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BorderColor, BorderWidth, Color, HScroll.Value ) для 
об’єктів в літературі. Занотуйте їх у зошит. Весь код потрібно вміти 
пояснити.) 
 
Private Sub cmdEnd_Click() 
 End 
End Sub 
 
Private Sub cmdShapeColor_Click() 
 cdcolor.ShowColor 
 ShpAll.BorderColor = cdcolor.Color 
End Sub 
 
Private Sub HScroll_Change() 
 ShpAll.BorderWidth = HScroll.Value 
End Sub 
 
Private Sub HScroll_Scroll() 
 HScroll_Change 
End Sub 
 
Private Sub VScroll_Change() 
 ShpAll.Shape = VScroll.Value 
End Sub 
 
Private Sub VScroll_Scroll() 
 VScroll_Change 
End Sub 
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Зошит містить поради по створенню додатків на Visual Basic, 
структуру проекту, прийоми роботи з кодом, відомості про керуючі 
структури мови програмування, що супроводжуються докладним 
поясненням їх роботи та баготочисленними прикладами. Для 
закріплення теоретичного матеріалу запропоновано виконання 
практичних робіт. Кожна практична робота містить завдання та 
інструкцію її виконання, зразки зовнішнього вигляду програми та коду з 
коментарями, індивідуальні завдання, за виконання яких студент може 
розраховувати на найвищий бал (оцінку). Заохочується творчість при 
виконанні завдань, якщо виконуються всі вимоги до практичної роботи.  

 
Розробив: викладач інформатики та методики викладання 

інформатики  Запорізького педагогічного коледжу  
Попович Ігор Федорович 
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9. Додайте на форму об’єкт Shape, дайте ім’я – ShpAll. Зверніть 
увагу на властивість Shape. Вивчіть, які значення може вона 
набувати.  

10. Розмістіть на формі смуги прокрутки горизонтальну та 
вертикальну з відповідними іменами HScroll та VScroll. 

11. Для цих елементів керування встановіть значення для таких 
властивостей: для HScroll min=1, max=30, для VScroll min=0, 
max=5. Самостійно проаналізувати як значення цих властивостей 
впливає на відображення об’єкта Shape на формі.  

12. Зробіть відповідні написи на формі для смуг прокрутки (див. 
малюнок, можна змінити на свій смак, не втрачаючи зміст). 

 
 

13. Ввести код. При введенні коду у процедури подій заголовки 
процедур отримати автоматично(двічі клацнути на відповідному 
об’єкті): 

 
(Намагайтеся самостійно розібратися з назвами відповідних процедур. 
Знайдіть значення методів та властивостей (ShowColor, 
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Практична робота №7 
 

Тема. Прості  елементи керування для роботи з графіки . 
Мета: вивчити властивості елемента керування Shape(Контур); 
навчитися використовувати елемент керування, змінювати його форму  
та колір; розвивати почуття пропорційності та гармонійності. 
 

Завдання 
Створити програму-демонстрацію можливостей елемента керування 
Shape(Контур) за зразком (див. малюнок). Модернізація програми 
заохочується, якщо втрачається потрібний мінімум (зміна кольору 
об’єкта, форми та товщини.  

Хід роботи 
 

1. Створіть новий стандартний проект (Standart EXE), 
використовуючи вікно New Project. 

2. Назвіть проект Графіка. Для цього скористайтеся командою 
Project1 Properties меню Project. Після перейменування проекту 
ця команда буде мати назву  Графіка Properties. 

3. Для зміни кольору об’єктів потрібно буде  діалогове вікно 
вибору кольору Цвет. За допомогою діалогового вікна 
Components, яке викликається командою Components з пункту 
головного меню Project, під’єднайте до проекту бібліотеку 
Microsoft  Common Dialog Control  6.0 (для цього поставте 
прапорець (√) поряд з бібліотекою) та натисніть кнопку ОК.  

4. Перейменуйте форму проекту – на FrmGraf  (властивість Name 
для форми). 

5. Властивості Caption форми дайте значення Працюємо з 
графікою. 

6. Додайте на форму мітку (Label) для напису на формі: „Об'єкт 
Shape (Контур) та його можливі форми”. 

7. Додайте на форму елемент керування CommonDialog вибравши 
його на панелі елементів керування (ToolBox). Дайте йому ім’я 
cdColor (властивість Name).  

8. Додайте на форму дві командні кнопки: з властивостями Name  
cmShapeColor, cmdEnd та відповідно з властивостями Caption 
Колір об’єкта Shape,  Вихід. 
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Етапи розробки додатка 

У Visual Basic, як і в багатьох інших мовах, призначених для 
написання додатків під Windows, використовується подійно-керована 
модель програмування. У "старих" версіях Basic’а, таких як QBasic, 
використовувалася лінійна структура написання програми. Кожна 
програма починалася і закінчувалася у визначених місцях. Уся програма 
виконувалася послідовно, іноді, викликалися процедури і функції. 
Тобто, якщо програму "завантажували", то вона відразу починала 
виконуватися, і , дійшовши до кінця, завершувалася. У Visual Basic це 
відбувається зовсім інакше. Справа в тім, що ОС Windows має GUI 
(Graphical User Interface), тобто графічний інтерфейс користувача, у 
якому використовуються стандартні елементи керування, такі, як вікна 
(вони ж форми), кнопки, списки, поля, для введення тексту тощо. У 
будь-якій мові високого рівня програма будується на основі цих 
елементів. Отже, розробка додатка на VB складається з наступних 
етапів: 

1. Продумування програми (подумати, що програма повинна 
робити, вирішити перед собою задачі, що мають бути 
реалізовані, продумати структуру даних, і т.д.).  

2. Проектування інтерфейсу, тобто приміщення на форму 
потрібних керуючих елементів, кнопок, списків і т.п. Цей етап 
називається складанням кістяка програми.  

3. Написання програмного коду, що зв'язує поміщені на форму 
керуючі елементи, тобто "нарощування плоті на кістяк".  

4. Відлагодження програми. Цей етап часто займає більше часу, 
чим попередні.  

5. Остаточна компіляція і, якщо це необхідно, створення 
дистрибутива (тобто файлу setup.exe).  

