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7. Оператори мови Паскаль 
 

7.1 Концепція дії  
 
Головним призначенням комп’ютера є перетворення інформації, що представлена в пам’яті у вигляді структур 
даних. Програми для комп’ютера описують дії, пов’язані з таким перетворенням.  
 
Концепція дії є фундаментальною для процедурних, або інакше імперативних мов програмування. В перекладі 
з латинської imperativus означає веління, настійну вимогу. Оператори мови програмування якраз і описують ці 
вимоги. Концепція дії дуже тісно пов’язана з концепцією пам’яті, бо саме на зміну стану комірок пам’яті 
комп’ютера спрямована дія операторів, або вони дають доступ до пам’яті. 
 
Концепція дії не є універсальною. Поряд з процедурними мовами програмування набули поширення не проце-
дурні, або інакше декларативні мови.  Ці мови, наприклад мова логічного програмування Пролог, описують не 
дії, а відношення між даними. 
 
7.2 Опрератор присвоєння. Приведення типів 
 
 Головною ознакою процедурної мови є наявність оператора присвоєння, який вказує, що існуюче значення 
змінної треба змінити значенням, яке буде отримане після обчислення виразу, наприклад: 

A:= A + 1. 
Присвоєння є деструктивною операцією, бо воно знищує попереднє значення змінної. Знак оператора присвоєн-
ня := в Паскалі не слід плутати зі знаком відношення  = (дорівнює).   
 
Ліворуч від знака присвоєння завжди повинно стояти ім’я якоїсь змінної, пов’язаної з певною коміркою 
пам’яті, а праворуч - деякий вираз, який дозволяє обчислити нове значення змінної. Виразом може бути конс-
танта, змінна, але найчастіше вирази складаються з операндів і операцій.  
 
Якщо вираз містить декілька операцій, то послідовність їх виконання при відсутності дужок залежить від пріо-
ритету операцій. Так при обчисленні виразу A+B*C спочатку буде виконане множення, а потім додавання. 
Тобто пріоритет множення вищий пріоритету додавання. Порядок дій можна змінити тільки застосуванням ду-
жок (A+B)*C, при чому дії в дужках завжди виконуються першими. Якщо ж всі операції мають однаковий 
пріоритет, то вони виконуються послідовно: вираз  A/B*C/D еквівалентний виразу  ((A/B)*C)/D. Завжди, коли 
вираз записується без дужок, обов’язково треба з’ясовувати пріоритети операцій.  Для цього можна користува-
тися такою таблицею: 
 

Операція Пріоритет 
not Найвищий 
*,   /,  div,  mod,  and Другий (мультипликативні операції) 
+,  -,  or Третій (адитивні операції) 
=, <>, <, >, <=, >=, >,  in Найнижчий (операції відношення) 

 
Слід пам’ятати, що тип результату при обчисленні виразу обов’язково повинен збігатися з типом змінної, зна-
чення якої він змінює. Компілятор відслідковує всі неможливі присвоєння і видає повідомлення про помилки. 
Якщо змінна і вираз є різного типу, але компілятор може перетворити результат так, що присвоєння стає мож-
ливим, то кажуть, що змінна і вираз сумісні за присвоєнням. Наприклад, якщо A - real, а I - integer , то присво-
єння A := I можливе, навпаки - ні. Це перетворення називають приведенням типів даних. На приведення типів 
витрачається певний час, проте можливості запису виразів зростають.  
 
У складі виразів можна вживати оператори функцій. Все, що стосується типів звичайних змінних, стосується і 
типу функцій. Так у виразі: 
 2.5+Sin(X)- MyFun(X) тип функції MyFun(X)може бути real, або integer.  
 
