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 «Програмування» є дисципліною з спеціалізації, що викладається на першому курсі 

у 2-му  семестрі в обсязі 34 годин лекцій та 34 годин лаборатрних занять, всього 68 годин. 

Форма підсумкового контролю – залік.  

Курс «Програмування» для студентів геологічного факультету спеціальності геологія   

6.040103, спеціалізація «Геоінформатика» має на меті набуття студентами навичок 

створення прикладних програм середньої складності у вигляді Windows-додатків.. 

До завдань курсу належить: засвоєння студентами базових знань з засобів програмування 

MathCad та cередовища програмування Visual Basic, типових обчилювальних алгоритмів. 

 

Предметом вивчення є технологія програмування.  

Курс забезпечує опанування початковими навичками створення Windows-додтатків.  

Протягом курсу студент повинен набути таких знань та вмінь:  

- володіти інструментами об‘єктоного прорамування; 

- знати поняття властивості, методу та події; 

- вміти створювати форм із необхідними атрибутами; 

- користуватися панеллю  шаблонів та інструментів Tool Box; 

- знати структуру коду додатку; 

- знати поняття процедури та види процедур; 

- користуватися під час програмувння процедурами  Sub та Function; 

- знати поняття даних, виразів,  управляючих  конструкцій; 

- знати поняття змінних, індексованих змінних , масивів та вміти користувантися; 

- вміти об‘являти змінні та масиви; 

- знати синтаксис та вміти записувати арифметичні та булівські вирази;  

- знати правила приоритету у арифметичнихта булівських виразах; 

- знати синтаксис та вміти користувнтися управляючими конструкціями If та Select Case; 

-  знати синтаксис та вміти користувнтися конструкціями циклу For, Do, For Each; 

-  знати синтаксис та вміти користувнтися Операторами присвоєння, безумовного 

переходу та вводу-виводу; 

-  вміти управляти кольором преднього та заднього плану; 

-  вміти користувнтися методами  Print, Pset, Circle, Line, Refresh, Cls, CurrentX, 

CurrentY;  

-  знати послідовність дій по створенню Windows-додатку; 

- вміти вживати об‘єкти Label та TextBox, управляти їнім кольором та шрифтами; 

- вміти створювати файлу виконуваної програми; 

-  мати уявлення про обробку помилок часу виконання; 
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-  вміти використовувати об‘єкту Image для графічного супроводження форм; 

-  вміти редагувати групу об‘єктів; 

-  вміти програмувати введення масиву з файлу з ознакою кінця файлу; 

-  вміти використовувати вбудовані функцій InputBox і MsgBox; 

-  вміти використовувати операторa Call, методи TextWidth, TextHeight, ScaleWidth, 

ScaleHeight, функцію Format; 

-  вміти прогрмувати позиціювання тексту при виведенні 

- володіти графічними методами Circle, Line, Pset, властивосями FillColor, FillStyle, 

DrawWidth, DrawStyle, ForeColor, AutoRedraw; 

-  вміти прогрмувати вибір диску, папки, файлу; 

-  вміти  програмувати виведення у TextBox багаторядкової інформації та коритсуватися 

властивістю MultiLine; 

-   вміти використовувати таймера для створення анімаційних  програм; 

-  вміти прогамувати вибір об‘єкітв; 

- знати типові алгоритми розв‘язання математичних задач чисельними методами 

(обчислення сум, добутків однотипних елементів, визначення коренів алгебраїчного 

рівняння, метод різницевих відношень, наближене обчислення інтегралів, точок екстремумів 

функцій, сортування, Метод випадкових випробувань; 

-  вміти створювати  Windows-додтатки сеердньої складності з використанням набутих 

згань та вмінь з навичок програмування.  

 

Курс „Програмування” є складовою базової освіти в структурно-логічній схемі підготовки 

фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр з геології”, спеціалізація 

Геоінформатика, оскільки є дисципліною, що формує володіння необхідними для такої 

спеціалізації навичками програмування.  Одержані знання та вміння використовуються у 

подальших курсах  бакалаврату та магістратури.   

 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Передбачає 

проведення двох модульних контрольних робіт та заліку. Підсумковий контроль у формі 

заліку передбачає врахування кількості балів за модульними контрольними роботами із 

відповідним перерахуванням згідно вимог заліку. Модульний контроль проводиться у 

вигляді письмових робіт із можливою максимальною оцінкою у 30 балів кожна. Для 

отримання оцінки ”зараховано” необхідно набрати не менше 60 балів. Максимальна 

кількість балів, що можуть бути отримані за кожний модуль, становить 30. Підсумковий 
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контроль проводиться у вигляді заліку з виконанням письмових завдань. Максимально 

можлива кількість балів, що може бути отримана за залік, складає 40 

 

Контроль знань з дисципліни “Програмування”  

 

Здійснюється за модульно-рейтинговою системою.  

Оцінювання за формами контролю: 

Звіт лабораторних робіт 1 - 7 по модулю 1 -  „Початкові навички програмування”  – 

30 балів. 

Сума балів за модульну  контрольну роботу  1 складається з балів, одержаних за 

виконання та Звіт лабораторних робіт: 

№ 

лабораторної 

роботи 

 

Тема лабораторної роботи 

Максимальна 

кількість балів 

1 Загальні відомості про середовище Visual Basic. 

Об‘єктний код. Форма. Властивості, методи, події 

4 

2 Панель  шаблонів та інструментів Tool Box 4 

3 Структура коду додатку. Процедури. Оператори. 

Коментарі 

5 

4   Дані. Вирази  5 

5 Управляючі конструкції VB 4 

6 Оператори присвоєння, безумовного переходу та 

вводу-виводу 

4 

7  Mетоди 4 

 Всього  30 

 

 

Здача  лабораторних робіт 8 -15 по модулю 2   -  „Створення та відлагодження файлу 

виконуваної програми”  - 30 балів. 

Сума балів за модульну  контрольну роботу  1 складається з балів, одержаних за 

виконання та Звіт лабораторних робіт: 

№ 

лабораторної 

роботи 

 

Тема лабораторної роботи 

Максимальна 

кількість балів 
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8 Послідовність дій по створенню додатку. Створення 

файлу виконуваної програми 

3 

9 Контроль помилок. Уявлення про обробку помилок 

часу виконання 

3 

10 Введення масиву з файлу з ознакою кінця файлу. 

Вокористання функції Function, підпрограми Sub, 

операторa Call, методів CLS, CurrentX, CurrentY, 

TextWidth, TextHeight, функції Format, методів 

ScaleWidth, ScaleHeight 

3 

11 Колір фону і переднього плану. Позиціювання тексту 

при виведенні. Графічні методи 

3 

12  Використання об’єктів FileListBox, DriveListBox, 

DirListBox для обробки цифрових даних. Виведення у 

TextBox багаторядкової інформації. Властивість 

MultiLine. 