Ці етапи завжди необхідно тримати в пам'яті, тому що вони 
використовуються при написанні будь-якої програми. Порядок етапів 
теж важливий. Наприклад, не можна спочатку написати код програми, а 
тільки потім розробляти інтерфейс користувача (є звичайно винятки, 
наприклад, коли програма взагалі не має інтерфейсу, або коли йде 
розробка процедури, що не залежить від інтерфейсу програми).  
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Структура проекту VB 

Необхідно представляти,  які складові входять до проекту. У Visual 
Basic будь-який проект складається з наступних файлів: 

• файл кожної форми (розширення frm). Це звичайний ASCII 
текстовий файл, у якому записаний весь код, поміщений у 
форму, а також властивості всіх поміщених на форму елементів 
керування і самої форми теж.  

• файл кожної форми, що містить бінарну інформацію (наприклад 
картинку в PictureBox) (розширення frx)  

• файл проекту, що містить інформацію про проект (розширення 
vbp)  

• інформація про робочу область проекту (workspace) (розширення 
vbw)  

Це необхідний мінімум. (Хоча, бувають і виключення, наприклад, 
коли в проекті не використовуються форми. Тоді замість frm файлу, 
буде bas файл.) 
Далі перелічимо додаткові файли, що можуть бути підключені до 

проекту: 

• файл кожного модуля (розширення bas) Це текстовий файл.  
• файл кожного модуля класів (розширення cls). Це текстовий 

файл.  
• файл кожного додаткового елемента керування (розширення ctl) 

Це теж текстовий файл.  
• файл ресурсів (розширення res)  
• інші файли (ocx, tlb, і т.д...)  

Запам'ятовувати призначення всіх цих файлів не обов'язково, досить 
запам'ятати 3 файли: frm – файл, у якому зберігаються код форми і 
властивості всіх поміщених на дану форму елементів керування, vbp – 
файл проекту, що містить інформацію про проект, які форми входять до 
проекту. І bas – файл - модуль. У ньому можуть бути оголошені 
глобальні змінні, константи, функції тощо, фактично – тільки код, без 
елементів керування. 
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Open pathname For mode as  #fileNumber 
де  pathname – повне ім’я файлу; 
  mode – режим доступу до файла. В даній програмі 
використовується Input (читання) , Output(запис). 
 
ShowOpen – метод об’єкта CommonDialog, який використовується 
для відкриття вікна «Открыть» 
FileName – властивість об’єкта CommonDialog, що повертає шлях 
та ім’я вибранного файла у вікні «Открыть». 
FreeFile – функция, що повертає номер вільного ідентифікатора 
файла (дескриптора). 
FileLen – функция, що повертає розмір файла в байтах. 
ShowSave – метод об’єкта CommonDialog, який використовується 
для відкриття вікна «Сохранить». 
Close – оператор, який закриває файл. 
 

Примітка: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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У VB 6 існує поняття типу файла, який визначається структурою 
організації зберігання в файл і способом доступу до цієї інформації. 
Виділяють наступні типи файлів. 
⇒ Файли послідовного доступу.  

Це текстові файли або аналогічні. Такі файли являють 
собою  послідовність символів. Дані можуть бути з 
розділовими символами або без них, тобто зміст файлів 
може мати деяку структуру. Структурною одиницею в 
подібних файлах, як правило, є рядок. Прикладами цих 
файлів можуть слугувати текстові файли і файли 
ініціалізації програм (які часто мають вигляд *.ini). 

⇒ Файли довільного доступу. 
Це структурні файли, які містять інформацію у вигляді 
записів. Прикладом може слугувати файли без даних. 

⇒ Двійкові (бінарні) файли. 
Файли з побайтовим доступом. Це ті ж файли з 
поступовим доступом, але інформація в них не 
організована в рядки. Особливість даних файлів – робота з 
байтами або блоками байтів. До таких файлів можна 
віднести виконувані програми, файлів динамічних 
бібліотек, файли документів Word. 

 
Читання даних з файлу послідовного доступу  виконується з 
допомогою функції Input . 
Функция Input  має такий синтаксис: 
Input (number, #fileNumber) 
де   number – ціле число, що задає кількість символів, що читаються 
з файлу; 
  fileNumber – номер (ідентифікатора) файла.  
 
Данні в файл послідовного доступу записуються з допомогою 
оператора Print #. 
Він має такий синтаксис: 
Print #fileNumber, [outputlist] 
де   fileNumber – номер (ідентифікатора) файла; 
 outputlist – список виразів або змінних для запису. 
 
Відкриття файлу виконується оператором Open: 
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Легкість роботи з кодом у VB 

Visual Basic надає допомогу при написанні коду. Ця технологія 
називається Intellisence. Технологія Intellisence полегшує „життя” в 
процесі програмування на VB. Ця технологія дозволяє уникати введення 
великої кількості коду та його редагування. Intellisence виводить 
невелике спливаюче вікно з корисною інформацією про поточний 
об'єкт. Напевно,  ви вже бачили таке вікно. Такі вікна бувають 3-х видів: 

1. QuickInfo. Видає інформацію про синтаксис поточного оператора 
Visual Basic. Де б ви не ввели ім'я оператора (функції) і 
поставили після імені пропуск або відкрили круглу дужку, то 
Visual Basic негайно покаже інформацію про синтаксис цього 
оператора. Наприклад: 

 

2. List Properties/Methods. Ця властивість полегшує роботу з 
об'єктами в Visual Basic. Після того, як поставити крапку після 
імені якогось об'єкта, VB відразу ж покаже вам список усіх 
доступних властивостей і методів цього об'єкта: 

 

 Властивості мають іконку: , а методи –  



 6 

3. Available Constants. Ця функція виводить вікно доступних 
констант. Наприклад, якщо поставити знак рівності після змінної, 
що має тип Boolean, то Visual Basic видасть вам вікно, де можна 
вибрати з двох значень (True/False) потрібне.  

4. Якщо натиснути Ctrl+J, те VB видасть список усіх визначених у 
програмі властивостей, методів, констант, типів тощо, 
включаючи вбудовані в сам Visual Basic.  