7.3 Оператори введення/виведення  
 
Розглянемо стандартні процедури Read, Write, які використовуються для введення/виведення даних на стан-
дартні зовнішні пристрої (клавіатура / дисплей). Оператор Write(А,В) означає команду «запиши значення 
змінних А, В в текстовий файл дисплею». Текстовий файл можна собі уявити як аркуш зошита, з якого можна 
зчитувати і в який можна записувати текстову інформацію. Слова у текстовому файлі, як і у звичайних текстах, 
розділюються принаймні одним проміжком, або кінцем рядка (символів переносу немає). 
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 Довжина рядка  текстових файлів обмежена (у випадку дисплею це 80 символів). Якщо при запису довжина 
рядка вичерпується, то текст переривається і відбувається перехід на новий рядок, а у кінець автоматично запи-
сується спеціальний символ - ознака кінця рядка. Перейти на новий рядок можна і примусово, викликавши про-
цедуру Writeln, яка записує у файл ознаку кінця рядка: Write(А,В); Writeln. 
Оскільки таке доводиться робити часто, то виведення ознаки кінця рядка поєднали з виводом інформації, тобто 
Writeln(А,В)означає, що після виведення значень змінних А,В треба перейти на новий рядок. Суфікс ln по-
ходить від line - рядок. Відповідно Readln(А,В) означає, що після зчитування інформації відбувається перехід 
на наступний рядок файлу, незалежно від того, чи залишилися в рядку слова , чи ні.  
 
7.3 Оператори процедур і функцій 
 
Оператори процедур і функцій передають керування  з основної програми до підпрограм. Перехід відбувається 
завжди, коли в тексті зустрічається ім’я процедури, або функції: MyProc(X,Y,Z); Y:= MyFun(X). На відміну від 
функції оператор процедури не може вживатися у складі виразу, так само як і оператор функції  поза його ме-
жами.  
 
Процедури і функції можуть мати параметри, а можуть вживатися без них. Формальні параметри вказують  у 
дужках після імені процедури (функції) з обов’язковим означенням їх типів. Розрізняють параметри-значення 
і параметри-змінні. Зовнішньо вони відрізняються тим, що перед параметрами-змінними обов’язково вжива-
ється зарезервоване слово var. Під час виклику на місці параметрів-змінних фактично можуть вживатися тіль-
ки змінні. На місці ж параметрів-значень - вирази відповідного типу, у тому числі константи, змінні, функції.  
 
Наприклад, в момент виклику Р(А+1,2*А) процедури, яка описана як Р(Х,У:real), перш за все відбувається 
обчислення значень фактичних параметрів; потім  результати обчислень копіюються у окремі комірки, що від-
повідають формальним параметрам Х,У, які і використовуються потім в середині процедури. Зміна параметрів-
значень у процедурі ніяк не впливає на значення фактичних параметрів у основній програмі. Для цієї процедури 
допустимі  такі виклики: Р(1,2), Р(Sin(X)*2, Cos(X)), P(C,D). Якщо ж маємо процедуру, описану як Р(var 
Х,У:real), то  копіювання під час виклику не відбувається і всі операції в процедурі виконуються з комірками 
саме з тих змінних, імена яких передані у якості фактичних параметрів, тобто з усіх викликів попереднього 
прикладу допустимим буде лише останній: P(C,D). 
 
Якщо з підпрограми в основну програму передбачається повертати дані через параметри, то це обов’язково по-
винні бути параметри змінні. 
 
Розглянемо програму, в якій обчислення площі трикутника за формулою Герона реалізовано відразу трьома  
способами.  
  
Program P1; 
{Приклади використання процедур і функцій} 
{----------------------------------------} 
var 
   X,Y,Z,Area: real; 
function Geron1(A,B,C:real):real;{<------ Функція з параметрами} 
 var 
   P : real; 
 begin 
   P := (A + B + C)/2; 
   Geron1 := Sqrt(P*(P-A)*(P-B)*(P-C)) 
 end; 
procedure Geron2(A,B,C:real;var S:real);{<--Процедура з парамет рами} 
 var 
   P : real; 
 begin 
   P := (A + B + C)/2; 
   S := Sqrt(P*(P-A)*(P-B)*(P-C)) 
 end; 
function Geron3:real;         {<---------Функція без параметрів} 
 var    {        X,Y,Z - глобальні змінні} 
   P : real; 
 begin 
   P := (X + Y + Z)/2; 
   Geron3 := Sqrt(P*(P-X)*(P-Y)*(P-Z)) 
 end; 
begin 
     Write(’Введіть довжини сторін трикутника’);Read(X,Y,Z); 
 {1} Writeln(’Площа трикутника(1) = ’, Geron1(X,Y,Z)); 
 {2} Geron2(X,Y,Z,Area); 
     Writeln(’Площа трикутника(2) = ’, Area); 
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 {3} Writeln(’Площа трикутника(3) = ’, Geron3); 
end. 
 