3  

13  Використання таймера для створення анімаційних  

програм. Об’єкти управління з вибором   

3  

14  Алгоритми розв‘язання математичних задач 

чисельними методами 

6  

15  Створення програми  розв‘язання математичної задачі 

у середовищі Mathcad  за індивідуальним завданням 

6  

 Всього  30 

 

Підсумковий контороль здійснюється у формі заліку. Залік виставляється за 

результатами роботи впродовж семестру для студентів які не менше 60 балів, або ж бажають 

покращити сумарну оцінку, кількість балів, що виносяться на залік – 40. 

 

Змістовий модуль 1: „Початкові навички програмування” 

Максимальна кількість балів – 30.    

 Термін -  третя декада березня 

 

Змістовий модуль 2: „Створення та відлагодження файлу виконуваної програми”  

Максимальна кількість балів – 30. 

Термін -  кінець квітня. 
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Підсумковий контроль (залік) 

     Студент повинен:  

- володіти інструментами об‘єктоного прорамування; 

- знати поняття властивості, методу та події; 

- вміти створювати форм із необхідними атрибутами; 

- користуватися панеллю  шаблонів та інструментів Tool Box; 

- знати структуру коду додатку; 

- знати поняття процедури та види процедур; 

- користуватися під час програмувння процедурами  Sub та Function; 

- знати поняття даних, виразів,  управляючих  конструкцій; 

- знати поняття змінних, індексованих змінних , масивів та вміти користувантися; 

- вміти об‘явлвти змінні та масиви; 

- знати синтаксис та вміти записувати арифметичні та булівські вирази;  

- знати правила приоритету у арифметичнихта булівських виразах; 

- знати синтаксис та вміти користувнтися управляючими конструкціями If та Select 

Case; 

-  знати синтаксис та вміти користувнтися конструкціями циклу For, Do, For Each; 

-  знати синтаксис та вміти користувнтися Операторами присвоєння, безумовного 

переходу та вводу-виводу; 

-  вміти управляти кольором преднього та заднього плану; 

-  вміти користувнтися методами  Print, Pset, Circle, Line, Refresh, Cls, CurrentX, 

CurrentY;  

-  знати послідовність дій по створенню Windows-додатку; 

- вміти вживати об‘єкти Label та TextBox, управляти їнім кольором та шрифтами; 

- вміти створювати файлу виконуваної програми; 

-  мати уявлення про обробку помилок часу виконання; 

-  вміти використовувати об‘єкту Image для графічного супроводження форм; 

-  вміти редагувати групу об‘єктів; 

-  вміти програмувати введення масиву з файлу з ознакою кінця файлу; 

-  вміти використовувати вбудовані функцій InputBox і MsgBox; 

-  вміти використовувати операторa Call, методи TextWidth, TextHeight, ScaleWidth, 

ScaleHeight, функцію Format; 

-  вміти прогрмувати позиціювання тексту при виведенні 

- володіти графічними методами Circle, Line, Pset, властивосями FillColor, FillStyle, 

DrawWidth, DrawStyle, ForeColor, AutoRedraw; 
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-  вміти прогрмувати вибір диску, папки, файлу; 

-  вміти  програмувати виведення у TextBox багаторядкової інформації та коритсуватися 

властивістю MultiLine; 

-   вміти використовувати таймера для створення анімаційних  програм; 

-  вміти прогамувати вибір об‘єкітв; 

- знати типові алгоритми розв‘язання математичних задач чисельними методами 

(обчислення сум, добутків однотипних елементів, визначення коренів алгебраїчного 

рівняння, метод різницевих відношень, наближене обчислення інтегралів, точок 

екстремумів функцій, сортування, Метод випадкових випробувань; 

-  вміти створювати  Windows-додтатки сеердньої складності з використанням набутих 

згань та вмінь з навичок програмування; 

- вміти створювати підпрограми  середньої складності у середовищі MathCad; 

- вміти розв‘язувати математичні задачі з викоритстувавнням запрограмовних функцій у 

середовищі MathCad. 
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9 
1. Загальні відомості про середовище Visual Basic. Об‘єктний код. Форма. 

Властивості, методи та події 
 

Середовище програмування – пакет програм для створення інших програм.  

Існує багато різних середовищ для цієї роботи. MS VISUAL BASIC 6.0, як і всі сучасні 

середовища, є інструментом об’єктного програмування. Об’єкт – це комбінація 

програмного коду та даних, які можна розглядати як єдине ціле. Програми у сучасній 

термінології називаються додатками. Об‘єкт може бути частиною додатку, як елемент 

управління або форма. Програмний код або просто код – це послідовність інструкцій, яка 

описує алгоритм розв‘язання задачі і написана згідно вимог синтаксису алгоритмічної мови. 

Синтаксис – це правила написання коду. Особливістю програмного коду у середовищі 

об‘єктного програмування є те, що кожна описана у ньому дія стосується певного об‘єкту, а 

тому у записові такої дії слід указувати об‘єкт, якого вона стосується.  

MS Press - видавець  корпорації Microsoft так характеризує VISUAL BASIC 6.0. “Продукт 

MS VISUAL BASIC 6.0 надає розробнику всі можливості середовища візуального 

інтерактивного проектування, сполучає зручність розробки з ефективністю 

налагоджувальних засобів та оптимізуючого компілятора і дозволяє створювати виконувані 

файли, компоненти ActiveX та бібліотеки DLL. 

Важлива відміна об‘єктного програмного коду від традиційного полягає у такому. 

Традиційний код виконує послідовні дії по наперед створеному сценарію. На відміну від 

нього додаток у об‘єктний коді є подійним (event-driven application). Це означає, що різні 

частини коду виконуються залежно від подій, що відбуваються зовні. Події виникають 

насамперед від управлінських дій користувача, повідомлень від системи і навіть від самого 

доданку. Тому програмуються дії на різні випадки можливих подій. 

Приклади типів об‘єктів: кнопки управління, форми, списки, бази даних, діаграми Excel і 

багато інших. 

Форма (forms) є фундаментом створення інтерфейсу для додатку. Вона з‘явиться на 

екрані, як тільки створений додаток буде запущеною. З її створення починається 

програмування додатку. На формі розміщують елементи управління, вікна для вводу та 

виводу. На них виникають нові вікна і діалоги.  

Кожен об‘єкт у VB визначений классом (class). Класс об‘єктів використовується для 

створення об‘єктів і визначає їх характеристики. Коли створюється об‘єкт – наприклад, 

малюється на формі елемент управління, то створюється т.з. екземпляр (instance) класу, в 

даному разі екземпляр класу елементу управління. Форма, яку використовують під час 

розробки додатку, тех. Є класом. Під час розробки VB створює екземпляр класу форми. 
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Всі об‘єкти створюються як ідентичні копії своїх класів. Наприклад, об‘єкт “кнопка 

управління” є екземпляром класу CommandButton, а “елемент  управління списком” - 

екземпляр класу ListBox. Об‘єкти одного класу використовують спільний набір 

характеристик і здатностей (властивостей, методів та подій). Властивості 

індивідуальних об‘єктів можна міняти. Кожному дається власне ім‘я, його можна розмістити 

у різних місцях і т.д.  

