
Турбо паскаль 

 
Написання найпростішої програми 

 
Для початку складемо програму, котра б вивела на екран фрагмент тексту. Типовий 
вигляд такої програми зображено нижче: 

 
Приклад 1 

 

 

Що означає кожен рядок в зображеній програмі: 
 

В першому рядку слово “program” (програма) оголошує назву програми і є 
зарезервованим словом в Турбо Паскалі, тобто його не може використовувати як ім’я 
для будь-якого об’єкту програми: змінної, константи тощо. Редактор середовища 
Турбо Паскаль зарезервовані слова виділяє іншим кольором (білим). Далі йде 
“First_pr” – ім’я програми. Слід звернути увагу на те, що в іменах програм, змінних, 
констант тощо в жодному випадку не можна використовувати пробіли! Завершується 
рядок символом “;”, що вказує на кінець оператора або опису. 

 

Другий рядок містить слово “const” (константи), котре також є зарезервованим 
словом Турбо Паскаль і вказує на те, що далі йтиме опис констант, тобто перелік 
їхніх імен та значень. 

 
В третьому рядку власне відбувається присвоєння константі “text” значення “я 
програмую на ТР” за допомогою символу “=”. В Турбо Паскалі можна 
використовувати константи різного типу: цілі або дійсні числа, символи, ряди 
символів, масиви тощо. В нашому випадку константою є ряд символів, що 
визначається символами “’” (апострофи). 

 
Усі три рядки, котрі ми щойно розглянули не пов’язані з жодними конкретними діями 
під час роботи програми, а лише повідомляють компілятору деякі відомості про про 
саму програму та об’єкті, котрі будуть в ній викоритсовуватись. В цілому ця частина 
програми називається розділом описів. 

 
Четвертий рядок знову містить лише одне зарезервоване слово “begin”. Це слово 
вказує на початок наступної частини програми – розділу операторів. 

 
П’ятий рядок містить оператор “writeln” з аргументом, іменем символьної константи, 
“text”, котрий виводить на екран значення цієї константи “я програмую на ТР”. “writeln” 
є оператором звертання до вбудованої процедури виводу даних (скорочення від write 
line) – записати рядок). 

 
Шостий рядок програми містить зарезервоване слово “end” (кінець) і символ “.”, що 
вказує на завершення тексту програми. Усе що буде надруковано після “end.” 
компілятор обробляти не буде. 

 
Деякі пояснення до програми 



В програмі були використані чотири зареєстровані слова “program”, “const”, “begin” та 
“end”, котрі виділені білим кольором. 

 
Єдиними оператором нашої програми був не стандартний оператор виводу 
інформації, як наприклад, “PRINT” в мові проргамування BASIC, а оператор 
звертання до вбудованої процедури вводу-виводу. Процедура – це певна 
послідовність операторів, до якох можна звернутись за певним іменем. Ці процедури 
можуть бути як стандартними (вбудованими) процедурами Турбо Паскаля, так і 
створені користувачем. Вбудовані процедури Турбо Паскаль не вимагають 
попереднього опису і в тексті проргами виконуються як оператиори, алк на відміну від 
зареєстрованих слів, вони не відзначаються іншим кольором. 

 
Також в тексті програми були присутні два імені: ім’я проргами “First_pr” та ім’я 
символьної змінної “text”. До імен змінних в Турбо Паскалі є ряд обмежень: 

 
 ім’я може складатись з літер латинського алфавіту, цифр, символу нижньої 

риски “_”. Жодні інші символи в іменах не допускаються; 
 ім’я не може починатись з цифри; 
 ім’я не може повторювати жодного із зареєстрованих слів; 
 довжина імені може бути довільною, однак значущими є лише перші 63 

символи. 
 

Як і в зарезервованих словах, операторах так і в іменах ігнорується різниця реєстру 
символів, тобто з точки зору компілятора імена “TEXT”, “Text’, “text” є ідентичними. 

 
Різниця в реєстрі символів зберігається в значенн самої текстової константи, котра в 
програмі міститься в обмежовуванні апострофів ‘я програмую на ТР’ і виводится на 
екран в такому самому вигляді. Для переходу на кириличний алфавіт з метою 
використання його в символьних константах використовують клавішу “Ctrl”. Для 
переходу з української мови на російську і навпаки використовують клавішу “Alt”. 

 
Коли програми написана, то її потрібнео виконати. Для виконання програми 
викорстовується комбінація клавіш [Ctrl + F9]. Якщо програма написана без помилок, 
то після виконання програми на екрані знову висвічується текст програми, тому щоб 
побачити на екрані результат виконання програми потрібно використати комбінацію 
клавіш [Alt +F5]. Повторне натискання будь-якої клавші поверне на екран зображення 
тексту програми. 

 
Набагато зручніше коли результат виконання програми виводиться на екран 
одночасно з текстом самої програми. Для цього можна перейти у верхнє меню 
середовища Турбо Паскаль дією клавіші [F10], вибрати пункт меню “Debug” (відладка 
програми) і після натискання клавіші [Enter] у підменю вибрати пункт підменю 
“Output” (вивід програми) повторно натиснувши клавішу [Enter]. Для одночасного 
зафіксовування двох вікон на екрані (вікна з текстом програми і вікна виконання 
програми) потрібно знову увійти у верхнє меню середовища Турбо Паскаль дією 
клавіші [F10] і вибрати пункт меню “Window” (Вікно), а вньому пункт підменю “Tilе” 
(черепиця). Таким чином на екрані одночасно буде присутнє і вікно з текстом 
програми і вікно виконання програми: 



 
 

Активним з двох вікон буде те, котре моститься в подвійній рамці. Для переходу між 
вікнами використовується комбінація клавіш [Alt + цифра-номер вікна]. 

 
Якщо б в тексті програми була помилка, то після запуску програми (натискання 
комбінації клавіш [Ctrl+F9] у вікні тексту програми з’явиться повідомлення про вид 
помилки, а курсор буде вказувати на місцезнаходження помилки. Наприклад якщо 
забрити символ “;” в кінці рядка опису символьної змінної “text”, то екрані з’явиться 
таке повідомлення: 

 

 

Курсор при цьому буде знаходитись перед зарезервованим словом “begin”, котре є 
першим після місця де бракує символу “;”. 

 
Для збереження написаної програми на диску в головному меню середовища Турбо 
Паскаль слід вибрати пункт меню “File” (Файл), а в ньому пункт підменю “Save” 
(Зберегти). У діалоговому меню, котре відкривається після цього, необхідно вести 
ім’я файлу і натиснути клавішу [Enter]. 