У випадках використання функцій результат присвоюється іменам функцій і відразу виводиться на дисплей 
оператором Writeln. У випадку процедури результат повертається через параметр-змінну S.  У випадку функції 
без параметрів Geron3 використовуються глобальні змінні. Так робити можливо, але  вкрай не рекомендується - 
це поганий стиль програмування. 
 
7.4 Умовні оператори if-then-else,   if-then 
 
За допомогою умовних операторів реалізуються розгалуження з двома і однією альтернативами. Структура 
умовного є оператора такою: 
 
if  < булевський вираз>  then 
    <оператор1> 
else 
    <оператор2> 

або така: if  < булевський вираз >  then 
    <оператор> 
 

 
Якщо булевський вираз має значення True, то виконується оператор1, якщо False, то оператор2. Оператори 1 і 2 
можуть бути складеними. Увага! Перед словом else  розділювач (крапка з комою) не ставиться! 
У другому випадку коли булевський вираз має значення False, ніяких дій не передбачається. Приклад викорис-
тання умовного оператора: 
 

if (A+B>C)and(B+C>A)and(A+C>B) then 
  begin 
    S:= Geron1(A,B,C); 
    writeln(’S=’, S) 
  end 
else 
    writeln(’Трикутник не існує!’) 
 

Незважаючи на те, що умовний оператор має декілька складових частин це один оператор. 
 
Якщо в операторі if-then-else  <оператор1> є умовним оператором if-then, то його обов’язково треба писати в 
операторних дужках 
 

if  < булевський вираз>  then 
  begin 
     if  < булевський вираз>  then 
          <оператор> 
  end 
else 
    <оператор2> 

 
інакше <оператор2> з else частини буде віднесений до найближчого оператора  if-then. 
 
Не слід використовувати умовний оператор для присвоєння значення булевській змінній.  Наприклад, для при-
своєння значення змінній Exist, яка має значення True, коли трикутник існує, і False коли ні, досить написати 

Exist:= (A+B>C)and(B+C>A)and(A+C>B). 
 
7.5 Оператор вибору 
 
Коли можливих альтернатив більше ніж дві, вживати умовний оператор не дуже зручно. У таких випадках 
більш прийнятним може бути оператор вибору: 

case <вираз > of 
     Значення1: <оператор1>; 
     Значення2: <оператор2>; 
      . . . . . . . 
end 

Виконаним буде  тільки той оператор, для якого константа з попереду записаного списку «Значень» буде збіга-
тися зі значенням, яке дає <вираз>.  І константи, і вираз повинні належати одному, або сумісним ординальним 
типам. Всі константи повинні бути різними. 
 

case J of 
   1:Y:= F(X); 
   2:Y:= W(X); 
   3:Y:= U(X); 

case Ch of 
’+’,’-’    :Writeln(Ch,’-аддитивна операція’); 
’*’,’/’    :Writeln(Ch,’-мультиплікат. опер.’); 
’а’,’о’,’у’:Writeln(Ch,’-голосна’); 
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   4:Y:= Z(X) 
end 
 

’р’,’с’,’т’:Writeln(Ch,’-приголосна’); 
end 
 

 
Жоден з операторів не буде виконаний, якщо не знайдеться константа, яка буде збігатися з обчисленим значен-
ням. 
 
7.6 Оператор безумовного переходу 
 
Оператор безумовного переходу goto <позначка> вживається для переривання природного порядку виконання 
програми, коли вживання інших конструкцій дає незрозумілий або більш складний текст. Як правило, цей опе-
ратор вживають тільки в обмеженому числі виняткових ситуацій.  
 