Об‘єкти надають розробникові готовий виконуваний код, тому не потрібно програмувати 

власні діалоги. До того ж вони відразу будуть віповідати  

Вибір  MS VISUAL BASIC 6.0 для знайомства з навичками програмування не випадковий. 

Він пояснюється тим, що: 

- у ньому можна створювати цілком сучасні, професійні додатки під Windows; 

- що для цієї роботи є зручний і наочний інструментарій, який не потребує надто 

кропіткого попереднього вивчення для не спеціалістів; 

- код прозорий і природній, синтаксис легко засвоюється, особливо на базі шкільного 

засвоєння алгоритмічної мови для початківців Turbo Basic; 

- передбачено зручні засоби відлагодження програм, зручний для роботи інтерфейс, 

засоби автоматичного контролю помилок та підказок; 

-  MS VISUAL BASIC (VB) є програмним засобом MS Office. Зокрема, макроси у MS 

Word та у MS Excel мають програмний код саме на алгоритмічній мові VB, тому 

знаючи її, можна легко вносити в них потрібні зміни. Об‘єкти з інших додатків  MS 

Office – Word, Excel, Access легко інтегруються у додаток, створюваний у VB. 

Серед фахівців-програмістів найбільше цінується у VB можливість створювати 

нестандартні елементи управління, які називаються елементами управління на базі 

ActiveX або ActiveX-елементами. ActiveX – одна з найважливіших розробок Microsoft для 

Windows і Інтернету. Головна роль в ній належить Автоматизації – технології, яка 

дозволяє доданкам спільно використовувати об‘єкти. VB відкриває доступ до цих 

об‘єктів. Наприклад, величезні можливості відкриваються тільки за рахунок об‘єктів Word 

та Excel (Д.Крейд, Д.Уебб, “MS VISUAL BASIC 6.0”, стор.337). ActiveX-елементи, 

написані на VB, діють і виглядають так само, як написані на С. Тому вони можуть 

вживатися у програмах, написаних на С. 

Об‘єкти VB підтримують властивості, методи та події. Дані об‘єкту (або установки, 

атрибути) називаються властивостями. Процедури, які оперують з об‘єктом, називаються 

його методами. Подія – це дія, яку може розпізнати  об‘єкт. Наприклад, клік мишею або 

натискання клавіші клавіатури. Програміст може записати у доданку код, який реагує на цю 

подію. Так само можна  можна записати у код, який встановлює або змінює властивість 
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певного об‘єкта. У коді ім‘я властивості має вигляд: об‘єкт.властивість. Наприклад: 

ім‘я властивості Top об‘єкту Text1 має вигляд: Text1.Top. 

Аби краще зрозуміти ці поняття, вдамося до прикладу. Якщо об‘єкт – повітряна кулька, то 

у нього є видимі  властивості – розмір, діаметр та колір та невидимі – наприклад, дата 

виготовлення, а також властивості стану – надутий чи ні. Кулька має також методи, тобто дії, 

які можуть бути з ним виконані: надування, здування або піднімання. Нарешті, кульки мають 

стандартні реакції на зовнішні дії: якщо кульку випустити з рук, то він підніматиметься. 

Можна одержати значення властивості – коли хочуть  визначити стан властивості об‘єкту 

до виконання дій з коду. Наприклад: azx=Text1.Top – змінній azx присвоєно значення 

властивості Text1.Top. Над такими змінними можна виконувати операції, наприклад: 

=Text1.Top+400. Ім‘я об‘єкту може мати індекс, наприклад: Text(n).Top. 

Метод може змінювати властивість. Якщо метод без параметрів, то він має у коді формат:  

об‘єкт.метод. Наприклад: Picture1.Refresh  - перемалювати картинку Picture1.Параметри 

методу записуються після його імені у дужках через кому. Наприклад:  

Private Sub Form_click() 

Form1.Circle (1000, 2000), 1200, vbBlue 

End Sub 

На формі будується блакитне коло з центром x=1000, y=2000 радіусом 1200 твіп. Твіп 

(twip) – апаратно незалежна одиниця вимірювання віддалі або координат на екрані або на 

принтері, дорівнює 1/20 одного пункту (567 твипів дорівнює 1 см). Для деяких об‘єктів 

(Form, PictureBox) можна встановити інші одиниці вимірювання – сантиметри, міліметри, 

пікселі – через властивість ScaleMode.  

Методи можуть бути без параметрів або з параметрами, повертати значення або не 

повертати. Якщо він такий, що повертає значення, відповідний параметр треба подати у 

дужках. 

Об‘єкти можуть утворювати набори – якщо їх більше одного на одній формі. Тоді вони 

мають індекси.  

Об‘єкти можуть мати інші об‘єкти. Посилання на них містить імена вкладених один в 

інший об‘єктів через точку. Наприклад: Form1.Text1.Top – властивість Top об‘єкту Text1 

форми  Form1.  

Слід мати уявлення про фокус. Його має той об‘єкт, який може отримувати інформацію 

від користувача через клавіатуру або мишу. У MS Windows можуть одночасно виконуватися 

кілька додатків, але тільки у того, який має фокус, буде активним заголовок вікна. На формі 

додатку VB з кількома полями вводу тільки поле вводу, що має фокус, буде відображати 
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текст, що вводиться з клавіатури. Завжди можна визначити, чи має кнопка управління 

фокус: коли це так, то обрамлення її напису має підвищену яскравість.  

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

На основі вивчення матеріалу лекції відповісти на запитання: 
1) Що таке середовище програмування? 
2) Для чого служить середовище програмування? 
3) Назвіть відомі вам середовища програмування. 
4) Що таке  об’єкт? 
5) Що таке програмний код ? 
6) Що таке Windows-додаток? 
7) Що таке cинтаксис? 
8) Які переваги у середовища VISUAL BASIC? 
9) Який формат має метод без параметрів? 
10) Охарактеризуйте поняття подійності коду. 
11) Для чого служить форма? 
12) Що таке властивість об‘єкту? 
13) Який формат має властивість об‘єкта? 
14) Який розмір одного твіпа? 
15) Яка з кількох програм має фокус ? 
16) Яке з полів вводу програми має фокус? 
17) Завантажити головне вікно програмного середовища VISUAL BASIC. 
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2. Екранні елементи. Панель  шаблонів та інструментів Tool Box  

 

Після запуску VB на екрані з‘являється кілька вікон: 

- основне вікно із заголовком “Microsoft Visual Basic Project1 (design)”; 

- вікно форми із заголовком “Form1”;  

- вікно проекту із заголовком “Proect1 – Form1 (Form)”: 

- вікно властивостей із заголовком “Properties – Form1” : 

- вікно безпосереднього виконання “Immediate”; 

- вікно шаблонів та інструментів “Toolbox”; 

- вікно макету форми  із заголовком “Form - Layout”.  