Типи даних 
 

В структурі будь-якої програми зарезервовані слова “program”, “begin” та “end” 
розділяють її на дві частини – розділ описів та розділ операторів. Така структура є 
обов’язковою для усіх програм, що є наслідком жорсткої вимоги мови програмування 
Турбо Паскаль: будь-яке нестандартне ім’я, котре використовується у виконуваних 
операторах, повинно бути попередньо описане в розділі описів. Винятком є 
стандартні імена, котрі входять в бібліотеку Турбо Паскалю, як, наприклад, ім’я 
оператора звертання до вбудованої процедури виводу даних “writeln”: їх описувати 
не потрібно. Ця вимога обов’язкового опису імен дозволяє підвищити надійність 
програми. Наприклад, якщо в програмі буде використовуватись ім’я змінної “alpha”, а 
в котромусь місці програми помилково буде вказано ім’я зміенної “alfa”, то під час 
компіляції програми ця помилка буде швидко знайдена. 

 
Описати ім’я – означає вказати тип, зв’язаного з ним об’єкта програми (константи або 
змінної). Тип визначає дві речі: по-перше, спосіб внутрішнтого (для комп’ютера) 
представлення об’єкту і, по-друге, дії, котрі можна з цими об’єктами виконувати. 

 
Серед найбільш поширених використовуються такі типи даних: 

 
 INTEGER – цілочисельні дані, у системі числення комп’ютера займають 2 

байти; діапазом можливих значень – від -32768 до +32767; наприклад с = 17 
(константі “c” присвоєно цілочисельне значення “17”); 

 REAL – дійсні дані, займають 6 байт; діапазон можливих значень модуля – від 
2.9Е-39 до 1.7Е+38; точність представлення данных – 11...12 значущих цифр; 
наприклад с = 3.14; 

 CHAR - символ, займає 1 байт; наприклад с = ‘A’; 
 STRING - рядок символов, займає МАХ+1 байт, де МАХ - максимальне число 

символів в рядку; наприклад с = ‘3.14’; 
 BOOLEAN - логічний тип, займає 1 байт і має два значення: FALSE (неправда) 

і TRUE (правда). 
 

Легко побачити що різниця між цілочисельними та дійсними даними полягає в 
наявності десяткової крапки в дійсних даних, а різниця між дійсними даними і рядком 
символів полягає в тому, що рядок символів обмежений з двох боків апострофами. 

 

На відміну від констант змінні можуть змінювати свої значення в ході виконання 
програми. Під час опису змінних за іменем змінної ставиться символ двокрапка “:” і 
вказується тип змінної. Однотипні змінні можна описувати одним рядком, розділивши 
їх комами “,”. На початку розділу опису змінних обов’язково ставиться зарезервоване 
слово “var” (variables – змінні). Наприклад: 

 

var 
 

sigma :Real; а,b,с,d :Char; 

text1 :String[15]; text2 :String; 

flag :Boolean; 

В цьому випадку описано одну дійсну змінну “sigma”, чотири символьних змінних “a”, 
“b”, “c” і “d”, дві змінних – рядів символів: при чому для змінної “text1” її максимальну 
довжину – 15 символів та одну змінну логічного типу “flag”. 



Для прикладу розглянемо програму, котра рахує частку з двох введених з клавіатури 
цілих чисел і виводить її значення на екран: 

 

 

Цього разу в прорамі присутній коментар: набір будь-яких символів, котрі оточені або 

парою фігурних дужок “{ }”, або дужками з вкладеними в них зірочками “( )”. 
Наявність комментарів в програмі дозволяє описати для іншого користувача 
програми значення будь-якого рядка. 

 

Також зробити програму більш зрозуиілішою можна за допомогою використання 
констант рядків символів в оператор “write”. На відміну від оператора “writeln”, котрий 
переводив курсор на новий рядок, оператор “write” виводить на екран поміщену в 
нього константу рядка символів “n1=” і в цьому ж рядку програма очікує на ввід цілого 
числа, котре буде присвоюватись змінній “n1” за допомогою оператора “readln” 
(скорочення від read line) – прочитати рядок), котрий аналогічно до оператора “write” 
є оператором звертання до вбудованої процедури вводу даних Турбо Паскаля. Після 
появи в програмі оператора “readln” проргама зупиняється і очікує на ввід даних, 
котрий повинен завершитись натискання клавіші [Enter]. Поки не буде натиснута 
клавіша [Enter] можна редагувати введеня даних за допомогою клавіші [Backspace, 

]. Після натискання клавіші [Enter] програма аналізує введене число і якщо воно 
відповідає вимогам згідно опису змінних, то перейде до наступних дій, або видасть 
помилку про невідповідність типові змінної, як це зображено нижче коли для змінної 
“n2” було введено дійсне значення “4.0”: 

 

 

Після вводу обох цілих чисел програма рахує їхню частку за допомогою оператора 
присвоєння “:=” (двокрапка із знаком рівності). Ця комбінація символів без пробілу 
використовується в усіх операторах присвоєння Турбо Паскалю, в той час як під час 
опису констант використовується символ “=” (знак рівності). 

 
Остаточний результат виводится на екран оператором “writeln (‘n1/n2=’,x)”. В ному 
присутня константа ряду символів ‘n1/n2=’, котра не описувалась на початку 



програми як і константи ‘n1’ та ‘n1’. Це допускається, оскільки тип константи 
ідентифікується компілятором Турбо Паскалю наявністю обмежуючих апострофів в 
кожному випадку. 



Перетворення типів та дії над ними 
 

Попередній опис типів констант та змінних в Турбо Паскалі є дуже важливою 
особливістю цієї мови програмування, оскільки це дозволяє контролювати дії над 
ними в ході виконання прграми. В Турбо Паскалі неможливі неявні (автоматичні) 
перетворення типів за винятком даних типу INTEGER (цілі), котрі можна 
використовувати в виразах з даними типу REAL (дійсні). В цьому випадку 
відбуватиметься автоматичне перетворення цілочисельних даних в дійсні. 
Наприклад в наведеній нижче програмі компілятор Турбо Паскаль сприймає команду 
присвоєння дійсній змінній “y” цілого числа “2”, однак видає повідомлення про 
помилку у використанні відповідного типу даних під час присвоєння цілочисельній 
змінній “x” дійсного числа “2.0”: 

 

 

Аналогічне повідомлення буде виникати, якщо цілочисельній змінній ми захочемо 
присвоїти значення частки двох цілих чисел. 

 

 

Якщо Турбо Паскаль автомаматично перетворює цілочисельну константу “2” у дійсну 
константу “2.0”, то зворотнє перетворення типів можливе за допомогою одної з двох 
вбудованих функцій: “round” заокругляє дійсне число до цілого, а “trunc” відсікає 
дробову частину числа: 

 

 

Існують команди, котрі можуть перетворювати одні в одних й інші типи даних, так, 
наприклад, будь-яку символьну змінну, котру можна ввести з клавіатури, функція 
“ord” перетворює в ціле число, котре відповідає коду цього символу, а зворотня дія, 



тобто присвоєння символьного значення змінній за значенням його коду, 
здійснюється функцією “chr”: 

 

 

 

Зверніть увагу, що на екран за значенням коду можна вивести навіть керуючі 
символи, котрих неможливо набрати з клавіатури (частина символів з кодами від 0 
до 31). 