У програмі обов’язково повинен бути оператор, позначений відповідною позначкою, а сама позначка описана у 
розділі опису міток. Нема жодних  перешкод  для конструювання оператора if-then-else 

if (умова) then goto 1; 
                   goto 2; 
 1:  <оператор 1>; 
                          goto 3; 
 2:  <оператор 2>; 
 3:; 

Саме у такому стилю відбувалося програмування на Фортрані. Зверніть увагу, що позначка 3 поставлена перед 
крапкою з комою. Це означає, що мітка поставлена на порожній оператор. Порожні оператори з’являться у 
програмі, якщо записати ;;;;;;;;. Порожні оператори не впливають на хід виконання програми. Програмісти зав-
жди ставлять порожній оператор перед операторною дужкою end, щоб потім при доповненні програми не вини-
кало помилок пов'язаних з відсутністю розділювача. 
 
7.8 Оператор циклу з передумовою while-do  
 
Для програмування циклів з передумовою використовується оператор  

while <булевський вираз> do <оператор> 
 

Наведемо приклад  використання опе-
ратора циклу з передумовою для обчис-
лення P=X

N
.  Якщо N=0, то тіло циклу 

не виконається жодного разу. 

 K:=0; P:=1; 
while K < N do 
begin 
    K:=K+1; 
    P:= P* X 
end 

Цикл з передумовою виконується доти, доки булевський вираз має значення «істина». 
 
7.7 Оператор циклу з постумовою repeat-until 
 

Для програмування циклів з постумовою використовується оператор  
repeat <оператор>until  <булевський вираз>  

 

На відміну від циклу з передумовою цикл з постумовою виконується доти, булевський вираз не набуде значення 
«істина». У випадку складеного оператора операторні дужки можна не вживати - їх роль виконують зарезерво-
вані слова repeat-until.  
 
За допомогою циклу з постумовою можна контролювати введення даних: 
  
repeat 
   Write(‘Введіть число: ’); 
   Readln(X) 
 until (X > 0) and (X < 1) 
 

Наведений фрагмент програми 
дозволяє вводити числа тільки з 
інтервалу (0,1). 

 
Нагадаємо, що тіло циклу з постумовою виконується хоча б один раз. 
 
7.9 Оператор індексного циклу (циклу з параметром ) 
 

Опертор індексного циклу має наступний формат: 
 

for <індекс> := <початкове значення > to <кінцеве значення> do<оператор>,  
for <індекс> := <початкове значення > downto <кінцеве значення> do<оператор>,    
наприклад: 
 

for I := 1 to N+10 do...... 
for Ch := 'A' to 'Z' do..... 

for Seаson :=Spring to Winter 
do... 
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 for N := 1000 downto 0 do.... 
 

Перша форма визначає інкрементний цикл, а друга - декрементний цикл. Індекс циклу, початкове і кінцеве 
значення (вирази) повинні бути одного ординального типу , або сумісних ординальних типів.  При виконанні 
інкрементного циклу значення ординального номера індексупісля кожного кроку автоматично збільшується, а 
при виконанні декрементного циклу - зменшується, рівно на одиницю. Жоден оператор з тіла циклу не повинен 
змінювати значення індекса. Що ж до початкового і кінцевого значень, то вони теж обчислюються тільки на 
початку, а потім залишаються незмінними. 
Приклад: знайти суму послідовності  

S  =  1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 +......-1/100. 
 

S:=0; 
Sign:=-1; 
for I:=1 to 100 
do 
  begin 
    Sign := - Sign; 
    S := S + Sign/I 
  end 

Sp:=0;Sn:=0; 
for I:=1 to 50 
do 
  begin 
    Sp:= 1/(2*I-1); 
    Sn:= 1/(2*I)   
  end; 
  S := Sp - Sn 

S:= 0; 
Sign:=1; 
for I:=100 downto 1 
do 
  begin 
    Sign := - Sign; 
    S := S + Sign/I 
  end 

Наведені вище три фрагменти  розв'язують задачу трьома різними способами. Цікаво, що результати обчислень 
внаслідок наближеного представлення дійсних чисел в пам'яті ЕОМ не будуть в точності однаковими. 
 
Якщо початкове значення індексу інкрементного циклу більше  кінцевого значення - оператор тіла циклу не 
виконується. Аналогічне правило можна сформулювати і для декрементного циклу. Після закінчення роботи 
оператора індекс циклу стає невизначеним. 
Тіло циклу знов може бути циклом. У таких  випадках кажуть про вкладені цикли: 

for I := 1 to 10 do 
 for J := 1 to 20 do <тіло циклу>. 