Під заголовком основного вікна розташоване меню, яке містить стандартні для Windows 

позиції (File, Edit , View, Format, Window, Help) і меню власне VB (Project, Debug - 

відлагодити, Run - виконати, Query, Diagram, Tools - засоби, Add-Ins - розширення). 

Призначення: 

File – команди для відкриття, збереження, друкування та компіляції проекту VB; 

Рис. 1. Основне вікно середовища програми MS VISUAL BASIC 6.0 

Рядок меню 

Панель 
інструментів 
програмування 

Вікно макету 
форми 

Вікно 
властивостей 

Вікно проекту 

Вікно форми 

Кнопка виконання 
програми 

Вікно 
змісту 
проекту 

Вікно 
безпосереднього 
виконання 

Панель інструментів Стандартна 

Кнопка 
завершення  
програми 
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Edit – команди редагування; 

View (вигляд)– команди перегляду та 

встановлення компонент VB; 

Tools (засоби) – команди для конфігурування  

середовища; 

Add-in (розширення) – додаткові засоби для 

розширення можливостей VB. 

Призначення кнопок на панелі інструментів 

(під меню) можна узнати, потримавши курсор 

миши на кожній. 

Панель  шаблонів та інструментів Tool Box 

Загальний вигляд показано на рис.2. 

Призначення кнопок  - на рис. 3.  

На панель можна виставити набагато більше 

інструментів. Для цього слід клікнути по ній 

правою клавішею миши і вибрати у вінкні п. 

“Components”. Наприклад, для установки кнопки 

“Common Dialog” треба у цьому вікні розкрити 

вкладку Controls і у списку відзначити  MS 

Common Dialog Controls. А для розміщення 

кнопки редактора формул MS Equation 

(нагадаємо, він використовувся у MS Word) треба 

у тому ж вікні відкрити вкладку “Insertable 

Objects”, а у ній відзначити MS Equation. 

Якщо деяких вікон у основному вікні немає, їх 

можна встановити. Щоб встановити вікно 

безпосереднього виконання “Immediate”, слід 

виконати п. меню View > Immediate Window. 

Вікно властивостей Properties - View > Properties 

Window. Вікно макету форми - View > Form Laout 

Window. 

Рис. 2. Панель інструментів Toolbox. 



Лекції з Visual Basic. Частина 2 

 

15 

 

 
 
 
Укажчик (Pointer) – не є інструмент, використовується для переміщення або 
зміни розмірів розміщених на формі елементів управління.  
Зображення або Картинка  (Picture Box) – інструмент для введення на форму 
графічних об‘єктів (статистичних або графічних).  
Мітка (Label) - – інструмент для введення на форму тексту, який не може мінятися 
користувачем – наприклад, заголовок якогось інструменту управління 
Текстове вікно (Text Box) - інструмент для введення на форму вікна для вводу, 
виведення та редагування користувачем текстової інформації. 
Рамка (Frame) – для функціонального або візуального групування елементів 
управління. Спочатку рамка, потім в середині її елементи управління.  
Командна кнопка (Command Button) – для розміщення кнопки. 
 
Прапорець (Check Box) – для розміщення прапорця. 
 
Перемикач (Option Button) – для розміщення перемикача. 
 
Комбінований список (Combo Box) – для виведення комбінованого списку, тобто 
комбінації списку та текстового вікна. У нього може виводитись кілька рядків, з 
яких користувач може  вибрати один або кілька, ввести або редагувати рядки. 
Список (List Box) – для виведення списку з кількох рядків. З них користувач може  
вибрати один або кілька. Якщо рядків багато, можлива прокрутка. 
Горизонтальна лінійка прокрутки – (Horizontal Scroll Bar).  
 
Вертикальна лінійка прокрутки – (Vertical Scroll Bar).  
 
Таймер (Timer) – для завдання інтервалів або моментів часу, у які мусять 
відбутися якісь події. Таймер невидимий на екрані при виконанні доданку. 
Список дисків (Drive List Box) - для виведення на форму списку дисків, які є у 
системі з можливістю вибору одного з них. 
Список каталогів (Directory List Box) – для відображення ієрархічного списку 
каталогів у системі з можливістю вибору у ньому. 
Список файлів (File List Box) – для відображення списку файлів у системі та 
управління ними (відкриття, вилучення, збереження). 
Форма (Shape) – для відображення простих фігур (прямокутник, еліпс, коло) на 
етапі проектування форми. 
Лінія (Line) – для відображення ліній різного вигляду на етапі проектування 
форми. 
Зображення (Image) – для відображення на формі декоративних растрових 
графічних зображень, іконок, метафайлів. 
Дані (Data) дозволяє одержати доступ до певної інформації у базі даних. 
 
Технологія MS OLE – зв‘язок та впровадження об‘єктів. Дозволяє створювати у 
доданку об‘єкт, що містить дані з іншого доданку. 
Стандартне діалогове вікно (MS Common Dialog) включає набір діалогових 
вікон для часто виконуваних функцій Windows (відкрити, зберегти і т.д.)  
 

Рис. 3. Призначення кнопок на панелі шаблонів та інструментів 
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Шаблони для написання коду можна викликати командою: View – Code. Якщо жодного 

елементу на формі не встановлено, то у списку шаблонів буде шаблон тільки для форми із 

заголовокм за умовчанням: Private Sub Form_Load() - на подію Load та шаблон розділу 

General. Як тільки на формі з'явиться об'єкт, то серед шаблонів кодів з'явиться шаблон коду 

для цього об'єкту. Наприклад, якщо на формі намалювати кнопку, то з'явиться шаблон 

Private Sub Command1_Click()  на подію Click. Шаблони на інші події можна створити 

шляхом копіювання існуючого шаблону для того ж  об'єкту зі зміною імені події в її 

заголовку. Наприклад, код на подвійний клік буде мати заголовок: Private Sub 

Form_DblClick() (рис. 4). А на натискання будь-якої клавіші - Private Sub Form_KeyPress(). 

Список подій, можливих для даного об'єкту, міститься в лівій частині вікна кодів (рис. 4).  

Рис. 4 . Вікно кодів 

Список  шаблонів для  кодів  Список подій, можливих для об'єкту 
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Виведення напису виконується оператором Print. Наприклад, якщо в коді форми 

записати оператор Print «Я вчусь програмувати», то під час виконання цього оператора на 

формі з'явиться напис: «Я вчусь програмувати». 

Витирання всього того, що з'явиться на формі Form1 під час роботи програми, 

виконується командою Form1.Refresh. При цьому позиція курсора на формі залишиться, 

якою була. Очищення форми з приведенням її у початковий стан виконується командою 

Form1.Cls. 

Потрібні панелі можна активувати кліком контекстною кнопкою по вікну змісту проектів 

та вибором потрібного пункту у контекстному меню. Наприклад, вікно кодів – пунктом View 

Code, а вікно властивостей – пунктом Properties. 

