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СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ FREE PASCAL 

Теоретичні відомості 
У системі Free Pascal об’єднано текстовий редактор для набирання текстів програм, 

компілятор для виявлення помилок у програмах, та запуску програм на виконання в разі 
відсутності помилок, налагоджувача для покрокового виконання програми, 
відслідковування значень змінних для виявлення складних помилок. 

Інтегроване середовище запускається файлом fp.exe. Після запуску середовища 
програмування ви побачите (див. малюнок) у верхній частині екрана меню, а в нижній рядок 
повідомлень. 

 
Екран інтегрованого середовища програмування Free Pascal 

Середовище Free Pascal дозволяє користувачу працювати як за допомогою клавіатури, так 
і за допомогою мишки. Для ефективності роботи в даному середовищі рекомендуємо 
засвоїти ряд гарячих клавіш. 

F10 – активізація меню 
Alt+F – активізація меню файл. 
Розглянемо пункти головного меню. 

File – меню для роботи  файлами, яке містить наступні команди: 
• New (Alt+F -> N)– відкрити нове вікно для створення програми. 
• Open(F3) – відкрити з диска програму, яку було раніше збережено 
• Save(F2) – зберегти вміст активного вікна на диску. 
• Save as.. – зберегти вміст активного вікна під новим вказаним іменем. 
• Save all – зберегти вміст всіх активних вікон. 
• Change dir… – зміна поточного каталога для читання або запису файлів. 
• Print виведення на пристрій друку вміст активного вікна 
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• Command shell – тимчасовий виклик командного процесора  операційної системи для 
виконання його команд (повернення і середовище програмування за допомогою 
команди EXIT). 

• Exit(Alt-X) – Завершення сеансу роботи в інтегрованому середовищі. 
Edit – редагування програми в активному вікні. 
Для виділення фрагменту тексту необхідно тримаючи клавішу Shift переміщати курсор 

клавішами керування курсора. Зняти відмітку виділеного тексту за допомогою натиснення 
клавіш Ctrl+K+H або натисненням лівої кнопки миші. 
ü Undo (Alt+BkSp) – відмінити останню операцію. 
ü Cat (Shift+Del) – знищення виділеного фрагменту з занесенням його в буфер обміну. 
ü Copy (Ctrl+Ins) – копіювання виділеного фрагменту в буфер обміну.  
ü Paste (Shift+Ins) – вставлення фрагменту з буферу обміну в активне вікно починаючи 
з позиції курсора. 

ü Clear (Ctrl+Del) - знищення виділеного фрагменту без занесення його в буфер 
обміну. 

ü Show clipboard – поміщення вмісту буферу обміну в окреме вікно з можливістю 
редагування. 

Run:  
Ø Run (Ctrl+F9) – запуск програми на виконання з одночасним пошуком 
синтаксичних помилок. 

Ø Program reset (Ctrl+F2)  - закриття всіх відкритих програмою файлів і 
встановлення лічильника на початок програми. 

Ø Go to cursor (F4) – запуск програми на виконання до позиції курсора. 
Ø Trance into (F7) – покрокове виконання програми з входженням у всі функції. 
Ø Step over   (F8) - покрокове виконання програми без входженням у всі функції 

(виконання функції як одна операція). 
Compile: 

v Compile (Alt + F9) Компіляція активної програми. 
v Make (F9)  - перевірка синтаксичних помилок в програмі. 

Debug: 
 Add watch..( Ctrl + F7) – добавлення змінної до вікна watch для відслідковування 
її під час покрокового виконання програми. 

 Output – відкриття вікна виведення. 
 User Screen (Alt+F5) перехід на екран виведення 

Window 
o Size/Move (Ctrl+F5) – входження в режим зміни положення і розміру активного 
вікна. Клавші керування курсора міняють положення вікна, Shift+ «стрілка» 
змінює розмір вікна. 

o Zoom (F5) – розгорнути активне вікно на весь екран. 
o Next (F6) – перехід до наступного вікна. 
o Previous (Shift+F6) – перехід до попереднього  вікна. 
o Close(Alt + F3) – закрити активне вікно. 
o Close all – закрити всі відкриті вікна. 

Help: 
§ Index (Shift+F1) – відкриття алфавітний перелік ключових слів довідки або 
відкриття довідки по ключовому слову на якому знаходиться курсор. 

§ Topic search  (Ctrl+F1) - відкриття довідки по ключовому слову на якому 
знаходиться курсор. 