Тіло циклу наведеного фрагменту виконається 200 разів, тобто внутрішній цикл 10 разів буде починати свою 
роботу спочатку і виконуватися відповідно  20 разів для кожного значення І. Приклад використання вкладених 
циклів буде наведений нижче. 
 
7.10  Робота з масивами 
 

Розглянуті оператори - це лише інструменти, за допомогою яких організуються дії комп'ютера, спрямовані на 
обробку інформації.  Реальні задачі є складними перш за все тому, що інформація, яку треба обробляти складно 
організована, має певну внутрішню структуру. Саме для представлення такого роду інформації і використову-
ються складені, або структурні типи даних, найпростішими з яких масиви.  
 
Масив - це безперервна сукупність комірок пам'яті ЕОМ , в яких послідовно розташовані елементи деякого од-
ного типу. Внаслідок своєї послідовної організації масиви називають ще лінійними структурами даних.   
 
Щоб отримати довільний елемент масиву процесору достатньо знати адресу першого елемента масиву, ордина-
льний номер (індекс) шуканого елемента, розмір комірки елемента в байтах. Цю інформацію процесор отримує 
з опису змінної масивового типу. Наприклад, опис 
 

A  :array[6..15] of integer 
 

говорить про те, що адреса першого елемента пов'язана з ім'ям змінної А, що ординальний номер першого еле-
мента - 6, а останнього - 15, що всього елементів 10, що елемент масиву цілого типу, тобто на його запис у 16-
розрядній машині відводиться 2 байти, що всього в пам'яті треба відвести 20 байтів. Щоб мати в програмі до-
ступ до елемента масиву з індексом 9 достатньо написати А[9]. У наведеному прикладі положення елементу 
визначається одним індексом тому такі масиви називають ще одновимірними. Загальний формат  визначення  
масиву такий: 

array[<тип індексу>] of  <тип елемента> 

Тип індексу обов'язково повинен бути ординальним, а тип елемента може бути будь-яким (у тому числі знов 
масивовим) за виключенням файлового. Наведемо приклади допустимих описів. 
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Const 
  n = 10; 
type  
 index  = 0..n; 
 letter = 'a'..'z'; 
 vector = array[index] of real; 
 table  = array[1..100] of vector;   
var 
  A, B :vector; 
     C :array[letter] of real; 
     D :array[0..19] of char; 
     E :array[0..4] of vector; 
     F :array[1..30] of table; 
     G :table; 
     H :array[1..3,1..3] of integer;   

Звернемо увагу, що у визна-
ченні типу індексу можна вжи-
вати тільки константи. Якщо 
значення ординальних номерів 
індексу не суть важливі в зада-
чі, то краще завжди починати 
їх з нуля. Щоб описи краще 
було читати, знак "=" і знак ":" 
треба розташовувати на одній 
вертикалі.  

Змінна G типу table - це масив зі 100  елементів, кожен з яких є масивом типу vector, тобто це масив маси-
вів. Глядачевий зал в кінотеатрі теж є масивом масивів. Щоб віднайти потрібний елемент цього масиву, треба, 
вказати два індекси, як в кінотеатрі: спочатку індекс ряду, а потім індекс місця, наприклад G[6][10]  означає:  
шостого вектора десятий елемент. Можна писати й так G[6,10]. Елемент масиву можна розглядати як звичайну 
змінну, в імені якої присутні індекси.  Індекси можуть бути виразами ординального типу, наприклад:  

H[I+1, 2*J mod 3],  F[ord(X)+1][X div8][J+K-Z] 

Масиви з двома індексами називають двовимірним. З огляду на це змінна F (масив таблиць) є тривимірним 
масивом. 
 
Зі змінними  масивового типу можна виконувати тільки операцію присвоєння, наприклад,  М1:=M2, коли од-
ночасно всім елементам одного масиву присвоюються відповідні значення всіх елементів другого масиву. Оби-
два масиви повинні бути строго однотипними. Решта дій виконується тільки з елементами  масиву, відповідно 
їх типу.  
 
Приклад програми введення і виведення двовимірного масиву. У цій програмі для обробки матриці 53 вико-
ристовуються вкладені цикли. 
 