При написанні коду зручно користуватися контекстними підказками. Наприклад, 

підказка у вигляді списку можливих елементів з'являється всякий раз, коли буде записано 

ім'я певного об'єкта з точкою, після якої має бути записаний метод (дія з цим об'єктом). 

Достатньо вибрати потрібний і він буде записаний після точки. Для примусового виклику 

підказки використовується контекстний клік з подальшим вибором пункту контекстного 

меню List Properties/methods.  Можна викликати таку підказку кліком по будь-якому місцю 

написаного коду. Список, що з'явиться, буде контекстним відповідно до того фрагмента 

коду, який буде вказано курсором. Наприклад, якщо контекстно клікнути по заголовку 

форми в коді, то у підказці будуть подані допустимі варіанти заголовків форми. А якщо 

викликати список List Properties/methods  клік по пустому рядку, то одержимо повний список 

стосовно цього рядка.  

 

Завдання для самостійної роботи 
 

1) встановити основне вікно середовища програми MS VISUAL BASIC 6.0; 
2) встановити вікно шаблонів та інструментів “Toolbox”; 
3) встановити вікно безпосереднього виконання “Immediate”, 
4) з‘ясувати призначення інструментів способом «зависання»; 
5) виконати пробні встановлення у формі:  мітки із короким текстом за власним 

вибором; елемент Picture Box із зображенням по вибору;  
6) встановити елементи Text Box; Check Box, Option Button, Drive List Box, Directory List 

Box, File List Box; показати шаблони для їхніх програмних кодів;  
7) відобразити на формі  прості фігури (прямокутник, еліпс, коло) та лінії та запустити 

створену таким чином програму на виконання. 
8)  Ввести програмний код: 

Private Sub Form_ Click() 
Print "Виконано клік по формі" 
End Sub 
Private Sub Form_ KeyPress() 
Print "Натиснуто клавішу" 
End Sub 
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9) Запустити цю програму та продемонструвати її дію. 
10)   Написати програмний код:  
- по кліку по формі з'являється напис «Клік по формі»;  
 - по кліку по командній кнопці – стерти написи на формі із залишенням курсору в 
поточному положенні; 
- по подвійному кліку по формі - стерти написи на формі із переведенням курсору в 
початкове положення. 

11) Завершити виконання програми. 
12) Зберегти цей проект під  іменем за умовчанням. Вийти з середовища  MS VISUAL 
BASIC 6.0. Знову встановити основне вікно середовища програми MS VISUAL BASIC 6.0 
та завантажити збережений проект.  
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3. Структура коду додатку. Процедури. Оператори. Коментарі 

Додаток – це набір інструкцій, який примушує комп‘ютер розв‘язати задачу. Для кожної 

форми, що відображається на екрані існує зв‘язаний з нею модуль форми (form module), 

який зберігається  у файлі з розширенням .frm і містить її код. У свою чергу модуль форми 

місить процедури обробки подій (event procedures). Процедури обробки подій являють 

собою логічні відносно автономні компоненти, які складаються з інструкцій, що мають 

викоруватися у відповідь на певну подію пов‘язану з об‘єктом. Для кожного елементу 

управління існує набір процедур для обробки подій з цим елементом. Крім модулів форми 

існує і інший тип модуля – стандартний модуль (standart module), де розміщується код, не 

пов‘язаний з конкретною формою або елементом управління. Він зберігається у файлі з 

розширенням .bas. За умовчанням проект містить один модуль форми. Процедури служать 

будівничими блоками, які можна використовувати при складанні і інших програм. Це значно 

розширює можливості програмування. Переваги такі:  

1) кожну окрему процедуру значно легше відлагодити, ніж всю програму цілком; 

2) відлагоджені пороцедури можна вставляти  у інші програми без змін або з 

невеликими змінами, що значно скорочує час підготовки програм. 

Процедура – це оформлений згідно синтаксису блок коду, який виконується у відповідь на 

подію. 

У VB кілька видів процедур: 

3) Sub – процедури, які не повертають значень через своє ім‘я; 

4) Function (повертають значення через своє ім‘я); 

5) Property (можуть повертати та присвоювати значення та установлювати посилання на 

об‘єкти). 

Синтаксис процедури Sub такий: 

[Private][Public][Static] Sub Ім‘я_процедури (список_аргументів) 

Оператор_1 

Оператор_2 

... 

Оператор_n 

End Sub 

Прямі дужки […] вказують, що параметр необов‘язковий. 

Аргументи – це імена величин, які беруть участь у виконанні процедури. Атрибут Public 

означає, що процедуру можна викликати з будь-якого місця додатку. Він встановлюється за 

умовчанням. Ім‘я такої процедури призначає програміст. Напрклад: Sub terra(S,x). Атрибут 

Private мають локальні процедури – наприклад, процедури обробки події, що стосується 
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певного об‘єкту. Ім‘я такої процедури складається з двох частин, озділених нижньою 

рискою: Об‘єкт_подія [список параметрів]. Напрклад: Private Sub Command1_Click(). Це – 

ім‘я процедури, яка буде виконуватися при кліку по кнопці на формі додатку, яка має ім‘я 

Command1. При складанні коду додатку правильну назву процедури обробки події можна 

викликати автоматично, вибравши спочатку об‘єкт у списку об‘єктів. Він з‘являється  по п. 

меню VIEW > CODE у вікні  Project - Form або після подвійного кліку по елементу 

управління на формі. Якщо шаблон процедури, який з‘явиться у цьому вікні, не підходить, то 

можна викликати інший. Для цього слід вибрати об‘єкт зі списку Object у вікні Project-Form, 

а потім процедуру зі спику Procedure у тому ж вікні.  

Приклади найбільш поширених подій:  

Change – зміна змісту елементів управління, наприклад, набор симолу у текстовому вікні; 

Load – завантаження; 

Click – одинарний клік мишею по елементу; 

DblClick - подвійний клік мишею по елементу; 

KeyPress – натискання та відпускання клавіши клавіатури. 

Подія Load стосовно форми виникає при завантаженні форми. Слід мати на увазі, що 

запрограмовані зміни форми у коді Form_Load не відбудуться, оскільки вони виникатимуть 

після того, як форма завантажиться. Але зміни розташованих на ній елементів програмувати 

у цьому коді можна: елементи з‘являються  після завантаження форми і тому запрограмовані 

зміни відбуватимуться. Ці особливості демонструє приклад нижче.  

Приклад. 

Private Sub Form_Load() 

Text1.Text = "Завантажено форму" 

Print "Напис на формі" 

End Sub 

Private Sub Form_Click() 

Print "Напис на формі" 

End Sub 

У цьому прикладі  "Завантажено форму" з‘явиться у TextBox Text1, тоді як "Напис на 

формі” з‘явиться тільки після кліку по формі. 

В разі вживання події KeyPress у шаблоні заголовку процедури автоматично з'являється в 

якості аргумента ім'я змінної   KeyPress цілого типу (As Integer):  Private Sub 

Form_KeyPress(KeyAscii As Integer). Через цю змінну передається код натиснутої клавіші. 