Може бути корисна функція Auto Syntax Check, яку можна включити в 
Tools->Options (за замовчуванням ця функція активна). Якщо прапорець 
стоїть, то Visual Basic буде стежити за правильністю набраного коду в 
Visual Basic. Якщо ми набереме рядок неправильно, то VB попередить, 
при цьому, видавши вікно з повідомленням.  
Ще Visual Basic постійно стежить за красотою коду. Так як Visual 

Basic не розрізняє великі і малі літери, він буде постійно корегувати 
імена змінних і функцій у коді програми, щоб вони виглядали саме так, 
як зазначено в їхньому визначенні. Наприклад, якщо оголосити змінну  

Dim myVar As String  

А потім у коді програми ввести: 

MYVAR = "VB"  

Те після того, як курсор редагування перейде на наступний (або просто 
інший) рядок, VB змінить код: 

myVar = "VB"  

Тобто, ім’я змінною завжди буде написано так, як визначено в 
операторі Dim. Це дуже гарна функція VB.  
Також Visual Basic підсвічує кольором деякі ділянки коду. Синім 

кольором виділяються зарезервовані слова Visual Basic. Зеленим 
кольором – коментарі, інше чорним. Коментарі - це усе, що знаходиться 
після символу ' (апостроф). При компіляції коментарі ігноруються, але 
при перегляді коду вони дуже корисні. Краще завжди коментувати код, 
особливо в складних місцях.  
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If strFFF < > "" Then 
   Open strFFF For Input As n 
   strFilecontent = Input(FileLen(strFFF), #n) 
  txtfile.Text = strFilecontent 
  Close 
End If 

End Sub 
 
Private Sub Cmdsavefile_Click() 

cdCommonDialog.ShowSave 
strFFF = cdCommonDialog.FileName 
n = FreeFile 
If strFFF < > "" Then 
   Open strFFF For Output As n 
   Print #n, txtfile.Text 
   Close 
End If 

End Sub 
12. Забезпечити очищення текстового поля перед відкриттям нового 

файлу за допомогою окремої командної кнопки або перед 
відкриттям нового файлу (дописати код у процедурі  
cmdopenfile_click() ) 

13. Запустити програму на виконання (гаряча клавіша F5). Якщо 
виникли помилки – усунути їх. 

14. Після запуску програми введіть в текстове поле вірш.  
15. Збережіть вірш у файл. Для цього натисніть кнопку   Зберегти 

файл . Вказати місце збереження файлу та ім’я  файлу  (ім’я 
файлу – це прізвище виконавця практичної роботи).  

16. Відкрийте файл, який був збережений, для цього натисніть 
кнопку Відкрити файл. Переконайтеся, що файл, який ви 
відкрили є той, що був вами збережений.    

17. Підготуйте до здачі практичну роботу (Вміти пояснити код 
програми: функції, методи,   об’єкти та їх властивості, які були 
використані в програмі) 

 
Теоретичні відомості 
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1. Створіть новий стандартний проект (Standart EXE), 
використовуючи вікно New Project. 

2. Назвіть проект MyFile . Для цього скористайтеся командою 
Project1 Properties меню Project. Після перейменування проекту 
ця команда буде мати назву  MyFile Properties. 

3. Для вибору файлів потрібні будуть  діалогові вікна відкриття та 
збереження файлів. За допомогою діалогового вікна 
Components, яке викликається командою Components з пункту 
головного меню Project, під’єднайте до проекту бібліотеку 
Microsoft  Common Dialog Control  6.0 (для цього поставте 
прапорець (√) поряд з бібліотекою) та натисніть кнопку ОК.  

4. Перейменуйте форму проекту – на FrmForFile  (властивість 
Name для форми). 

5. Властивості Caption форми дайте значення Працюємо з файлом. 
6. Додайте на форму текстове поле для відображення змісту файла. 

Змініть Name на txtFile . Текстове поле має бути досить значних 
розмірів. Активізуйте властивість текстового поля MultiLine . 

7. Додайте на форму елемент керування CommonDialog вибравши 
його на панелі елементів керування(ToolBox). Дайте йому ім’я 
cdCommonDialog (властивість Name).  

8.  Для фільтрації файлів у властивість Filter  об’єкта  
cdCommonDialog введіть наступне: Текстові файли (*.txt)|*.txt| .  

9. Додайте на форму дві командні кнопки: з властивостями Name  
cmdopenfile, cmdsavefile та відповідно з властивостями Caption 
Відкрити файл,  Зберегти файл. 

10. У коді змінити змінну strFFF на strNameFile.  
11. Ввести код, враховуючи п.10. При введенні коду у процедури 

командних кнопок заголовки процедур отримати 
автоматично(двічі клацнути на відповідній кнопці): 

 
Dim strFFF As String 
Dim strFilecontent As String 
Dim n As Integer  
 
Private Sub cmdopenfile_Click() 

cdCommonDialog.ShowOpen 
strFFF = cdCommonDialog.FileName 
n = FreeFile 
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Відступи 

Про відступи треба говорити окремо. Відступи ДУЖЕ важливі при 
програмуванні. Будь ласка, ніколи не забувайте про них. Вони 
допоможуть при перегляді вашого коду. Особливо вони корисні в 
складних розгалуженнях і циклах. Розглянемо приклад: 

If  Form1.Visible = False Then 
If  a = b Then 
For  c = 1 To 5 
If  b > c Then Exit Sub 
Next  c 
End If 
End If  

Зрозуміти в такому коді, що виконується після чого - дуже складно. 
Якщо ми поставимо відступи, все відразу стане зрозуміло: 

If  Form1.Visible = False Then 
    If  a = b Then 
        For  c = 1 To 5 
            If  b > c Then Exit Sub 
        Next  c 
    End If 
 End If  

Тепер видно, що другий If  виконатися тільки при виконанні першої 
умови, що цикл знаходиться всередині розгалуження, і т.д.  

Visual Basic надає можливість зробити відступ відразу для ділянки 
коду. Для цього необхідно виділити цю ділянку (кілька рядків) і 
натиснути Tab. Усі виділені рядки зрушаться праворуч. Якщо вам 
знадобиться зрушити код уліво, натискайте Shift+Tab. Завжди 
пам’ятайте про відступи. Це дає можливість легко читати код. 
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Керуючі структури 

Цей розділ присвячений операторам, що призначені для керування 
процесом виконання всіх інших операторів, що виконуються, Visual 
Basic. Такі класичні структури, як умовні оператори й оператори циклу, 
є у всіх процедурних мовах програмування, є вони й у Visual Basic.  