Program TwoD_arrays; 
type 
  matrix = array[0..4, 0..2] of integer; 
var 
  A     : matrix; 
  I, J  : integer; 
begin 
  Writeln('Вводимо елементи матриці стовбець за  стовбцем'); 
  for J:= 0 to 2 do 
    for I:= 0 to 4 do 
      Read(A[I,J]); 
  Writeln( 'Друкуємо матрицю рядок за рядком); 
  for I:= 0 to 4 do 
  begin 
    for J:= 0 to 2 do 
      Writeln(A[I,J]); 
      Writeln;       {<-------------Перехід на новий рядок } 
  end 
end.   
 
7.11 Рядковий тип  
 
Змінна D з прикладу допустимих описів типів є масивом з 20 символів. Масиви символів настільки широко 
вживаються, що в Паскаль був введений спеціальний рядковий тип string. З його використанням змінну D 
(рядок символів) можна визначити як D : string[20].  
 
Хоча до окремого символу  рядка можна звертатися як до елемента масиву (наприклад, D[15]:='R'),  але цей 
тип не є сумісним з типом масиву. Елемент з індексом 0 змінної типу string містить кількість символів в ряд-
ку, тобто довжину рядка. Оскільки змінна типу char має довжину один байт, то максимальне значення, яке мо-
жна записати у нульову комірку є 255. Таким чином довжина рядка не може перевищувати 255 символів, що у 
більшості практичних задач цілком достатньо. З рядками можна виконувати операції присвоєння і конкатенації 
(об'єднання) : Якщо X=комп’ютернім, а Y='технології', то конкатенація X+Y = комп’ютерні технології'.  
Крім конкатенації до даних рядкового типу можна застосовувати стандартні функції і процедури обробки ряд-
ків, що полегшують обробку текстів. Цим рядки відрізняються від символьних масивів. 

 
 

Контрольні запитання і завдання 
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1.  Як називаються мови з концепцією дії? 
2.  Що характеризує  процедурну мову програмування? 
3.  Що таке вираз? Наведіть приклади. 
4.  Що визначає пріоритет операцій? 
5.  Знайдіть значення булевського виразу  not(2<1) or (4+6) and (6>5) and (4<7) or (3>0). 
6.  Порівняйте пріоритети найважливіших операцій. 
7.  Що таке сумісність типів за присвоєнням? 
8.  Що називають приведенням типів даних? 
9.  Назвіть оператори введення/виведення Паскаля і їх властивості. 
10.  У чому полягає різниця вживання процедур і функцій Паскаля? 
11.  Як відбувається передача параметрів-значень і параметрів-змінних? 
12.  Наведіть приклад заголовка процедури, яка обчислює X,Y,Z  цілого типу. 
13.  Наведіть приклад умовного оператора. 
14.  Що буде надруковано: 
 
iіf(2>0) then 
  if(6>4) then 
      writeln('A') 
  else 
      writeln('B') 

 іf(2=0) then 
  if(6>4) then 
      writeln('A') 
   else 
      writeln('B') 

 if(2>0) then 
  if(6=4) then 
      writeln('A') 
 else 
      writeln('B')   

 if(2=0) then 
  if(6=4) then 
      writeln('A') 
 else 
      writeln('B') 

a)        b)                 c)   d) 
15.  Наведіть приклад оператора вибору. 
16.  Наведіть приклад оператора переходу. 
17.  Що таке порожній оператор? 
18.  Наведіть приклад оператора циклу з передумовою. 
19.  Наведіть приклад оператора циклу з постумовою. 
20.  Наведіть приклади оператора індексного циклу (дві форми). 
21.  Коли декрементний цикл не виконається жодного разу? 
22.  Скільки разів виконаються цикли  

a)  for I:='F' downto 'A' do..... 
b)  for I:='A' downto 'G' do..... 
c)  for I:='K' to 'A' do..... 

23.  Чи можна використовувати значення параметра циклу після виконання циклу? 
24.  Що таке вкладені цикли? 
25.  Що таке масив і як він представляється у пам'яті комп’ютера? 
26.  Які масиви називаються двовимірними, тривимірними? 
27.  Які операції допустимі з даними масивового типу? 
28.  Що визначає рядковий тип, і чим він відрізняється від масиву символів? 
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