Коди символів клавіатури можна дізнатися з таблтці символів Windows-додатку Word 

командою Вставка – Символ. 

Повний список подій великий. Не всякі події для того чи іншого елементу можливі.  
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Оператор (або конструкція)– за речення, яке описує певні дії або влістивості 

величин, якими оперує процедура. Якщо наступний оператор пишеться з нового рядка, то 

роздільного знаку між ними немає. Якщо оператори записані у одному рядку, то між ними 

потрібно записувати роздільний знак дві крапки «:». На початку рядку операторів може 

стояти цілий додатній номер – задля того, щоб на цей оператор можна було б посилатися. 

Коментар – це пояснювальний текст до коду. Його ознакою є апостроф на початку.  

Синтаксис процедури Function такий: 

[Private][Public][Static] Function Ім‘я_функції (список_аргументів) [As тип] 

Оператор_1 

Оператор_2 

... 

Оператор_n 

End Function  

Є три відміни, що відрізняють процедуру Sub від Function. 

1) Викликається функція через укажчик функції з фактичними параметрами, який має 

формат  Ім‘я_функції (список_параметрів) і вжитий у якомусь операторі поцедури, яка 

викликає функцію. Наприклад: YY=10+fert(c,5.0) – виклик функції fert(u,v).Процедура Sub 

викликається одним з двох способів: оператором вигляду Call 

им‘я_процедури(список_параметрів) або оператором им‘я_процедури список_параметрів (у 

останньому дужки навколо списку параметрів не пишуться). 

2) У коді функції обов‘язковий принаймні один оператор, в результаті виуконання якого 

ім‘я функції одержує значення. Найчастіше це оепретор присвоєння. Наприклад: fert= 

u+sin(v) – оператор присвоєння в коді функції fert(u,v). 

3) Через ім‘я фунукції повертається значення у точку виклику, тоді як через ім‘я 

процедури Sub нічого не передається – воно служить тільки іменем процедури, через яке вона 

викликається. Ім‘я функціїї має тип, тоді як ім‘я процедури Sub типу не має. 

Після того, як елементи управління розміщені на формі, відповідні процедури Sub 

автоматично винкають у списку об‘єктів форми (див. рис. 5). З нього можна вибрати 

потрібну. Цей вибір можна зробити автоматично – подвійним кліком по елементу 

управління. 

Типова послідовність подій у подійному доданку: 

1) Після запуску завантажується та відображається форма. 
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Рис 5. Вікно коду, викликане по п. меню View > Code , з розкритим списком об‘єктів 

2) Форма або елемент управління на ній одержує інформацію про подію. Вона може 

бути викликана діями користувача, системою або кодом додатку. Наприклад, подія Load 

(завантаження), коли код завантажує форму. 

3) Якщо існує код у відповідній процедурі обробки  подіїї, то він виконується. 

4) Додаток чекає наступної події. 

У VB слід чітко відрізняти два типи процедур Sub: загальні (general procedures) та 

процедури обробки подій (event procedures). Загальні процедури потрібні тоді, коли потрібно 

виконати одні й ті самі дії у різних процедурах обробки подій. Тоді спільну групу операторів 
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розміщують у загальній процедурі, а у кодах обробки подій – оператори виклику цієї 

процедури.  

Завдання для самостійної роботи 
Відповісти на запитання: 

1) Що таке додаток? 
2) Яке розширення має файл форми? 
3) Що таке процедура? 
4) Які є типи процедур? 
5) Яка структура процедури Sub? 
6) Що щзначає атрибут Public? 
7) Який формат імені процедури обробки певної події? 
8) В чому полягають події: Load, Click, DblClick, KeyPress?  
9) Що таке оператор або конструкція? 
10) Яка структура процедури Function? 
11) Які відміни процедур Sub від Function? 
12) Якою є типова послідовність подій у подійному додатку?  
13)  Записати код: 

Private Sub Form_Load() 
Text1.Text = "Завантажено форму" 
Print "Напис на формі" 
End Sub 
Private Sub Form_Click() 
Print "Напис на формі" 
End Sub 

Запустити на виконання цей код та пояснити дії, які виконує комп'ютер. 
 14) Написати програмний код:  
- по кліку на кнопку Command1 на формі з'являється напис «Натиснуто кнопку»;  
- по кліку на формі – напис «Натиснуто клавішу». 
15) Завантажити Word та командою Вставка – Символ дізнатися, які цифрові коди клавіш 
1 - 9.  Написати програмний код, який друкує на форму код тієї клавіші, яка натиснута.  
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4. Дані. Вирази  

VB, як і більшість мов програмування,  для збереження та оперування використовує 

змінні. Змінна  (variables) – це позначення величини, яка може приймати різні значення при 

виконанні додатку. Вона має ім‘я і тип. Ім‘я  - слово, що вживається для посилання на 

значення, яке має змінна у момент посилання. Ім‘я має починатися з літери, довжина його не 

більше 255 символів. У сучасному програмуванні прийнято вибирати такі імена, щоб вони 

нагадували призначення змінної. Наприклад: massa, zapas, Kilkist_til. Тип – це множина 

значень, які може приймати змінна. Бувають змінні прості та індексовані. Індексована 

змінна – це елемент масиву (arrays). Масив – це іменований набір пронумерованих змінних. 

Розмірність масиву – це кількість індексів у його елементів. Одновимірний масив – це 

скінченна послідовність. Двовимірний – матриця. Формат запису індексовано змінної: 

Ім‘я_масиву (список_індексів). Приклади: as(i,j) – елемент масиву as, який стоїть у рядку з 

номером i та у стовпчику з номером j; d(k) – елемент масиву d, з номером k.  

Змінна може одержати своє значення шляхом виконання оператора присвоєння (опис його 

див. нижче), або в результаті операції вводу, або шляхом передачі значення з якоїсь 

процедури через її параметри. Константа – це дане, значення якого визначається 

написанням і не може бути змінено. Наприклад: 25, -3.06, #1/1/02# - (дата), “Таблиця” – 

(рядкова константа). 

Об‘явити змінну означає заздалегідь сповістити програму про її існування. Об‘ява 

виконується оператором Dim, який має формат: 

Dim ім‘я_змінної [As тип], ім‘я_змінної [As тип], …, ім‘я_змінної [As тип],  

Необов‘язкова частина As одночасно об‘являє тип змінної. Наприклад: 

Dim aa As Integer, dd1 As  Singl– змінну аа об‘явлено цілого типу, ф dd1 - дійсного. 

Типи даних, які є у VB, показані у таблиці 

Таблиця 1. Типи даних у VB 

Тип Назва типу Діапазон значень Обсяг пам‘яті 

Byte   байтів   1 символ 1 байт 
Boolean   логічний    True або False 2 байти 
Integer   короткий цілий   -32768 ... 32767 2 байти 
Long   довгий цілий  -2147483648 ... 