 
У розглянутих вище прикладах проілюстровано ще одну особливість мови Турбо 
Паскаль: в процедурі “writeln” поряд із значенням змінної “n” та символьною 
констанотою “’=’” використано виклик функцій “ord(k)” та “chr(n)” із відповідними 
аргументами. 

 
Для різних типів даних передбачені різні дії, котрі можна з ними виконувати: 

 
Так для цілочисельних та дійсних даних можливими є основні арифметичні операції: 
додавання “+”, віднімання “–“, множення “*” та ділення “/”. Турбо Паскаль має ще дві 
додаткову функції, котрі розширюють можливості ділення: це операція “div”, котра 



відкидає відкидає дробову частину результата ділення і присвоює змінній значення 
цілого числа без остатку та операція “mod”, котра присвоює змінній значення остатку 
(що цікаво, обидва присвоєння з використанням зарезервованих слів “div” та “mod” 
може відбуватись як для цілочисельних, так і для дійсних змінних): 

 

 

 
 

На жаль в Турбо Паскалі немає операції піднесення до степеня, однак з цієї ситуації 
можна вийти використовуючи операцію множення, або вбудовану функцію “sqr”, 
котра рахує квадрат числа (тип змінної визначатиметься типом аргументу, котрий 
підноситиметься до квадрату), або комбінуючи обидва цих варіанти: 

 

 

 

Для цілочисельних величин величин можливе використання процедур збільшення та 
зменшення значення змінної “x” на певний крок “n”: “dec(x,n)” (decrease – зменшити) 
та “inc(x,n)” (increase – збільшити). Якщо в дужках не вказати значення кроку, то 
Турбо Паскаль автоматично його прийме рівним одиниці: 



 
 

 

Для символьних величин та рядків символів можливе використання лише одієї 
операції: додавання “+”, використання якої забезпечує з’єднання цих символів: 

 

 

 

Окрім того, для роботи з символьними величинами існує ряд вбудованих процедур 
та функцій, котрі будуть описані пізніше. 

 
Поряд з арифметичними операціями в Турбо Паскалі використовуються такі операції 
порівняння: дорівнює “=”, не дорівнює “<>”, менше “<”, більше “>”, менше або 
дорівнює“<=”, більше або дорівнює “>=”, котрі можна виконувати з такими 
однотипними величинами: “real”, “integer”, “char”, “string” (виняток – операції 
відношення між величинами типу “real” та “integer”). 

 
Результатом застосування операцій порівняння до будь-яких типів величин завжди 
буде логічний тип “boolean” 

 
В Турбо Паскалі можна виконуватитакі логічні операції: “not” – логічне НІ; “or” – 
логічне АБО; “and” – логічне І; “хоr” - виключаюче АБО. 

 
Логічні операції можна застосовувати лише до цілого та логічного типів. 

Під час розрахунку виразів визначається наступний пріоритет дій: 

1. дії в дужках; 
2. “not”; 
3. “*”, “/”, “div”, “mod”, “and”; 
4. “+”, “-“, “or”, “xor”; 
5. “=”, “<>”, “>”, “>=”, “<”, “<=”. 



Потрібно враховувати, що в Турбо Паскалі логічні операції мають більш високий 
пріоритет, ніж операції порівняння, тому в складних логічних виразах потрібно 
використовувати дужки. Наприклад для виразу “а = b and с < d” компілятор видасть 
повідомлення про синтаксичну помилку, оскільки правилтним виразом буде “(а = b) 
and (с < d)”. 



Оператори Турбо Паскалая 
 

Поряд з найбільш вживанішим оператором присвоєння “:=” в Турбо Паскалі 
використовується цілий ряд інших операторів. 

 
Складний оператор – це послідовність довільних інших операторів, котрі 
обмежуються, так званими, оперативними дужками: зарезервованими словами 
“begin” та “end”. Саме наявність складних операторів дозволяє писати програми за 
технологією структурного програмування без операторів безумовного переходу 
(наприклад “GOTO” у бейсіку). Турбо Паскаль не накладує жодних обмежень на 
характер операторів, котрі входять в складний оператор. Серед них можуть бути й 
інші складні оператори довільної глубини вкладання. Головне, щоб не порушувалась 
кількість оперативних дужок і їхній порядок в тексті програми: 

 

Правильно Не правильно Не правильно 

begin begin begin 

....... ....... ....... 

begin begin begin 

....... ....... ....... 

begin begin ...... 

...... ...... ...... 

...... ...... end; 

end; end; begin 

...... ...... ...... 

end; ...... end; 

...... ...... ...... 

end; end; end; 

 
Порожній оператор – це символ “;”, котрий стоїть перед закриваючою оперативною 
дужкою “end”: він не виконує жодної дії, лише передає керування в кінець складного 
оператора. 

 
Умовний оператор дозволяє перевірити умову і в залежності від результатів 
перевірки умови виконати котрусь з двох дій: 

 

“if” <умова> “then” <оператор1> “else” <оператор2>, 
 

де “if”, “then”, “else” – зарезервовані слова (якщо, то, інакше); <умова> – довільний 
вираз логічного типу; <оператор1>, <оператор2> – довільні оператори Турбо 
Паскалю. 



Приклад дії умовного оператора можна розглянути на прикладі програми, котра 
введене з клавіатури ціле число від 0 до 15 перетворює в шістнадцятеричну систему 
числення і результат виводить на екран: 

 

 

 

В тілі програми чітко простежується тіло складного оператора, обрамленого 
оперативними дужками “begin” та “end”, котрий проводить перетворення цілого числа 
в шімтнадцятеричну систему (цифри від 0 до 9 приймають ці ж значення, а від 10 до 
15 символи від A до F) і котрий виконується після виконання умови в умовному 
операторі. Другим оператором, до якого переходить програма у разі невиконання 
умови в умовному операторі, є оператор, котрий виводить інформацію про помилку і 
міститься після зарезервованого слова “else”. Перша ж пара зарезервованих слів 
“begin” та “end” вказують на початок і завершення самої програми, на що вказує 
символ крапки “.” 



Оператори циклів 
 

В Турбо Паскалі є три різних оператори за допомогою яких можна запрограмувати 
циклічні розрахунки (такі фрагменти програми, які повторюються багато разів). 

 
Рахунковий оператор “for” має таку структуру: 

 
for <парам.циклу> := <поч.знач.> to <кінц.знач.> do <оператор> 

 
де “for”, “to”, “do” – зарезервовані слова (для, до, виконати), <парам.циклу> – 
параметр циклу (керуюча змінна), <поч.знач.>, <кінц.знач.> – початкове та кінцеве 
значення цієї керуючої змінної (усі цілочисельні), <оператор> – довільний оператор 
Турбо Паскаля. 

 
Під час виконання оператора “for” спочатку розраховується початкове значення 
керуючої змінної і здійснюється присвоєння її значення параметру циклу і далі 
виконується циклічно три наступні дії: 

 
 Перевірка умови <парам.циклу> <= <кінц.знач.>; якщо умова не виконується, 

то оператор “for” завершує свою роботу (тобто оператор, котрий міститься в 
циклі не буде виконаний жодного разу); 

 виконується <оператор>; 
 значення <парам.циклу> збільшується на одиницю. 