Умовний оператор If...End If 

Він необхідний для прийняття рішень, коли потрібно виконати ту або 
іншу дію. Іншими словами: якщо Логічний_вираз істинний (відповідає 
на питання „так”), то Оператор виконується, якщо хибний, то виконання 
не відбудеться. 

If  Логічний_вираз Then Оператор 

If  а>0 Then Text1.Text=” Змінна а меньше нуля” 

Тут в ролі Оператора виступає вираз Text1.text=” Змінна а меньше 

нуля” , який виконається при істинній умові, тобто тоді, коли а>0. 
Коли потрібно записати групу операторів, існує така форма: 

 If  Логічний_вираз Then 
    Група_операторів  
 End If  

У першому випадку оператор може бути тільки один. В другому – 
скільки завгодно (у тому числі й один). Наприклад: 

If  (a = b) And (c <> d) Then 
    b = d 
    a = 20 
 End If  

Дужки тут не обов'язкові, але вони підвищують „читабельність” коду. 
Прочитати цей оператор можна так. Якщо (If ) a = b   і  (And)  c <> d  , 
тоді виконати вирази b = d, a = 20 , умовний оператор завершено (End 

If .) 
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Практична робота №6 

 
Тема. Робота з файлами послідовного доступу. 
Мета: вивчити функції  та оператори для роботи з файлами; навчитися 
створювати та  відкривати файли послідовного доступу, розвивати 
логічне мислення, уважність. 
 

Завдання 
Створити програму, що вміє зберігати текстову інформацію у текстовій 
файл та відкривати його. Використати текстове поле для введення та 
виведення тексту (див. малюнок). Можна змінювати зовнішній вигляд, 
модернізувати програму, не втрачаючи її працездатності. За допомогою 
цієї програми зберегти у текстовий файл дитячий вірш (не менше 3 
стовпчиків). Обов’язково показати його при захисті роботи. 

 
Хід роботи 
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 Call Suma 
 Call Dobutok 
 Call Variant  
End Sub 
 
Примітка: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Умовний оператор If....ElseIf... Else....End If  

Така конструкція використовується для більш складних розгалужень: 

If  Логічний_вираз 1 Then 
    Група_операторів1 
 ElseIf  Логічний_вираз 2 Then 
    Група_операторів2  
... 
Else  
    Група_операторів3  
End If 

Це слід читати наступним чином. Якщо (If ) перша умова 
(Логічний_вираз 1 ) істинна, тоді (Then ) виконуються оператори 
(Група_операторів1); інакше якщо (ElseIf ) друга умова 
(Логічний_вираз 2 ) істинна, тоді (Then ) виконуються оператори 
(Група_операторів2) .... інкаше (Else ) викононуються оператори 
(Група_операторів3). Останній випадок означає, що жодна з поданих 
умов не є істинною.  
  Ця схема може бути й в скороченому вигляді 
If...Then...Else...End If . При цьому оператори після Else  
виконуються тільки в тому випадку, якщо жодна з умов не є істинною. 

Приклад: 

If  (a = b) Or (c <> d) Then 
    b = d 
    a = 20 
 Else  
    c = d 
 End If  

Службове слово Or читається як „або”. Тоді вираз c=d буде виконано 
тільки в тому випадку, якщо a<>b або c=d. Тобто умова (a = b) Or (c 

<> d)  буде істинною, якщо  a = b  або (Or) c <> d.  
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Умовний оператор Select Case...End Select 

Конструкція Select Case  "приймає рішення" на основі аналізу значення 
одного виразу. При цьому цей вираз вказується в рядку Select Case : 

Select Case  Вираз_для_вибору 

Case Значення_№1 
    Група операторів 
 Case Значення_№2 
    Група операторів 
 ... 
Case Значення_№N 
    Група операторів 
 Case Else  
    Група операторів 

End Select  

В залежності від значення змінної iTest , рядковій змінній strResult  
присвоюються різні значення: 

Select Case  iTest  

Case 1 
    strResult = "iTest = 1" 
Case 2, 3, 4 
    strResult = "iTest = 2, 3 або 4"  
Case 5 To 9 
    strResult = "iTest знаходиться в діапазоні від 5 до 9"  
Case iTest < 0  
    strResult = "iTest менше 0"  
Case Is  > 9 
    strResult = "iTest більше 9"  
Case Else 
    strResult = "iTest дорівнює 0"  

End Select  
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’ опис необхідних змінних для процедур користувача 
Dim Mas(10) As Integer 
Dim Kil_elem As Byte 
Dim s As Integer 
Dim d As Double 
’ зразки відповідних процедур користувача  
Private Sub Vvod() 
 Kil_elem = InputBox(" Кількість елементів_   
        масиву:", " Введення") 
 For i = 1 To Kil_elem 
  Mas(i) = InputBox(" Введіть" + Str(i) +_ 
        " елемент:", " Введення значень") 
 Next i 
End Sub 
 
Private Sub Suma() 
 s = 0 
 For i = 1 To Kil_elem 
   s = s + Mas(i) 
 Next i 
 Text2.Text = s 
End Sub 
 
Private Sub Dobutok() 
 d = 1 
 For i = 1 To Kil_elem 
   d = d * Mas(i) 
 Next i 
 Text3.Text = s 
End Sub 
 
Private Sub Variant() 
 .......... ’ записати код згідно свого варіанту 
End Sub 

Зразок для командної кнопки CmdJob 
(Натисни – отримаєш результати…) 

Private Sub CmdJob_Click() 
 Call Vvod   ’ виклик відповідної процедури 
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2. Знайти добуток елементів масиву, що є більше нуля, та вивести 

їх на форму. 

3. Знайти суму парних чисел в масиві, та вивести їх на форму. 

4. Знайти суму непарних чисел в масиві, та вивести їх на форму. 

5. Знайти кількість елементів масиву, що є більшими за нуль, та 

вивести їх на форму. 

6. Знайти кількість елементів масиву, що є меншими за нуль, та 

вивести їх на форму. 

7. Впорядкувати масив за зростанням значень його елементів та 

вивести їх на форму. 