§ Previos topic (Alt+F1) – відкриття останнього відкритого вікна довідки  
Додаткові гарячі клавіши 

Ctrl+Y – знищити стрічку де знаходиться курсор. 
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Лабораторна робота №1 
Мета: Набути уміння та навички роботи в середовищі Free Pascal відкриття, виконання, 

введення, збереження, компіляція, налагодження програми на Free Pascal. 
Матеріальне забезпечення: Free Pascal  

Практичне завдання. 
Варіант 0-15 

1. Завантажити середовище програмування Free Pascal. 
2. Набути уміння та навички роботи в середовищі Free Pascal відкриття, виконання, 
введення, збереження, компіляція, налагодження програми на Pascal. 

 
Тестові завдання з теми «Середовище програмування Free Pascal» 

1. За допомогою команди New можна: 
1) Створити новий файл 
2) Відкрити раніше створений файл 
3) Зберегти файл 
4) Закрити файл 

2. За допомогою команди Open можна: 
1) Створити новий файл 
2) Відкрити раніше створений файл 
3) Зберегти файл 
4) Закрити файл 

3. За допомогою команди Save можна: 
1) Створити новий файл 
2) Відкрити раніше створений файл 
3) Зберегти файл 
4) Зберегти файл під новим ім’ям 

4. За допомогою комбінації клавіш Alt+F -> N можна: 
1) Створити новий файл 
2) Відкрити раніше створений файл 
3) Зберегти файл 
4) Закрити файл 

5. За допомогою клавіші F10 можна: 
1) Створити новий файл 
2) Активізувати меню 
3) Зберегти файл 
4) Активізувати меню файл 

6. За допомогою комбінації клавіш Alt+F можна: 
1) Створити новий файл 
2) Активізувати меню файл 
3) Зберегти файл 
4) Закрити файл 

7. За допомогою клавіші F3 можна: 
1) Створити новий файл 
2) Активізувати меню файл 
3) Зберегти файл 
4) Відкрити файл 

8. За допомогою клавіші F2 можна: 
1) Створити новий файл 
2) Зберегти файл під новим ім’ям  
3) Зберегти файл 
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4) Відкрити файл 
9. За допомогою команди Save as.. можна: 

1) Створити новий файл 
2) Відкрити раніше створений файл 
3) Зберегти файл 
4) Зберегти файл під новим ім’ям 

10. За допомогою команди Exit можна: 
1) Завершити сеанс роботи в інтегрованому середовищі 
2) Редагувати програми в активному вікні 
3) Зберегти файл 
4) Зберегти файл під новим ім’ям 

11. За допомогою команди Undo можна: 
1) знищити виділений фрагмент з занесенням його в буфер обміну 
2) копіювати виділений фрагмент в буфер обміну 
3) відмінити останню операцію 
4) вставити фрагмент з буферу обміну в активне вікно починаючи з позиції курсора 

12. За допомогою команди Cat можна: 
1) знищити виділений фрагмент з занесенням його в буфер обміну 
2) копіювати виділений фрагмент в буфер обміну 
3) відмінити останню операцію 
4) вставити фрагмент з буферу обміну в активне вікно починаючи з позиції курсора 

13. За допомогою команди Copy можна: 
1) знищити виділений фрагмент з занесенням його в буфер обміну 
2) копіювати виділений фрагмент в буфер обміну 
3) відмінити останню операцію 
4) вставити фрагмент з буферу обміну в активне вікно починаючи з позиції курсора 

14. За допомогою команди Paste можна: 
1) знищити виділений фрагмент з занесенням його в буфер обміну 
2) копіювати виділений фрагмент в буфер обміну 
3) відмінити останню операцію 
4) знищити виділений фрагмент без занесення його в буфер обміну 

15. За допомогою команди Clear можна: 
1) знищити виділений фрагмент без занесення його в буфер обміну 
2) знищити виділений фрагмент з занесенням його в буфер обміну 
3) відмінити останню операцію 
4) вставити фрагмент з буферу обміну в активне вікно починаючи з позиції курсора 

16. За допомогою комбінації клавіш Alt+BkSp можна: 
1) знищити виділений фрагмент з занесенням його в буфер обміну 
2) копіювати виділений фрагмент в буфер обміну 
3) відмінити останню операцію 
4) вставити фрагмент з буферу обміну в активне вікно починаючи з позиції курсора 