 
Прикладом виконання цього оператора може бути програма розрахунку суми цілих 
чисел від 1 до N, де N вводиться з клавіатури під час виконання програми: 

 

 

 

Окрім збільшення кроку керуючої змінної на одиницю, можливе її зменшення, але 
для цього існує дещо інша форма оператора циклу: 

 
for <парам.циклу> := <поч.знач.> downto <кінц.знач.> do <оператор> 

 
Заміна зарезервованого слова “to” на “downto” означає, що зміни керуючої змінної 
буде рівний –1. Використавши цю видозміну параметру циклу можна модернізувати 
вищеописану програму для розрахунку сум не лише цілих додатніх чисел, але й 
цілих від’ємних: 



 
 

Два інших оператори циклу лише перевіряють умову виконання чи повторення циклу, 
але не містять керуючої змінної. 

 
Першим таким оператором циклу є оператор “while” (поки), загальна форма якого 
має такий вигляд: 

 

while <умова> do <оператор> 
 

де “while”, “do” - зарезервовані слова, <умова> – вираз логічного типу, <оператор> – 
довільний оператор Турбо Паскалю. 

 
Якщо вираз <умова> має значення “true”, то виконується <оператор>, після чого 
повторюється розрахунок виразу <умова> і його перевірка. Якщо <умова> має 
значення “false”, оператор “while” зупиняє свою роботу. Дію цього оператора можна 
розглянути на прикладі пошуку «машинного епсилон»: такого мінімального числа, 
додавання якого до іншого дійсного числа не змінюватиме його значення на рівні 
комп’ютерного числення: 

 

 

 

Інакше кажучи, на рівні машинного числення існують числа в інтервалі 0<X<eps, для 
яких правильне твердження: 1.0+Х=1.0. Це можна пояснити тим, що внутрішнє 
представлення дійсного числа (тип “real”) у відведених для нього 6 байтах може 
вмістити лише 1014 можливих комбінацій значущих розрядів, що при надзвичайно 
великому значенні цього числа все таки є числом скінченним і не може описати усіх 
можливих дійсних чисел. Як видно з результату обчислень таким числом є 
0.00000000000090949470177. 

 
Ще одним циклічним оператором є оаератор “repeat” з перевіркою умови після 
виконання тіла циклу: 



repeat <тіло_циклу> until <умова>. 
 

Аналогічно як і в попрердньо розглянутому операторі циклу тут “repeat” та “until” – 
зарезервовані слова (повторювати, поки), <тіло_циклу> – довільна послідовність 
операторів Турбо Паскалю, <мова> – вираз логічного типу. 

 
Принциповою відмінністю між операторами “while” та “repeat” є те, що в першому 
випадку програма спочатку перевіряє умову, а виконує тіло циклу лише в тому 
випадку, коли умова справджується (так званий цикл «після»), в другому ви падку 
спочатку виконується тіло циклу, а лише потім перевіряється умова (так званий цикл 
«до»), тобто в будь-якому випадку хоч один раз виконається тіло циклу і якщо умова 
не виконається то оператор “repeat” завершить свою роботу. Ілюстрацією дії 
оператора циклу “repeat” може бути програма, котра виводить коди будь-яких 
символів, введених з клавіатури і завершує свою роботи після виведення коду, 
котрий відповідає клавіші “enter” (фактично завершенням пргорами буде подвійне 
натискання клавіші “enter” – перший раз для визначення коду 13, який відповідає 
символу “cr”, а другий раз підтвердження його вводу, як і будь-якого іншого 
попереднього символу). 

 

 

 

Можна легко побачити що пара зарезервованих слів “repeat” та “until” аналогічна до 
оперативних дужок “begin” та “end”, тому перед :”until” ставити точку з комою не 
обов’язково. 

 
Для гнучкого керування операторами циклу “for”, “while” та “repeat” в Турбо Паскаль 
включені дві процедури: “break” – реалізує негайний вихід з циклу (дія процедури 
полягає в передачі керування оператору, котрий стоїть відразу за кінцем оператора 
циклу) та “continue” – забезпечує достроове завершення чергового проходу циклу 
(передає керування в кінець оператора циклу). Введення в Турбо Паскаль цих 
процедур практично виключає необхідність використання операторів безумовного 
переходу “goto”. 



Оператор вибору 
 

Оператор вибору дозволяє вибрати одне з декількох можливих продовжень 
програми. Параметром, по якому здійснюється вибір, служить ключ выбору – вираз 
буд-якого порядкового типу (окрім типів “real” та “string”). 

 
Структура оператора вибору така: 

 
“case” <ключ_вибору> “of” <список_вибору> [“else” <оператори>] “end” 

 
тут “case”, “of”, “else”, “end” – зарезервовані слова (випадок, з, інакше, кінець); 
<ключ_вибору> – ключ вибору; <список_вибору> – одна або більше конструкцій виду: 
<константа_вибору> : <оператор> (<константа_вибору> – константа того ж типу, що 

й вираз <ключ_вибopу>); <оператори> – довільні оператори Турбо Паскалю. 

 
Оператор вибору працює наступним чином. Спочатку розраховується значення 
виразу <ключ_вибору>, а потім в послідовності операторів <список_вибору> 
відщукується такий, котрому передує константа, яка дорівнює розрахованому 
значенню і виконується знайдений оператор – після цього оператор вибору завершує 
свою роботу. Якщо в списку вибору не знайдеться константа, яка дорівнює 
розрахованому значенню ключа вибору, то управління передається операторам, 
котрі стоять за словом “else”. Квадратні дужки в структурі оператора вибору вказують 
на те, що частина “else” <оператори> не є обов’язковою; за її відсутності оператор 
вибору просто завершує свою роботу. Для ілюстрації дії оператору вибору можна 
представити програму, яка імітує роботу калькулятора: в перший рядок потрібно 
ввести два числа над як якими виконуватиметься математична дія, а в другий рядок 
– символ математичної дії: 

 



 
 

Вихід з описаної вище програми буде відбуватись якщо замість одного з символів 
арифметичнних операцій “+”, “–“, “*”, “/” буде введено будь-який інший символ. 

 
Будь-якому з оператрів списку вибору може передувати не одна, а кілька констант 
вибору, розділених комами, як, наприклад, в програмі котра виводить на екран слово 
“так” після вводу одного з символів “y” або “Y” чи “ні” після вводу одного з символів 
“n” або “N” і завершує свою роботу якщо буде введено будь-який інший символ. 

 

 



Мітки й оператор переходу 
 

Оператор переходу має такий вигляд: 

 

goto <мітка> 
 

де “goto” – зарезервоване слово (перейти до); <мітка> – мітка. 
 

Мітка в Турбо Паскалі – це будь-який ідентифікатор, який дозволяє називати деякий 
оператор програми й таким чином посилатись на нього. В Турбо Паскалі допускаєтся 
в якості міток використовувати також цілі додатні числа. 