2147483648  
8 байт 

Single   дійсний  10-38 ... 1038, до 7 
значащих цифр 

4 байти 

Double   дійсний подвійної 
точності  

10-308 ... 10308, до 17 
значащих цифр  

8 байт 

Currency   комерційний 
(грошовий) 

Число з фіксо-ваною 
десятко-вою точкою, 
2 цифри після точки  

8 байт 
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String   рядковий   До 20 млн символів 1 байт на 1 символ  
Object  об‘єкт   Посилання на об‘єкт 4 байти 
Date   дата    8 байт 
Variant   змінний   Будь-який з 

перелічених 
Залежно віл значення 

Тип можна об‘являти і іншим способом, ніж оператором Dim – за допомогою суфікса – 

спеціального символу, що стоїть у кінці імені змінної. 

Таблиця 2. Cуфікси типів даних у VB 

Тип Суфікс Приклад 
Integer  % Sum% 
Long  & Fast& 
Single  ! Sss! 
Double  # Sfar# 
Currency  @ Denga$ 
String  $ Stro$ 

 

Тип String об‘явити з довжиною. Наприклад: Dim rost As String*20 – змінна rost  

довжиною 20 символів. Тип Variant – особливий. Він підстроюється під значення, яке у 

змінну такого типу записується. 

Тип об‘являти необов‘язково. Проте для уникнення можливих помилок програмісти часто 

практикують режим явної об‘яви змінних, при якому поява у коді не об‘явлених змінних 

викликає помилку. Цей режим об‘являється оператором Option Explicit, який розміщується в 

секції Declaration модуля.  

Змінна типу об‘єкт зберігає адреси об‘єктів у додатках. Цій змінній присвоюється 

значення оператором Set, за допомогою якого можна посилатися на будь-який об‘єкт, що 

розпізнається додатком. Приклад: 

Dim ObjDb As Object 

Set ObjDb = OpenDatabase(“c:\vb6\Biblio.mdb”) 

Область видимості змінної (scope of a variable) визначає, яка частина коду програми 

“знає” про існування даної змінної. При об‘яві змінної у процедурі ця змінна має область 

видимості в межах тільки цієї процедури. Її значення можна одержати тільки в ній. Така 

змінна називається локальною або змінною рівня процедури. Локальні змінні можна 

об‘явити оператором Dim або Static. Перші існують тільки під час виконання процедури, тоді 

як другі – на протязі виконання всього додатку. Змінні рівня модуля доступні до всіх 

процедур модуля. Вони об‘являються в секції Declaration оператором Dim або Private. При 

об‘яві на рівні модуля вони еквівалентні.   Private має формат:  

Private  ім‘я_змінної [As тип], ім‘я_змінної [As тип],…, ім‘я_змінної [As тип].  
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Змінні рівня модуля можна зробити відкритими для інших модулів за допомогою 

оператора Pulbic (протилежність Private). Вони об‘являються також в секції Declaration. 

Формат Pulbic аналогічний Private. Cекція Declaration розміщується на початку модуля.  

У VB є функції для перетворення типів. Найбільш вживані: Cvar –у тип Variant, Cstr – у 

тип String, CSng – у тип Singl, Cint – у тип Integer. 

Масив об‘являється тими самими операторами, що й змінні (Dim, Public, Static і т.д.). 

Різниця у тому, що замість змінних у цих операторах використовується укажчики розмірів 

масивів. Укажчик розмірів масиву мають формат: Ім‘я_масиву(список_розмірів), де 

список_розмірів – найбільше значення індексу або діапазон індексів вигляду: нижня_границя 

То верхня_границя За умовчанням нижня границя дорівнює нулю. Приклади:  

Dim astra(14) As Integer ‘ 15 елементів 

Dim bast(1 to 14) As Singl ’14 елементів 

Динамічні масиви дозволяють економити пам‘ять. При об‘яви такого масиву дужки для 

розмірів лишаються пустими, а фактичні розміри призначаються оператором ReDim. Він має 

формат, аналогічний формату Dim:  

ReDim Ім‘я_масиву(список_виразів) 

і може записуватись тільки у процедурі. 

Вирази 

Вираз – це послідовність операндів, з‘єднаних знаками операцій. Виразів два типи: 

арифметичні та логічні. Вираз арифметичний, якщо операнди мають числовий тип, а знаки 

операцій арифметичні: +, -, / - ділення, \ - цілочисельне ділення; Mod – рештка від 

цілочисельного ділення; * - знак множення , ^ - знак піднесення до степеня. Операндами 

арифметичного виразу можуть бути:   числові константи; числові змінні; укажчики функцій з 

фактичними параметрами; арифметичні вирази в дужках. Дужки тільки круглі. Правило 

пріоритету визначає послідовність обчислення виразу комп‘ютером. Пріоритет виконання 

операцій (в порядку спадання пріоритету): вираз в найвнутрішніх дужках; функції; 

піднесення до степеня; множення та ділення (рівно пріоритетні, зліва направо); цілочисельне 

ділення; обчислення рештки; додавання та віднімання  ( рівно пріоритетні, зліва направо).  

Функції поділяються на стандартні та функції-процедури Function. Стандартні функції 

попереднього опису не потребують – їх знає компілятор.  Існують математичні функції, 

функції для обробки рядків, для роботи з часом та датами, для фінансових розрахунків. 

Існують функції, які не повертають обчислене значення. Звертання до них є окремим 

оператором. Наприклад, функція Beep звукового сигналу. Функції Function визначає  

програміст у коді додатку. 
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Опис функції Запис функції у VB Опис функції Запис функції у VB 
arctg x Atn(x) sin x sin x 
cos x cos x tg x tg x 
ex Exp(x) ln x Log(x) 

x  Sqr(x) x  Abs(x) 

Sign x 
 (знак числа) 

Sgn(x) Округлення до цілого Fix(x) 

Генерація випад-
кового числа у 
інтервалі [0;1] 

Rnd Встановлення 
генератору 
випадкових чисел 

Randomize  

Порівняння двох 
рядків (типу String) 

StrComp(x$,y$) Перетворення рядка 
у нижній регістр 

Lease(x$) 

Визначення довжини 
рядка 

Len(x$) Перетворення рядка 
у верхній регістр 

Ucase(x$) 

Перетворення числа 
у рядок (типу String) 

Str$(x) Перетворення рядка 
(типу String) у число  

Val(x$) 

ASCII-код символу Asc(x$) Права частина 
значення  рядка (типу 
String) 

Right$(x$) 

Символ по ASCII-
коду  

Chr(x) Ліва частина 
значення рядка (типу 
String) 

Left$(x$) 

Поточна дата  Date Поточний час Time 
Перетворення у дату 
трьох чисел 

Day(x) Перетворення дати у 
місяць року 

Month(x) 

Повний перелік функцій можна знайти у довідковій системі VB.  

Приклад коду з використанням функцій Date,Time, Month, Val, Rnd, Randomize. 