8. Впорядкувати масив за спаданням значень його елементів та 

вивести їх на форму. 

9. Знайти суму елементів  масиву, що діляться на 3 без остачі, та 

вивести їх на форму.  

10. Знайти суму елементів  масиву, що діляться на 4  або на 5 без 

остачі, та вивести їх на форму. 

Зразок для командної кнопки CmdStep  
(Обчислення X^N) 

Dim a As Integer 
Dim b As Integer 
Private Sub CmdStep_Click() 
 a=Val(InputBox(“ Введіть х”,” Введення даних”)) 
 b=Val(InputBox(“ Введіть n”,” Введення даних”)) 
 Text1.Text=Str(VStep(a,b)) 
End Sub 
 
Private Function VStep(x As Integer, n As Integer) 
As Double 
 VStep=x^n 
End Function 
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Оператор циклу For...Next 

Цей цикл використовують у тому випадку, коли заздалегідь відомо 
стартове і кінцеве значення лічильника. Синтаксис виглядає так: 

For  Лічильник_циклу = Старт To Стоп Step  Крок 
    Група операторів 
 Next  [ Лічильник_циклу]  

Роль лічильника циклу може грати тільки раніше оголошена змінна 
цілочислового типу. Крок задає збільшення лічильника циклу при 
кожному проході. За замовчуванням значення кроку дорівнює 1. Старт 

– це початкове значення лічильника, а Стоп – кінцеве значення. Після 
слова Next  лічильник можна опустити. 

Приклад: 
У цьому прикладі всім елементам масиву iArray  присвоюється 
значення 5: 

 Dim  c As Integer  
 Dim iArray(10) As Integer  
 For  c = 0 To 10 
    iArray(c) = 5 
 Next  c 

А тут підраховується сума чисел від 1 до 10: 

Dim suma As Integer  
Dim i As Integer 
suma = 0 
For  i = 1 To 10 
    suma = suma + i 
 Next  c 

Описана змінна suma та змінна i  (лічильник) як цілочисленні. Змінній 
suma присвоюється нуль. Далі прослідкувати як змінюються значення 
всіх змінних можна за допомогою таблиці:  
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Прохід 
циклу 

Значення 
i  

Значення 
suma 

 0 0 
1 1 1 
2 2 3 
3 3 6 
4 4 10 
5 5 15 
6 6 21 
7 7 28 
8 8 36 
9 9 45 
10 10 55 

Оператор циклу For Each...Next 

Ця специфічна форма циклу For призначена для виконання деякої 
операції з кожним об'єктом, що входить до складу деякої колекції 
об'єктів (такою операцією, наприклад, може бути виклик методу або 
присвоювання значення властивості). Синтаксис оператора: 

For Each  ИмяОбъекта In  ИмяКоллекции 
    Операції над об' єктами 
 Next  ИмяОбъекта 

В цьому прикладі показано, як змінити властивість BackColor у всіх 
написів (Label), що знаходяться на формі: 

Dim x As Object  
 For Each  x In  Me.Controls 
    If  TypeName(x) = "Label" Then 
        x.BackColor = 0 
    End If 
 Next  x  

Me тут - поточна форма. Тобто  не обов'язково використовувати повне 
ім'я форми для доступу до її властивостей. Наприклад, для закриття 
поточної форми, можна написати Me.Hide . (або Unload Me ). 

Оператор циклу Do While...Loop  (Do...Loop While)  
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Обчислення X^N, Натисни – отримаєш результати у всіх 
полях. 

7. Звільніть від тексту всі текстові поля. Для цього потрібно 
„очистити” від значення властивість Text.   

8. Скласти код програми, використовуючи нижче наведений код як 
зразок, додавши в нього частину коду, що забезпечує виконання 
вашого завдання.  При введенні коду у процедури командних 
кнопок заголовки процедур отримати автоматично (двічі 
клацнути на відповідній кнопці). 

9. Запустити програму на виконання . Якщо виникли помилки – 
усунути їх. Протестуйте вашу програму. 

10. Підготуйте до здачі практичну роботу (Вміти пояснювати  код 
програми: функції, методи, об’єкти та їх властивості, які були 
використані в програмі. 

 

 
 

Варіанти завдань. 
1. Знайти суму елементів масиву, що є невід’ємні, та вивести їх на 

форму. 
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Практична робота №5 
 

Тема. Робота з функціями та процедурами 
Мета: вчитися створювати функції та процедури користувача та 
викликати їх; навчитися реалізовувати їх в проектах; вчитися 
раціонально писати код програми; розвивати логічне мислення. 
 
Завдання 
Створіть масив чисел (не більше 10). Введення елементів масиву 
необхідно організувати за допомогою функції InputBox. Розмірність 
масиву, що вводиться, встановлюється за допомогою функції InputBox.  
Організувати знаходження хn за допомогою функції користувача, суми 
та добуток елементів масиву за допомогою процедури користувача. 
Виконати завдання свого варіанту (варіанти розподіляє викладач). 
Дозволяється змінювати значення властивостей елементів керування, 
якщо зміни не погіршують зовнішній вигляд форми та не ускладнюють 
розуміння роботи програми. 

 
Хід роботи 

 
1. Створіть новий стандартний проект (Standart EXE), 

використовуючи вікно New Project. 
2. Назвіть проект Процедури. Для цього скористайтеся командою 

Project1 Properties меню Project. Після перейменування проекту 
ця команда буде мати назву  Процедури Properties. 

3. Перейменуйте форму проекту – на FrmProcedure (властивість 
Name для форми). 

4. Властивості Caption форми дайте значення Працюємо з 
функціями та процедурами.. 

5. Організуйте написи (елемент керування Label)  на формі такого 
змісту: Знаходження х підняти до степеня n, Сума чисел 
масиву, Добуток чисел масиву, Тут має бути завдання згідно 
варіанту (на цьому місці розмістіть відповідний текст, що буде 
відбиватиме зміст вашого завдання згідно отриманого варіанту) 
(властивість Caption) (див. рис).  