 
Мітка розміщуєтьмя безпосередньо перед поміченим оператором і відділяється від 
нього двокрапкою. Оператор можно помітити кількома мітками, которі також мусять 
бути відділені одна від ідної двокрапкою. Перед тим як з’явитись в програмі, мітка 
має бути описана. Для опису міток використовують зарезервоване слова “label” 
(мітка), після якого йде перелік міток. 

 
Дія оператора “goto” полягає в передачі керування відповідному поміченому 
оператору. 

 
Під час використання міток необхідно дотримуватись таких правил: 

 
– мітка, на яку посилає оператор “goto”, повинна бути описана в розділі описів і 

обов’язково повинна зустрітись в тілі програми; 
– мітки, описані в процедурі (функції), локалізуються в ній, тому передача 

керування ззовні процедури (функції) на мітку всередині неї є неможливою. 



Масиви 
 

Розглянуті вище прості типи даних дозволяють використовувати в прорамі одиночні 
об’єкти – числа, символи, рядки символів. В Турбо Паскалі можуть 
використовуватись також об’єкти, котрі містьять багатот однотипних елементів. Це 
масиви – формальне об’єднання декількох однотипних об’єктів (чисел, символів, 
рядків і т.п.), котрі можна розглядати як одне ціле. Необхідність використання масивів 
виникає тоді, коли потрібно зв’язати і використовувати цілий ряд споріднених 
величин. Наприклад, результати багатократних помірів якогось параметра зручнот 
розглядати як сукупність дійсних чисел, об’єднаних в один складний об’єкт – масив 
помірів. 

 
Під час опису масиву необхідно вказати загальне число елементів, які входять в 
масив і тип цих елементів. Наприклад: 

 

var 
 

а : array [1..10] of Real; 

b : array [0..50] of Char; 

с : array [-3..4] of Boolean; 
 

Отже, під час опису масиву використовуються зарезервовані слова “array” та “of” 
(масив, з). За словом “array” в квадратних дужках вказується тип-діапазон, за 
допомогою якого компілятор визначає загальне число елементів масиву. Тип- 
діапазон задаєтся лівою і правою межами зміни індексу масиву, так що масив “a” 
складається з 10 елементів, масив “b” – з 51, а масив “c” – з 8 елементів. За словом 
“of” вказується тип елементів, які утворюють масив. 

 
Доступ до кожного елемента масиву в програмі здійснюється за допомогою індекса – 
цілого числа (точніше, виразу порядкового типу), котрий є своєрідним іменем 
елементу в масиві (якщо ліва межа типу-діапазону дорівнює 1, , то індекс елементу 
співпадає з його порядковим номером). Під час згадування в програмі будь-якого 
елементу масиву відразу за іменем масиву вказується індекс елементу в квадратных 
дужках. Індекс не повинен виходити за межі, визначені типом-діапазоном. Турбо 
Паскаль контролює використання індексів в програмі на етапі компіляції та на етапі 
виконання програми. 

 
Для іллюстрації прийомів роботи з масивами розглянемо програму, котра створює 
масив випадкових цілих чисел, розраховує їхнє середнє арифметичне значення, а 
також визначає і виводить на екран мінімальне та максимальне серед цих чисел. 



 
 

 

Для створення масиву використовується вбудована функція “random(max)”, котра 
генерує випадкові цілі числа, рівномірно розподілені в діапазоні від 0 до max–1. 
Детальніше дію функції “random(max)” можна побачити на прикладі програми, котра 
виводить на екран певну кількість генерованих випадкових цілих чисел: 

 

 



Процедури та функції 
 

Процедури та функції є важливими інструментами Турбо Паскалю, які дозволяють 
писати добре структуровані програми. В структурованих програмах зазвичай легко 
простежується основний алгоритм, їх не важко зрозуміти початківцям, вони простіші у 
відладці й менш чутливі до помилок програмування. Всі ці властивості є наслідком 
важливої особливості процедур (функцій), кожна з яких є в значній мірі самостійним 
фрагментом програми, зв’язаним з основною програмою лише за допомогою 
декількох параметрів. Самостійність процедур (функцій) дозволяє локалізувати в них 
усі деталі програмної реалізації тої чи іншої алгоритмічної дії й тому зміна цих 
деталей, наприклад, в процесі відладки зазвичай не призводить до змін основної 
програми. 

 
Розглянуті попредньо програми є невеликими за размірами і тому написати такі 
програми можна і без процедур. Інша справа – створення великих програм на сотні, 
тисячі чи десятки тисяч рядків. Писати такі програми як щось одне ціле, без 
розділення на відносно самостійні фрагменти, тобто без структурування, просто 
неможливо. Практично у всіх мовах програмування є засоби структурування. Мови, в 
яких передбачені такі механізми, називаються процедурно-орієнтованими. До них 
належить і Турбо Паскаль. 

 
Процедурою в Турбо Паскалі называється особливим чином оформлений фрагмент 
програми, який має власне ім’я. Згадування цього імені в тексті програми призводить 
до активізації процедури і називається її викликом. Відразу після активізації 
процедури починають виконуватись оператори, які входять до її складу, і після 
виконання останнього з них керування повертається назад в основну програму і 
виконуються оператори, які стоять безпосередньо за оператором виклику процедури 
(рис.2.2). 

 

 

Рис. Взаємодія основної програми і процедури 
 

Для обміну інформацією між основною програмою і процедурою використовується 
один або декілька параметрів виклику. Вони перераховуются в круглих дужках за 
іменем процедури і разом з ним утворюють оператор виклику процедури. Если они 
есть, то они перечисляются в круглых скобках за именем процедуры и вместе с ним 
образуют оператор вызова процедуры. Процедури можуть мати й інший механізм 
обміну даними з основною програмою, коли параметри ввиклику можуть не 
використовуватись. 



Функція відрізняється від процедури тим, що результат її роботи отримується у 
вигляді значення цієї функцїї, і, як наслідок, виклик функції може використовуватись 
поряд з іншими операндами у виразах. 

 
Деякі процедури та функції були розглянуті раніше – це стандартні процедури 
зчтування і запису “read”, “readln”, “write”, “writeln”, функції “ord”, “chr”, математичні 
функції тощо. Вони називаються стандартними тому, що створені одночасно з 
системою Турбо Паскаль і є її нвід’ємною частиною. Наявність великої бібліотеки 
такого типу програмних заготовок суттєво полегшує розробку прикладних програм. 
Однак бувають випадки коли деякі специфічні для конкретної прикладної програми 
дії не знаходять прямих аналогів у бібліотеках Турбо Паскалю, і тоді потрібно 
розробляти нові, нестандартні процедури та функції. 

 
Нестандартні процедури та функції необхідно описати, щоб компілятор міг 
встановити з’вязок між оператором виклику і тими діями, котрі передбачені в 
процедурі (функції). Опис процедури (функції) поміщаєтся в розділі описів і ззовні 
виглядає як програма, але замість заголовка програми фігурирує заголовок 
процедури (функції). 