17. За допомогою комбінації клавіш Shift+Del можна: 
1) знищити виділений фрагмент з занесенням його в буфер обміну 
2) знищити виділений фрагмент без занесення його в буфер обміну 
3) відмінити останню операцію 
4) вставити фрагмент з буферу обміну в активне вікно починаючи з позиції курсора 

18. За допомогою комбінації клавіш Ctrl+Del можна: 
1) знищити виділений фрагмент без занесення його в буфер обміну 
2) копіювати виділений фрагмент в буфер обміну 
3) знищити виділений фрагмент з занесенням його в буфер обміну 
4) вставити фрагмент з буферу обміну в активне вікно починаючи з позиції курсора 

19. За допомогою комбінації клавіш Ctrl+Ins можна: 
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1) знищити виділений фрагмент з занесенням його в буфер обміну 
2) копіювати виділений фрагмент в буфер обміну 
3) відмінити останню операцію 
4) вставити фрагмент з буферу обміну в активне вікно починаючи з позиції курсора 

20. За допомогою комбінації клавіш Shift+Ins можна: 
1) знищити виділений фрагмент з занесенням його в буфер обміну 
2) копіювати виділений фрагмент в буфер обміну 
3) відмінити останню операцію 
4) вставити фрагмент з буферу обміну в активне вікно починаючи з позиції курсора 

21. За допомогою команди Run можна виконати: 
1) запуск програми на виконання з одночасним пошуком синтаксичних помилок 
2) запуск програми на виконання до позиції курсора 
3) покрокове виконання програми з входженням у всі функції 
4) покрокове виконання програми без входженням у всі функції (виконання функції 
як одна операція) 

22. За допомогою команди Go to cursor можна виконати: 
1) запуск програми на виконання з одночасним пошуком синтаксичних помилок 
2) запуск програми на виконання до позиції курсора 
3) покрокове виконання програми з входженням у всі функції 
4) покрокове виконання програми без входженням у всі функції (виконання функції 
як одна операція) 

23. За допомогою команди Trance into можна виконати: 
1) запуск програми на виконання з одночасним пошуком синтаксичних помилок 
2) запуск програми на виконання до позиції курсора 
3) покрокове виконання програми з входженням у всі функції 
4) покрокове виконання програми без входженням у всі функції (виконання функції 
як одна операція) 

24. За допомогою команди Step over   можна виконати: 
1) запуск програми на виконання з одночасним пошуком синтаксичних помилок 
2) запуск програми на виконання до позиції курсора 
3) покрокове виконання програми з входженням у всі функції 
4) покрокове виконання програми без входженням у всі функції (виконання функції 
як одна операція) 

25. За допомогою комбінації клавіш Ctrl+F9 можна виконати: 
1) запуск програми на виконання з одночасним пошуком синтаксичних помилок 
2) запуск програми на виконання до позиції курсора 
3) покрокове виконання програми з входженням у всі функції 
4) покрокове виконання програми без входженням у всі функції (виконання функції 
як одна операція) 

26. За допомогою клавіші F4 можна виконати: 
1) запуск програми на виконання з одночасним пошуком синтаксичних помилок 
2) запуск програми на виконання до позиції курсора 
3) покрокове виконання програми з входженням у всі функції 
4) покрокове виконання програми без входженням у всі функції (виконання функції 
як одна операція) 

27. За допомогою клавіші F7 можна виконати: 
1) запуск програми на виконання з одночасним пошуком синтаксичних помилок 
2) запуск програми на виконання до позиції курсора 
3) покрокове виконання програми з входженням у всі функції 
4) покрокове виконання програми без входженням у всі функції (виконання функції 
як одна операція) 

28. За допомогою клавіші F8 можна виконати: 
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1) запуск програми на виконання з одночасним пошуком синтаксичних помилок 
2) запуск програми на виконання до позиції курсора 
3) покрокове виконання програми з входженням у всі функції 
4) покрокове виконання програми без входженням у всі функції (виконання функції 
як одна операція) 

29. За допомогою команди Compile можна виконати: 
1) Компіляцію активної програми 
2) перевірку синтаксичних помилок в програмі 
3) добавлення змінної до вікна watch для відслідковування її під час покрокового 
виконання програми 

4) знищити стрічку де знаходиться курсор 
30. За допомогою команди Make можна виконати: 

1) Компіляцію активної програми 
2) перевірку синтаксичних помилок в програмі 
3) добавлення змінної до вікна watch для відслідковування її під час покрокового 
виконання програми 

