальні типи 

Файлові типи Множинні типи 

Комбіновані типи 

Перераховані типи Зумовлені типи Діапазонні типи 

integer boolean char 
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Значеннями зумовленого ординального типу char  є елементи скінченної упорядкованої множини символів. На 
один символ відводиться один байт. Тобто всього можна закодувати 255 різних символів.  Найчастіше в обчис-
лювальних системах використовують множини, що відповідають American Standard Code Information Inter-
change (ASCII коди) і  Коду Обміну Інформацією (КОІ-8). Тип char є символьним типом і використовується для 
роботи з текстами. Існування різних кодових таблиць викликає труднощі при взаємодії обчислювальних систем, 
оскільки в різних таблицях одному коду можуть відповідати різні символи. Зараз робляться спроби ввести єди-
ну кодову таблицю. 
 Значення типу char  позначаються одним символом в апострофах: ’Ч’, ’s’, ’*’, ’@’, ’y’.  Значення літер 
латинського алфавіту у будь-якій системі є упорядкованими за зростанням, тобто Ord(’R’)<Ord(’S’), 
Pred(’L’)=’K’, Succ(’T’)=’U’. Щодо символів кирилиці, то в таблицях КОІ-8 вони теж упорядковані, а в ASCII 
ні.  
 
Перерахований тип використовується програмістами для створення більш виразніших текстів програм. Щоб 
задати власний ординальний тип даних треба безпосередньо вказати в дужках (перерахувати) всі його значення, 
наприклад: 
type 
   Color = ( White, Blue, Green, Red, Black); 
   Sesons= ( Winter, Spring, Summer, Autumn); 
   States= ( Solid, Liquid, Gas, Plasma); 
 
Тут Ord(White)=0, Ord(Black)=4, Succ(Winter)=Spring, Pred(Plasma)=Gas. 
 

Імена елементів повинні бути унікальними. Перерахований тип можна застосовувати скрізь, де допустимі дані 
ординального  типу.  
 

Діапазонні типи  визначаються на базі іншого, раніш означеного, ординального типу шляхом зазначення най-
меншого і найбільшого елементів діапазону, наприклад: 
  Index = 1..10; 
  Letters = ’A’..’Z’; 
  Color1 = Blue..Red;  
Використання діапазонних типів дозволяє економити пам’ять, і жорсткіше контролювати значення змінних, що 
робить програми більш надійними. 
 

Щодо складених і вказівникових типів, вони бути розглянуті пізніше. 
 

Контрольні запитання і завдання 
 

1.  Що таке мова програмування? 
2.  Що називають оператором мови програмування? 
3.  Чим відрізняються  декларації  від операторів? 
4.  Яку структуру має програма на Паскалі? 
5.  Назвіть призначення кожного з розділів програми на Паскалі. 
6.  Назвіть слова, з яких починається кожний розділ програми на Паскалі. 
7.  Які змінні називають статичними, які їх властивості? 
8.  Чим відрізняється функція від процедури? 
9.  Яку структуру мають тексти процедур і функцій на Паскалі? 
10.  Що таке стек і для чого він використовується? 
11.  Що таке рекурсивний виклик процедур і як він реалізується? 
12.  Навіщо потрібні коментарі в програмі? 
13.  Що таке лексема і які бувають лексеми? 
14.  Що є розділювачем на Паскалі? 
15.  Які слова в Паскалі  називають зарезервованими? 
16.  Сформулюйте правила утворення імен в Паскалі. 
17.  Чим відрізняються стандартні слова від зарезервованих? 
18.  Запишіть декілька дійсних чисел за правилами Паскаля. 
19.  Яке з чисел: 1Е8,    23456890Е-3,    0.00002Е10 є найбільшим і найменшим? 
20.  Як записується рядок символів на Паскалі? 
21.  Сформулюйте правила визначення областей дії імен. 
22.  В чому полягає різниця між локальними і глобальними іменами? 
23.  Що визначає тип даних і навіщо він потрібен? 
24.  Наведіть класифікацію типів даних на Паскалі. 
25.  Перелічіть прості зумовлені типи даних мови Паскаль. 
26.  Дайте характеристику ординальним типам даних. 
27.  Дайте характеристику типам даних real, boolean, integer, char, перерахованому і діапазонному типу. 
28.  Як виконуються логічні операції and, or, not?. 
29.  Задайте перерахований тип, що відповідає дням тижня і на його базі визначте діапазонний тип робочих днів. 
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