 
Розглянемо приклад створення нестандартної процедури, в яків рядок символів буде 
перетворюватись таким чином, щоб усі маленькі букви замінювались на відповідні 
великі. В Турбо Паскалі є стандартная функция “upcase”, котра виконує аналогічні дії 
над одиночним символом. Наша процедура (“upstring”) буде пертворювати відразу 
усі символи рядка. 

 
Розробку програми будемо проводити у два етапи. Спочатку сконструюємо основну 
(викликаючу) частину програми. Її дії дуже прості: вона повинна ввести вхідний рядок 
(‘sinp’) з клавіатури, перетворити її за допомогою процедури “upstring” у вихідний 
рядок ‘sout’ і надрукувати результат: 

 

 

 

Легко побачити що програма не здійснила жодних перетворень а лише повторно 
вивела не екран введений масив. Однак це був дуже важливий крок: в ній замість 
процедури “upstring” було використано так звану «заглушку» – процедуру, котра не 
виконує жодної дії і запуск програми на виконання показав що вона абсолютно вірна 
з точки зору синтаксису Турбо Паскалю. Приведений приклад є ілюстрацією 
універсального методу конструювання складних програм, який називається низхідне 
програмування. Згідно цього методу створення програми починається «зверху», 
тобто з розробки самого головного, генерального алгоритму. На верхньому рівні 
зазвичай можуть бути ще не до кінця зрозумілі деталі реалізації тої чи іншої частини 
програми, тому ці частини замінюються тимчасовими «заглушками». Бажано щоб 
тимчасовий варіант був синтаксично правильний, тоді його можна відкомпілювати і 
переконатись у відсутності в ньому помилок, що надасть певної впевненості перед 



розробкою і реалізацією алгоритмів нижнього рівня, тобто заміною «заглушок» 
реально працюючими процедурами. Якщо алгоритм, котрий реалізується в 
«заглушці» також досить складний, то його також структурують, виділяючи головний 
алгоритм і застосовуючи нові «заглушки» і так рухаються «вниз» докине буде 
створений повністю робочий варіант програми. 

 
В наведеній вище програмі опмс процедури починається зарезервованим соловом 
“procedure”, за котрим йде ім’я процедури з переліком формальних парметрів, котрі 
поміщаються в дужки і вказується їхній тип. Слід зауважити, що перед параметром 
“s2”, за допомогою якого в основну програму повертається результат, стоїть 
зарезервоване слово “var”. Таким чином компілятору вказуються параметрми, куди 
процедура повертає основній програмі результат своєї роботи. Зарезервоване слово 
“procedure”, ім’я процедури і перелік її параметрів утворюють заголовок процедури; 
за заголовком йде тіло процедури, яке містить новий розділ описів (він поки що 
порожній) і розділ виконуваних операторів (“s2:=s1”) 

 
Тепер приступаємо до розробки алгоритму процедури. Для цього потрібно знати 
ASCII коди, які відповідають малим та великим літерам латинського алфавіту (можна 
написати аналогічну програму і для перетворення кириличних текстів, але вона буде 
складнішою, оскільки кодування кириличних символів не є послідовним згідно 
алфавіту, а також кириличні символи української мови винесені в кінець нижньої 
таблиці ASCII кодів). Згідно цієї таблиці (рис. 2) коди символов маликих латинских 
букв від “а” до “z” утворюють неперервний масив монотонно наростаючих чисел від 
97 до 122, а коди відповідних великих букв від “A” до “Z” – неперервний масив чисел 
від 65 до 90. Отже перетворення малих латинських букв у великі полягає у зменшені 
коду букви на 32. Алгоритм реалізації процедури буде таким: для кожного символу 
вихідного рядка s1 визначити приналежність цього символу до малих літер 
латинського алфавіту і потім змінити його, добавивши відповідну різницю. Якщо 
символ не належить цьому підмасиву (a…z), потрібно помістити його код у вихідний 
рядок без змін: 



 
 

В процедурі це буде реалізовуватись таким чином: спочатку готується «порожній» 
вихідний рядок, тобто рядок нульової довжини. Далі використовується цикл від 1 до 
довжини вхідного рядка “s1” (ця довжина отримується за допомогою стандартної 
функції “length”), в ході якого перевіряєтся приналежність чергового символа 
підмасиву малих латинських букв і здійснюється необхідна корекція його 
внутрішнього коду. Для доступу до окремих символів рядка використовується така 
властивість типу даних “string”, яка дозволяє розглядати рядок символів як масив 
символів. Перший символ рядка має індекс в масиві 1, другий 2 і т.д. Таким чином 
елемент масиву s1[i] буде і-тим символом рядка s1 і перетворений символ буде 
додаватись в кінець вихідного рядка. 



 
 

 
 

 

Перетворення малих символів у великі можна також реалізувати за допомогою 
функції “upstring” з використанням стандартної функції “upcase”, котра перетворює 
кожен черговий символ з великої букви у малу букву: 

 

 

 

Програма вийшла простішою від попередньої за рахунок того, що функцію можна 
використовувати в якості параметра звертання до іншої процедури (до “writeln”). Слід 
звернути увагу на те, що в тілі будь-якої функції потрібно здійснити присвоєння їй 
розрахованого значення, зокрема в цьому випадку “upstring:=s2”, де “upstring” це ім’я 
функції. 



Набагато краще проілюструвати доцільність використання власних функцій можна на 
прикладі розрахунку рН розчину. З точки зору хімії та використання калькулятора це 
дуже просто: рН=–lg[H+], але з точки зору Турбо Паскалю є певні проблеми: в цій мові 
програмування стандартною функцією є лише розрахунок натурального логарифму, 
тому можна самому створити функцію розрахунку десяткового логарифму і 
додатково брати його із знаком “мінус”, як це необхідно для водневого показника: 

 

 

 

У розділі опису функції розрахунку рН дійсні змінні “а” та “b” це робочі змінні, котрі 
показують що повинно прораховуватись під час розрахунку водневого показника, а от 
дійсна змінна “c”, котра фігурує в тексті основної програми є тією концентрацією 
гідрогенів у розчині, для котрого і визначається значення рН. 



 

 
 Алфавіт 

Елементи мови Турбо Паскаль: 

 Ідентифікатори (імена) 
 Константи 
 Вирази 
 Операції 
 Структура програми 

 
 

 

Алфавіт 

Алфавіт мови Турбо Паскаль включає букви, цифри, шістнадцятеричні цифри, 
спеціальні символи, пробіли і зарезервовані слова. 

 
Букви – це букви латинського алфавіту від “а” до “z” та від “А” до “Z”, а також знак 
підкреслювання (нижня риска) “_” (код ASCII 95). В Турбо Паскалі немає відмінності 
між великими та малими буквами алфавіта, за виключенням символьних чи рядкових 
виразів. 

 
Цифри – арабські цифри від “0” до “9”. 