4) знищити стрічку де знаходиться курсор 
31. За допомогою команди Add watch.. можна виконати: 

1) Компіляцію активної програми 
2) перевірку синтаксичних помилок в програмі 
3) добавлення змінної до вікна watch для відслідковування її під час покрокового 
виконання програми 

4) знищити стрічку де знаходиться курсор 
32. За допомогою комбінації клавіш Alt + F9 можна виконати: 

1) Компіляцію активної програми 
2) перевірку синтаксичних помилок в програмі 
3) добавлення змінної до вікна watch для відслідковування її під час покрокового 
виконання програми 

4) знищити стрічку де знаходиться курсор 
33. За допомогою клавіші F9 можна виконати: 

1) Компіляцію активної програми 
2) перевірку синтаксичних помилок в програмі 
3) добавлення змінної до вікна watch для відслідковування її під час покрокового 
виконання програми 

4) знищити стрічку де знаходиться курсор 
34. За допомогою комбінації клавіш Ctrl + F7 можна виконати: 

1) Компіляцію активної програми 
2) перевірку синтаксичних помилок в програмі 
3) добавлення змінної до вікна watch для відслідковування її під час покрокового 
виконання програми 

4) знищити стрічку де знаходиться курсор 
35. За допомогою комбінації клавіш Ctrl+Y можна виконати: 

1) Компіляцію активної програми 
2) перевірку синтаксичних помилок в програмі 
3) добавлення змінної до вікна watch для відслідковування її під час покрокового 
виконання програми 

4) знищити стрічку де знаходиться курсор 
 

 



Структурне програмування мовою Pascal (лабораторний практикум).  

11 
Вакалюк Т.А., Жуковський С.С. – асистенти кафедри прикладної математики та інформатики 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 

 
0. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal i Delphi. Навч. 
посібн. 8-ме вид. – Львів: «СПД Глинський», 2007. – 192 с. 

1. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Інформатика: навч. посібник/за ред.. М.І.Шкіля. – К.: 
Вища шк., 1991. – 319 с. 

2. Спірін О.М., Кривонос О.М. Початки алгоритмізації та процедурного програмування: 
Методичний посібник для студ.вищих пед..навч.закл-ів фізико-математичних 
спеціальностей. – Житомир: ЖДПУ, 2002. – 93 с. 

3. Присяжнюк А.В., Присяжнюк С.А. Вступ до програмування. Мова Паскаль: 
Популярний курс лекцій /Навчально-методичний посібник/. – Житомир: 
Поліграфічний центр ЖДПУ, 1999. – 182 с. 

4. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування мовою Turbo Pascal. – 
Харків: «Парітет», 1995. – 352 с. 

5. www.e-olimp.com  
 
 

http://www.e-olimp.com


Структурне програмування мовою Pascal (лабораторний практикум).  

12 
Вакалюк Т.А., Жуковський С.С. – асистенти кафедри прикладної математики та інформатики 

ДЛЯ НОТАТКІВ 
 
 



Структурне програмування мовою Pascal (лабораторний практикум).  

13 
Вакалюк Т.А., Жуковський С.С. – асистенти кафедри прикладної математики та інформатики 

ДЛЯ НОТАТКІВ 



Структурне програмування мовою Pascal (лабораторний практикум).  

14 
Вакалюк Т.А., Жуковський С.С. – асистенти кафедри прикладної математики та інформатики 

ДЛЯ НОТАТКІВ 
 



Структурне програмування мовою Pascal (лабораторний практикум).  

15 
Вакалюк Т.А., Жуковський С.С. – асистенти кафедри прикладної математики та інформатики 

Навчально-методичне видання 
 
 
 
 

ВАКАЛЮК Тетяна Анатоліївна 
ЖУКОВСЬКИЙ Сергій Станіславович 

 
 
 
 
 

Структурне програмування 
мовою Pascal (лабораторний практикум) 

 
 

Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Надруковано з оригінал-макета авторів 

 
Підписано до друку 30.05.11. Формат 60х90/16. Папір офсетний. 

Гарнітура Times New Roman. Друк різографічний. 
Ум. друк. арк. 11. Обл. вид. арк. 10.5. Наклад 300. Зам. 745.  

Видавець і виготовлювач 
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка  

м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: 

серія ЖТ №10 від 07.12.04 р. 
електронна пошта (E-mail): zu@zu.edu.ua 

mailto:zu@zu.edu.ua