6. Додайте на форму дві командні кнопки: з властивостями Name  
cmdStep, cmdJob та відповідно з властивостями Caption  
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Ці два різновиди циклу тісно взаємозалежні, і їх часто розглядають 
як один з базових видів циклу. Як вже відзначалося, цикли For 
застосовують у тих випадках, коли кількість проходів і діапазон зміни 
лічильника циклу заздалегідь відомі. Цикли While призначені для 
ситуацій, коли кількість проходів циклу заздалегідь не відомо, але  
відома умова виходу з циклу. Цикл працює, якщо Умова_виходу є 
істинною.  Синтаксис циклу While: 

1) Перший варіант 
 Do While  Умова_виходу 
    Група операторів 
 Loop 

 

2) Другий варіант 
 Do  
    Група операторів 
 Loop While  Умова_виходу 

Відмінність між ними полягає в тому, що умова виходу 
перевіряється в одному випадку на початку наступним проходом, а в 
іншому випадку - після виходу. Якщо в циклі опустити умову виходу 
або ця умова завжди виконується, то вийде нескінченний цикл. Якщо 
випадково вийшов такий цикл, то вийти з нього можна при натисканні 
Ctrl+Break. Але це працює тільки в середовищі розробки. Наприклад: 

Do While  2 > 1 
    Print " Вічний цикл" 
 Loop  

Приклад: 
Dim n As Integer  
 n = 10 
 Do While  n >= 0 
    n = n - 1 
    Print n 
 Loop 

Розберемо роботу цього циклу детальніше. Змінна n набуває значення 
10. Починається цикл Do While (виконуй поки умова істина), 
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перевіряється умова n>=0 . Оскільки 10>=0, то ми виконуємо оператори, 
що записані в циклі (n=10-1 , тобто n=9 , це значення друкується на 
формі. Оператор Loop  повертає нас на початок циклу – на перевірку 
умови і т.д. Вихід з оператора циклу відбудеться, коли стане n<0 , тобто 
коли n = -1 . Спробуйте самостійно пройти весь шлях і переконатися в 
цьому.  

Оператор циклу Do Until...Loop  (Do...Loop Until) 

По своїй логіці цикл Until подібний циклові While з тією лише 
різницею, що проходи циклу виконуються доти, поки умова виходу не 
стане істинною. Тобто коли n<11 ( буде n = 10) цикл припинить свою 
роботу. 
Приклад: 
Dim n As Integer  
 n = 20 
 Do 
    n = n - 1 
    Print n 
 Loop Until  n < 11  

Вихід з циклу Exit For  (Exit Do) 

За допомогою операторів Exit...  можна здійснити достроковий вихід 
з циклу незалежно від значення, що має в даний момент умова виходу.  

Приклад: 
Dim n As Integer  
 n = 10 
 Do While  n > 1 
    n = n - 1 
    Print n 
    If  n = 5 Then Exit Do  ' Якщо лічильник = 5, то виходимо з циклу  
Loop  
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7. Впорядкувати масив за зростанням значень його елементів та 

вивести їх на форму. 

8. Впорядкувати масив за спаданням значень його елементів та 

вивести їх на форму. 

9. Знайти суму елементів  масиву, що діляться на 3 без остачі, та 

вивести їх на форму.  

10. Знайти суму елементів  масиву, що діляться на 4  або на 5 без 

остачі, та вивести їх на форму. 

Примітка: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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  Next i 
End Sub 
 
Private Sub CmdMax_Click() 
 Max = mas(1) 
 For i = 1 To HsRazmer.Value 
   If mas(i) > Max Then 
    Max = mas(i) 
   End If 
 Next i 
 LbRezultat.Caption = Max 
End Sub 
 
Private Sub HsRazmer_Change() 
 LbRazmer.Caption = HsRazmer.Value 
End Sub 
 
Private Sub HsRazmer_Scroll() 
 HsRazmer_Change 
End Sub 

 
Варіанти завдань. 

  
1. Знайти суму елементів масиву, що є невід’ємні, та вивести їх на 

форму. 

2. Знайти добуток елементів масиву, що є більше нуля, та вивести 

їх на форму. 

3. Знайти суму парних чисел в масиві, та вивести їх на форму. 

4. Знайти суму непарних чисел в масиві, та вивести їх на форму. 

5. Знайти кількість елементів масиву, що є більшими за нуль, та 

вивести їх на форму. 

6. Знайти кількість елементів масиву, що є меншими за нуль, та 

вивести їх на форму. 
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Масиви 
Поняття масиву перегукується з поняттям змінної. А змінні - це 

шматочки пам'яті, де зберігаються дані. Виходить, якщо ефективно 
використовувати змінні - ми ефективно використовуємо пам'ять. А якщо 
ми ефективно використовуємо пам'ять - то пам'яті для додатка потрібно 
менше і додаток працює швидше. Отже для того, щоб ці дані 
використовувати з максимальною ефективністю, і в той же час з 
легкістю, були придумані "масиви" (Arrays).  
Масив - це сукупність однотипним змінних, об'єднаних одним ім'ям і 

доступних через це ім'я і порядковий номер змінної в цій сукупності. 
Кількість елементів масиву теоретично може бути нескінченним, 
обмеження накладаються конкретною мовою програмування й 
операційною системою. Елементи масиву мають безперервну 
нумерацію визначеного діапазону.  
У програмуванні масиви використовуються досить часто. Наприклад, 

вам потрібно завантажити в програму багато значень одного типу та 
оперувати з ними (впорядковувати, сортувати, фільтрувати і т.д. Тут без 
масиву не обійтися! 
У Visual Basic масиви визначаються в такий спосіб: 
 
Dim myArray (10) As Long 

 
Як видно, визначення масиву відрізняється від визначення звичайної 
змінної тільки індексом, зазначеним у дужках. Цей індекс вказує 
розмірність масиву. Масив складається з таких елементів myArray(0), 
myArray(1), myArray(2), myArray(3),...,myArray(10),  

myArray(11). Фактично елементи відрізняються лише індексом. У 
даному випадку масив myArray буде містити 11 елементів. Чому 11? 
Тому що нижня границя масиву починається з нуля. [0,1,2.....9,10]. Щоб 
задати визначену розмірність можна використовувати зарезервоване 
слово To: 
 
Dim myArray (5 To 10) As Long 

 
Тут визначається масив, який складається з  6 елементів (5,6,7,8,9,10).  
Загальний синтаксис визначення масиву наступний: 
Dim Им’ яМасиву{ НомПерш1 Тo НомОст1, НомПерш2 Тo НомОст2,) [ As Типу] 
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Багатомірні масиви 
 
Масиви можна робити багатомірними. Наприклад, оголосимо масив - 
таблицю поля шахівниці: 
 
Dim chessTable (1 To 8, 1 To 8) As String 

 
Цей масив являє собою таблицю у 8 рядків по горизонталі та 8 стовпців 
по вертикалі. Зобразимо його графічно за допомогою таблиці (або як 
кажуть – матриці).  
 