 
Кожна шістнадцятерична цифра має значення від “0” до “15”. Перші 10 значень 
познчаються арабськими цифрами від “0” до ”9”, решту шість – латинськими буквами 
від “A” до “F” чи від “a” до “f”. 

 

До спеціальних символів Турбо Паскалю належать такі символи: + - * / = , ' . : ; < 

> [ ] ( ) { } ^ @ $ #, а також такі пари символів: <> <= >= := (* *) (. .). В 
програмі ці пари символів не можна розділяти пробілами, якщо вони 
використовуются як знаки операцій відношення або обмежувачі коментаря. Символи 
(. та .) можуть використовуватись замість [ та ]. 

 
Особливе місце в алфавіті мови займають пробіли, до яких окрім звичного пробілу, 
який гегерується клавішею пробілу відносятся будь-які символы ASCII в діапазоні 
кодів від 0 до 32. Ці символи розглядаються як обмежувачі ідентифікаторів (імен), 
констант, чисел, зарезервованих слів. Декілька пробілів, котрі йдуть один за одним 
рахуються одним пробілом, за винятком рядкових констант. 

 
В Турбо Паскалі є такі зарезервовані слова: 

 
and array asm begin case const constructor destructor div do downto else end file for 
function goto if implementation in inline interface label mod nil not object of or packed 
procedure program record repeat set shl shr string then to type unit until uses var while 
with xor 

 
Зарезервовані слова не можуть використовуватись як ідентифікатори (імена). 
Стандартні директиви початково пов’язані з деякими стандартними оголошеннями в 
програмі. До них належать: absolute far near assembler forward private external interrupt 
virtual. Як і зарезервовані слова, стандартні директиви у вікні редактора Турбо 
Паскаля виділяються кольором, тим не менш можна перевизначити будь-яку 



стандартну директиву, тобто оголосити однойменний ідентификатор (ім’я). 
Стандартні директиви “private” та “virtual” діють лише в межах оголошення об’єктів. 

 

Ідентифікатори (імена) 
 

Ідентифікатори в Турбо Паскалі – це імена констант, змінних, міток, типів, об’єктів, 
процедур, функций, модулів, програм і полів у записах. Ідентифікатори можуть мати 
довільну довжину, однак значущими (за якими буде визначатись унікальність 
ідентифікатора) є лише перші 63 символи. 

 
Ідентифікатор завжди починається буквою, за якою можуть йти букви та цифри. 
Оскільки буквою також рахується символ підкреслювання, то ідентифікатор може 
починатись цим символом і навіть складатись лише з одного або кількох символів 
підкреслювання. Пробіли та спеціальні символи алфавіту не можуть входити до 
ідентифікатора. Ну і звичайно ідентифікатором не може бути зарезервоване слово: 

 

Приклади правильних 
ідентифікаторів 

Приклади неправильних 
ідентифікаторів 

Причини неправильності 
ідентифікатора 

A 1program починається цифрою 

b1 data#3 містить спеціальний символ 

date_12_12_12 my number містить пробіл 

Alpha label зарезервоване слово 

 
 
 

Константи 
 

В якості констант в Турбо Паскалі можуть використовуватись цілі, дійсні та 
шістнадцятиричні числа, логічні константи, символи, рядки символів, конструктори 
множин і невизначений вказівник “nil”. 

 
Цілі числа записуються із знаком або без нього за звичайними правилами і можуть 
мати значення від –2147483648 до +2147483647. Слід пам’ятати, що якщо 
цілочисельна константа виходить за вказані межі, то компілятор видає повідомлення 
про помилку. В такому випадку константи слід записувати з десятковою точкою, 
тобто як дійсні числа. 

 
Дійсні числа записують із знаком або без нього з використанням десяткової точки 
і(або) експоненціальної частини, яка пичанається символом “е” або “Е”, за яким 

можуть йти знаки “+” або “–“ і десятковий порядок, наприклад константа 2.45Е7 

відповідає числу 2.45105, а константа –16е–15 відповідає числу –1610–15. 

Якщо в записі дійсного числа присутня десяткова точка, то перед точкою і за нею 
повинно бути хоча б по одній цифрі. Якщо використовується символ 
экспоненціальної частини е(Е), то за ним повинна бути хоча б одна цифра 
десяткового порядку. 

 
Шістнадцятеричне число складається з шістнадцятеричних цифр, яким передує знак 
долара “$” (код 36 в ASCII). Діапазон шістнадцятеричних чисел – від $00000000 до 
$FFFFFFFF. 

 
Логічна константа – це або слово “false” (неправда), або слово “true” (істина). 



Символьна константа – це будь-який символ, який можна набрати з клавіатури 
комп’ютера і обрамлений апострофами. Цікаво, що якщо потрібно записати 
апостроф, то його треба подвоїти: ‘’’’. Допускається використання запису символів за 
допомогою кодів ASCII, попередньо поставивши символ “#”. 

 
Рядкова константа – це будь-яка послідовність символів, окрім дії клавіші “Enter”, 
поміщені між апострофами. Як і у випадку символьної константи для введення 
апострофа його потрібно подвоювати. Можна задавати і пустий рядок символів – тоді 
між апострофами не має бути ніяких символів. Рядок символів також можна задавати 
і з кодів ASCII, попередньо поставивши символ “#”, а також комбінувати обидва 
способи запису рядків символів. Таким чином можно вставляти в рядки будь-які, в 
тому числі і керуючі, символи, і навіть кінець рядка, який відповідає дії клавіші “Enter” 
(код 13). 

 
Конструктор множин – це список елементів множин, обрамлений квадратними 

дужками, наприклад: [1,2,4..7,12], [blue, red], [], [true]. 
 

В Турбо Паскалі дозволяється в оголошенні констант використовувати довільні 
вирази, операндами яких можуть бути раніше оголошені нетипізовані константи, 
імена типів та об’єктів, а також наступні від них функції. 

 

Вирази 
 

Основними елементами, з яких конструюється викональна частина програми, є 
константи, змінні та звертання до функцій. Кажен з цих елементів характеризується 
своїм значенням і належить до котрогось типу даних. За допомогою знаків операцій і 
дужок з них можна складати вирази, котрі, фактично, являють собою правила 
отримання нових значень. Окремим вирадком виразу може бути просто одиночний 
елемент, тобто константа, змінна або звертання до функції. Цілком природньо що 
значення такого виразу має той самий тип, що й сам елемен. В більш загальному 
випадку вирази складаються з декількох елементів (операндів) і знаків операцій, а 
тип його значення визначається типом операндів і видом застосованих до них 
операцій. 

 

Операції 
 

В Турбо Паскалі визначені наступні операції: 
 

унарні: not, @; 
 

мультиплікативні: *, /, div, mod, and, shl, shr; 
 

аддитивні: +, -, or, xor; 
 

відношення =, <>, <, >, <=, >=,in. 
 