1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 

3,1 3,2 3,3 1,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 

4,1 4,2 4,3 1,4 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 

5,1 5,2 5,3 1,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 

6,1 6,2 6,3 1,4 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 

7,1 7,2 7,3 1,4 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 

8,1 8,2 8,3 1,4 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 

 
Отже, масив визначений. Тепер необхідно довідатися - як же можна 

добратися до елементів цього масиву. До елементів масиву потрібно 
звертатися за індексом, наприклад, щоб змінити нульовий елемент 
масиву myArray потрібно написати: 
myArray(0) = 1234  
для інших, наприклад: 
chessTable (2,3) = " Пішак" 
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8. Скласти код програми, використовуючи нижче наведений код як 
зразок, додавши в нього частину коду, що забезпечує виконання 
вашого завдання.  При введенні коду у процедури командних 
кнопок заголовки процедур отримати автоматично (двічі 
клацнути на відповідній кнопці). 

9. Запустити програму на виконання . Якщо виникли помилки – 
усунути їх. Протестуйте вашу програму. 

10. Підготуйте до здачі практичну роботу (Вміти пояснювати  код 
програми: функції, методи, об’єкти та їх властивості, які були 
використані в програмі. 

 

 
 

 
З р а з о к  к о д у  

 
Dim mas(10) As Integer 
 
Private Sub cmdVvod_Click() 
  For i = 1 To HsRazmer.Value 
   mas(i) = InputBox(" Введіть " + Str(i)_ 
   + " елемент ", " Введення елементів масиву") 



 24 

Практична робота №4 
 

Тема. Робота з масивами чисел. 
Мета: вивчити основні алгоритми роботи з масивами (впорядкування, 
сумування, знаходження за властивістю); навчитися реалізовувати їх в 
програмах, розвивати логічне мислення. 
 

Завдання 
Дано масив чисел (не більше 10). Необхідно організувати введення 
елементів масиву за допомогою функції InputBox. Розмірність масиву, 
що вводиться, встановлюється за допомогою елемента керування 
HScroll.  Організувати знаходження найменшого та найбільшого 
елементів масиву. А також виконати завдання свого варіанту (варіанти 
розподіляє викладач). 

Хід роботи 
 

1. Створіть новий стандартний проект (Standart EXE), 
використовуючи вікно New Project. 

2. Назвіть проект Mасиви. Для цього скористайтеся командою 
Project1 Properties меню Project. Після перейменування проекту 
ця команда буде мати назву  Mасиви Properties. 

3. Перейменуйте форму проекту – на FrmArray  (властивість Name 
для форми). 

4. Властивості Caption форми дайте значення Працюємо з 
масивами чисел.. 

5. Організуйте написи на формі такого змісту: Майбутній 
результат обчислень в масиві, Масив складається з такої 
кількості елементів (властивість Caption); та написи, власне, де 
і будуть відображені відповідні значення (див. рис). Напис для 
значення „майбутнього результату”  назвати LbRezultat, а для  
"кількості елементів" – LbRazmer (властивість Name). 

6. Додайте на форму чотири командні кнопки: з властивостями 
Name  cmdVvod, cmdMax, cmdMin, cmdZavdanya та відповідно 
з властивостями Caption  Ввести масив, Знайти найбільший 
елемент в масиві, Знайти найменший елемент в масиві, 
Виконати завдання згідно свого варіанту. 

7. Додайте на форму елемент керування HScroll та назвіть його  
HsRazmer. Властивостям надати такі значення Min=1 , Max=10. 
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Практична робота №1-2 

 
Тема. Розробка та виконання лінійних програм та програм з 
операторами розгалуження. 
Мета: вчитися розробляти  лінійні програми, використовуючи оператор 
присвоєння та ін. подібні; навчитися реалізовувати їх в програмах, 
розвивати логічне мислення. 
 

Завдання 
 

Розробити програму, що імітує роботу калькулятора із заданими 
параметрами (функціями). Зовнішній вигляд (наявність елементів) 
зберегти як у зразку, кольорове оформлення – гармонійно вибрати 
кольори; відносне розташування елементів калькулятора – пропорційне. 
Забезпечити виконання всіх функцій (sin(x), cos(x), x^2, x^3, sqrt(x), 

1/x, “+”, “-”, “*”, “/”.) 
В роботі використати умовний оператор (блочної або простої форми) 

або оператор вибору. Ввести необхідні змінні. 
 

Хід роботи 
 

1. Створіть новий стандартний проект (Standart EXE), 
використовуючи вікно New Project. 

2. Назвіть проект Калькулятор. Для цього скористайтеся командою 
Project1 Properties меню Project. Після перейменування проекту 
ця команда буде мати назву  Калькулятор Properties. 

3. Перейменуйте форму проекту – на FrmCalc (властивість Name для 
форми). 

4. Властивості Caption форми дайте значення Калькулятор. 
5. Розташуйте на формі всі необхідні кнопки. Скористайтеся 

елементом керування CommandButton. Властивість Name для 
кожної командної кнопки змініть відповідно до призначення, 
наприклад: cmdPlus, cmdMinus, cmdSin, cmd1. Написи на 
командних кнопках (властивість Caption) зробіть відповідно до 
зразка (див. малюнок). 
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6. Додайте на форму текстове поле. Цифри в ньому мають 
вирівнюватися по лівому краю. Для цього змініть значення 
властивості Alignment на відповідне. 

7. Скласти код програми. При введенні коду у процедури командних 
кнопок заголовки процедур отримати автоматично (двічі клацнути 
на відповідній кнопці). 

8. Запустити програму на виконання . Якщо виникли помилки – 
усунути їх. Протестуйте вашу програму. 