Пріоритет операцій з меншується у вказаному порядку, тобто найвищим пріоритетом 
володіють унарні операції, найнижчим – операції відношення. Порядок виконання 
декількох операцій рівного пріоритета встанавлюється компілятором з умови 
оптимізації коду програми і не обов’язково з ліва направо. Під час розрахунку 
логічних виразів операції рівного пріоритету завжди вираховуються зліва направо. 

 
Правила використання операцій з операндами різного типу наведено в таблиці: 



Операція Дія Тип операндів Тип результату 

Not Заперечення Логічний Логічний 

not Заперечення Цілий Цілий 

@ Адрес Будь-який Вказівник 

* Множення Цілий Цілий 

* Множення Дійсний Дійсний 

* Перетинання множин Множинний Множинний 

/ Ділення Дійсний Дійсний 

div Цілочисельне ділення Цілий Цілий 

mod Залишок від ділення Цілий Цілий 

and Логічне “І” Логічний Логічний 

and Логічне “І” Цілий Цілий 

shl Лівий зсув Цілий Цілий 

shr Правий зсув Цілий Цілий 

+ Додавання Цілий Цілий 

+ Додавання Дійсний Дійсний 

+ Об’єднання множин Множинний Множинний 

+ З’єднання рядків Рядковий Рядковий 

- Віднімання Цілий Цілий 

- Віднімання Дійсний Дійсний 

or Логічне “Або” Логічний Логічний 

or Логічне “Або” Цілий Цілий 

= Дорівнює 
Будь-який простий 

або рядковий 
Логічний 

<> Не дорівнює 
Будь-який простий 

або рядковий 
Логічний 

< Менше 
Будь-який простий 

або рядковий 
Логічний 

<= Менше або дорівнює 
Будь-який простий 

або рядковий 
Логічний 

> Більше 
Будь-який простий 

або рядковий 
Логічний 

>= Більше або дорівнює 
Будь-який простий 

або рядковий 
Логічний 

 

Структура програми 
 

Структура будь-якої программної одиниці (програми, процедури або функції) повинна 
бути такою: 

 

<Оголошення програмної одиниці> 
 

{Розділ описів} 

begin 

{Розділ виконуаних операторів} 
 

end <символ кінця програмної одиниці> 
 

Тут < Оголошення програмної одиниці > – заголовок програми, процедури або 
функції; заголовок програми не є обов’язковим, в той час коли для процедур та 



функцій наявність заголовку є обов’язковим; <символ кінця програмної одиниці> 
– символ “.” для програми або символ “;” для процедури та функції. 

 
Будь-який з двох разділів програмної одиниці – розділ описів чи виконуваних 
операторів, чи обидва одночасно можуть бути порожніми, тобто не містити жодних 
описів чи виконуваних операторів. 

 
В розділі описів повинні міститись описи усіх ідентифікаторів, котрі використовуються 
в розділі виконуваних операторів, яким передують відповідні зарезервовані слова: 
“var” для опису змінних, “const” для опису констант, “label” для опису міток, “type” для 
опису типів та об’єктів. 

 

Типи даних 
 

Будь-які дані, тобто константи, змінні, значення функцій або вирази, в Турбо Паскалі 
характеризуються своїми типами. Тип визначає множину допустимих значень, які 
може мати той чи інший об’єкт, а також множину допустимих операцій, які можна до 
нього застосувати. Окрім того, тип визначає також і формат внутрішнього 
представлення даних в пам’яті ПК. 

 

Прості типи 
 

До простих типів відносяться порядкові та дійсні типи. Порядкові типи відрізняються 
тим, що кожен з них має кінцеве число можливих значень. Ці значення можна певним 
чином впорядкувати (звідси прходить назва цих типів) і, відповідно, з кожним з них 
можна співставити котресь ціле число – порядковий номер значення. 

 
Дійсні типи, в принципі, також мают кінцеве число значень, котре визначається 
форматом внутрішнього представлення дійсного числа. Однак кількість можливих 
значень дійсних типів настільки велике, що впівставити з кожним з них ціле число 
(його номер) є неможливим. 

 

Порядкові типи 
 

До порядкових типів відносяться цілі, логічні, символьні, перераховуваний і тип- 
діапазон. До будь-якого з них можна застосувати функцію ORD(X), котра видає 
порядковий номер значення виразу X. Для цілих типів функція ORD(X) видає саме 
значення X, тобто ORD(X) = X для X. Застосування ORD(X) до логічного, 
символьного і перераховуваному типам видає додатне ціле число в діапазоні від 0 
до 1 (логічний тип), від 0 до 155 (символьний), від 0 до 65535 (перераховуваний). 
Тип-діапазон зберігає всі властивості базового порядкового типу, тому результат 
застосування до нього функції ORD(X) залежить від властивостей цього типу. 

 
До порядкових типів можна також застосовувати такі функції: 

 
PRED(X) – присвоює попереднє значення порядкового типу (значення, яке відповідає 

порядковому номеру ORD(X)-1), тобто ORD(PRED(X))=ORD(X)-1; SUCC(X) – 
присвоює наступне значення порядкового типу, котре відповідає порядковому 

номеру ORD(X)+1, тобто ORD(SUCC(X))=ORD(X)+1. Нижче наведено 

приклади дії цих функцій для символьної та цілосчсельної змінних: 



 
 

 

 

 

 
 

Цілі типи. Діапазон можливих значень цілих типів залежить від їхнього внутрішнього 
представлення, яке може займати один, два або чотири байти: 

 

Цілі типи 

Назва Довжина, байт Діапазон значень 

Byte 1 0. . .255 

ShortInt 1 -128. . .+127 

Word 2 0. . .65535 

Integer 2 -32768.. .+32767 

LongInt 4 -2 147 483 648... +2 147 483 647 

 
Під час використання процедур та функцій з цілочисельними параметрами слід 
керуватись «вкладеністю» типів, тобто всюди, де може іикористовуватись WORD, 
допускається використання BYTE (але не навпаки), в LONGINT «входить» INTEGER, 
який, в свою чергу, включає в себя SHORTINT. 

 
Перелік процедур та функцій, які можна застосовувати до цілочислених типів, 
приведено в таблиці. Буквами b, s, w, i, l позначені вирази відповідних типів BYTE, 
SHORTINT, WORD, INTEGER та LONGINT, x – вираз будь-якого з цих типів; букви vb, 
vs, vw, vi, vl, vx позначають змінні відповідних типів. В квадратних дужках вказується 
необов’язковий параметр. 

 

Стандартні процедури та функції, які можна застосовувати до цілих типів 

Звертання 
Тип 

результату 
Дія 

abs (x) x Визначає модуль х 



chr(b) Char Визначає символ за його кодом 

odd(l) Boolean Приймає значення True, якщо аргумент – непарне число 

Random (w) 
Как у 

параметра 

Приймає псевдовипадкове число, рівномірно розподілене в 

діапазоні 0...(w-l) 

sgr (x) X Визначає квадрат аргумента 
 

Дію деяких процедур та функцій, які можна застосовувати до цілих типів ілюструє 

наведена нижче пргорама: 
 

 