9. Підготуйте до здачі практичну роботу (Вміти пояснювати  код 
програми: функції, методи, об’єкти та їх властивості, які були 
використані в програмі.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З р а з ки  ко д у  д л я  р і з ни х  кно п о к  Кальк у л я т ор а  
 

Dim plus As Boolean 
Dim minus As Boolean 
Dim mnozh As Boolean 
Dim dil As Boolean 
Dim x As Double 
Dim y As Double 
 
' Приклад коду для цифри „1”, для інших – за аналогією 
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Варіанти завдань 
 

1. Знайти суму парних чисел у заданому діапазоні. 

2. Знайти добуток парних чисел у заданому діапазоні. 

3. Знайти суму непарних чисел у заданому діапазоні.  

4. Знайти добуток непарних чисел у заданому діапазоні. 

5. Знайти суму чисел, що діляться на 3 без остачі.. 

6. Знайти добуток чисел, що діляться на 6 без остачі.. 

7. Знайти суму значень функції у=х2, де аргументом функції буде 

заданий діапазон. 

8. Знайти суму значень функції у=sin(x), де аргументом функції 

буде заданий діапазон. 

9. Знайти суму значень функції у=х3, де аргументом функції буде 

заданий діапазон. 

10. Знайти суму значень функції у=cos(x), де аргументом функції 

буде заданий діапазон. 

11. Знайти кількість парних чисел у заданому діапазоні. 

12. Знайти кількість непарних чисел у заданому діапазоні. 

Примітка: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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З р а з о к  к о д у  
 

Dim dobutok As Double ‘ Подумати, чому змінні мають 
Dim suma As Double  ‘ саме такий тип даних. 
Dim a As Byte   ‘ В довідковій літературі  
Dim i As Byte   ‘ знайдіть їх характеристику. 
 
Private Sub CmdStart_Click() 

suma = 0   ‘ Подумайте над початковими  
dobutok = 1   ‘ значеннями цих змінних та їх ролі 
a = HsRazmer1.Value ‘ ролі у програмі. 
 
For i = HsRazmer1.Value To HsRazmer2.Value 
  suma = suma + i 
Next i 
 
TxtSuma = suma 
 
Do 
  dobutok = dobutok * a 
  a = a + 1 
Loop Until a > HsRazmer2.Value 
 
TxtDob = dobutok 

End Sub 
 
Private Sub HsRazmer1_Change() 
   LblVid.Caption = HsRazmer1.Value 
End Sub 
 
Private Sub HsRazmer1_Scroll() 
   HsRazmer1_Change 
End Sub 
 
’ Код для смуги прокрутки HsRazmer2 аналогічний,  тільки значення 
’ має передаватися у LblDo    
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Private Sub Cmd1_Click() 
  y = 1 + 10 * Val(Text1.Text) 
  Text1.Text = y 
End Sub 
 
' Приклад коду для кнопки "+" 
Private Sub CmdPlus_Click() 
  plus = True 
  x = y 
  Text1.Text = "" 
End Sub  
 
' Приклад коду для кнопки "=" 
Private Sub CmdRavno_Click() 
  If plus Then ' Для інших знаків за аналогією 
   Text1.Text = x + y 
  End If 
  x = 0 
  y = 0 
End Sub 
 
' Приклад коду для кнопки функції Sin(x) 
Private Sub CmdSin_Click() 
Text1.Text = Sin(y) 
End Sub 
 
' Ця процедура виконується при завантаженні 
' форми та встановлює початкові значення 
' Їх можна використати для кнопки "С" 
Private Sub Form_Load() 
  Text1.Text = 0 
  x = 0 
  y = 0 
End Sub 
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Практична робота №3 
 

Тема. Вивчення циклів у VB. 
Мета: вивчити види циклів, навчитися використовувати їх для 
розв’язування задач, навчитися складати програми, використовуючи 
різноманітні цикли, розвивати логічне мислення, уважність. 
 

 
Завдання 
Написати програму, яка знаходить суму чисел, добуток та забезпечує 
виконання індивідуальному завдання. Діапазон формується за 
допомогою двох елементів керування HScroll. При знаходженні 
потрібних результатів використовувати різні цикли (має бути 
обов’язково не менше трьох різних циклів). Виконати завдання свого 
варіанту (варіанти розподіляє викладач, код має бути універсальним, 
тобто працювати при будь-якому діапазоні). 

 
Хід роботи 

 
1. Створіть новий стандартний проект (Standart EXE), 

використовуючи вікно New Project. 
2. Назвіть проект Цикли. Для цього скористайтеся командою 

Project1 Properties меню Project. Після перейменування проекту 
ця команда буде мати назву  Цикли Properties. 

3. Перейменуйте форму проекту – на FrmCycle (властивість Name 
для форми). 

4. Властивості Caption форми дайте значення Працюємо з 
циклами. 

5. Організуйте написи на формі такого змісту: Діапазон, Від, До, 
Сума чисел, Добуток чисел, Завдання варіанту, Ліва границя 
діапазону, Права границя діапазону (властивість Caption). 

6. Додайте ще два елемента керування Label та розмістіть їх після 
слів Від та До. Змініть їх імена відповідно на LblVid , LblDo. 

7. Додайте на форму 3 текстових поля з іменами (властивість 
Name) TxtSuma, TxtDob, TxtZavd. 
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8. Додайте на форму 2 елемента керування HScroll та назвіть їх  
HsRazmer1, HsRazmer2 . Властивостям надати такі значення 
Min=1 , Max=20 (за бажанням можна взяти більший діапазон). 

9. Додайте на форму командну кнопку, змінити її ім’я на CmdStart. 
Напис на кнопці зробіть самостійно. Фактично всі оператори 
будуть записані саме в процедурі цієї кнопки. 

10. Скласти код програми, використовуючи нижче наведений код як 
зразок, додавши в нього частину коду, що забезпечує виконання 
вашого завдання. Кожне з трьох завдань повинно бути виконано 
з використанням різних циклів.  

11. Запустити програму на виконання. Якщо виникли помилки – 
усунути їх. Протестуйте вашу програму. 

12. Підготуйте до здачі практичну роботу (Вміти пояснювати  код 
програми: функції, методи, об’єкти та їх властивості, синтаксис 
операторів,  що були використані в програмі. 

 
 