Private Sub Form_Click() 

Dat=Date 

Print "Дата:", Dat 

Print "Час:", Time 

Print "Місяць:", Month(Dat) 

Gg$=100.0 

f1 = Val(Gg$) + 1 

a=f1:b=a+10 

Print "Значення після перетворення рядкової змінної:", f1 

Print "a=:"; f1;”b=”;b: x=a+(b-a)*rnd 

Randomize  

Print "Випадкове число у інтервалі [a,b]:”;x 

End Sub 

По кліку по формі на ній з‘являться поточні дата, час, місяць та значення змінної f1.  

Є  одна операція, яка не є ні арифметичною, ні логічною - конкатенації. Вона 

застосовується до рядкових змінних (String) і об‘єднує в один текст їх значення. 
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Позначається знаком &. Наприклад, якщо G$=”Гео”, T$=”лог”, і p$=G$ & T$, то значенням 

змінної p$ буде “Геолог”. 

Вираз логічний (або булівський – Boolean), якщо операнди логічного типу (тобто можуть 

приймати значення True або False), а операції логічні. Основні логічні операції: Not – 

заперечення, And – логічне “і”; Or – логічне “або”; Xor – виключаюче “або”; Eqv – логічна 

еквівалентність. Дія:  

Not a буде мати значення  True, якщо а має значення False; Not a буде мати значення  

False, якщо а має значення True. 

  A And B має значення True, тільки тоді, коли A і B мають  значення True, в решті випадків 

- False.  

  A Or B має значення True, коли принаймні одна з величин A і B має  значення True, в 

решті випадків - False. 

A Xor B має значення True, якщо один з операндів має значення True, а другий -  False. 

 A Eqv B має значення True, якщо A і B мають однакові значення, в противному разі - 

False. 

У вигляді логічних виразів записують умови, які потрібно перевіряти. Операндами 

логічного виразу можуть бути: логічні константи   True та False; логічні змінні; логічні 

функції (тобто функції, що можуть приймати значення True та False; логічні відношення; 

логічні вирази у дужках.  Логічне відношення – це два арифметичних вирази, з‘єднаних 

знаком порівняння. Цих знаків 6: <, >, >= - “більше або рівно”, <= - “менше або рівно”, <> - 

“не рівно”, =. Пріоритет виконання операцій (в порядку спадання пріоритету): логічний 

вираз у найвнутрішніх дужках; логічні функції, логічні відношення, логічні операції у 

записаній вище послідовності.  

Таблиця 1. Приклади запису виразів 

Звичайний запис Запис у коді VB Звичайний запис Запис у коді VB 

cb

a

+
 a/(b+c) 

bc

a
 a/b/c або a/(b*c) 

2 3sin x  Sin(x^3)^2 s

x

e 2

2

−
 

Exp(-x^2/2/s) 

x
a

x +−
2

 Sqr(x-a/2+abs(x)) ( )
1 5

π
Arctg

x - ,
  

bxa ≤≤  x<=b And x>=a 




≠
≤≤
1p

bxa
 x<=b And x>=a And p<>1 
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>
<

bx

ax
 x<a Or x>b bxax >∪<  x<a Or x>b 

Для введення числового значення через Textbox використовується функція  Val. 

Наприклад, якщо число набрано у тестовому блоці Text1, то перетворення набраного тексту 

у числове значення відбудеться функцією Val(Text1.Text). 

Приклад. Скласти програму виведення на форму площі круга, радіус якого задано у 

текстовому блоці. Виводити результат за кліком по командній кнопці Command1 або за  

натисканням клавіші Enter.  

Private Sub Command1_Click() 

Cls 

r = Val(Text1.Text) 

S=3.14*r*r 

Print "Площа круга S="; S 

End Sub 

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

Cls 

If KeyAscii = 13 Then r = Val(Text1.Text): S=3.14*r*r: Print "r="; r Print "S="; S 

End Sub 

 
Завдання для самостійної роботи  

 
Відповісти на запитання та виконати завдання: 

- Що таке змінна? 
- Що визначає тип змінної? 
- Що таке індексована змінна? 
- Що таке масив? 
- Який формат запису простої та індексованої  змінної? 
- Що таке константа? 
- В чому полягає об’ява змінної?  
- Який формат оператора Dim? 
- Навести приклади запису оператора Dim. 
- Які типи даних передбаченіу VB? 
- Які значення може приймати змінна типу Boolean? 
- Які значення може приймати змінна типу Integer? 
- Які значення може приймати змінна типу Long? 
- Які значення може приймати змінна типу Double і якої вона довжини? 
- Які значення може приймати змінна типу String? 
- Для чого використовується змінні типу Object? 
- Які значення може приймати змінна типу Date і якої вона довжини? 
- Які значення може приймати змінна типу Variant? 
- Які суфікси у змінних, що мають тип  Integer, Long, Single? 
- Які суфікси у змінних, що мають тип  Double, Currency, String? 
- Як об’явити тип String з довжиною? 
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- В чому особливість типу Variant на відміну від інших?  
- Для чого служить оператор Option Explicit? 
- Де розміщується оператор Option Explicit? 
- Для чого служить оператор Set? 
- Що визначає область видимості змінної (scope of a variable)? 
-  Які  найбільш вживані функції для перетворення типів? 
-  Для чого служать функції Cvar, Cstr, CSng ,  Cint? 
- Який формат має укажчик розмірів массиву? 
- Наведіть приклади об’яви типу змінних та типу і розмірів масивів? 
- Що таке вираз? 
- Що таке арифметичний вираз? 
- В чому полягає правило пріоритету? 
- В якому порядку обчислюється арифметичний вираз? 
- В чому полягає відміна стандартних функцій від функційї-процедур Function? 
- Як записати у VB стандартні функції:  
arctg x Визначення 

довжини рядка 
Перетворення 

рядка у верхній 
регістр 

sin x 

cos x Перетворення 
числа у рядок типу 
String 

Перетворення 
рядка (типу String) у 
число  

tg x 

ex ASCII-код 
символу 

Права частина 
значення  рядка типу 
String 

ln x 

x  Символ по ASCII-
коду  

Ліва частина 
значення рядка 
(типу String) 

x  

Sign x  
(знак числа) 

Поточна дата  Поточний час Округлення до 
цілого 

Генерація випад-
кового числа у 
інтервалі [0;1] 

Перетворення у 
дату трьох чисел 

Перетворення 
дати у місяць року 

Встановлення 
генератору 
випадкових чисел 

Порівняння двох 
рядків типу String 

  Перетворення 
рядка у нижній 
регістр 

 

 

- Навести приклад використання в програмному коді функцій Date,Time, Month, Val, 
Rnd, Randomize. 

- В чому полягає операція конкатенації? 

- Що таке логічний вираз (Boolean)? 

- Які є і як виконуються логічні операції? 
- Змінна А має значення True, Змінна В має значення False. Яке значення буде мати 

вираз  A And B, A Or B, A Xor B, A Eqv B, Not А?  
- Що таке логічне відношення? 
- Змінна А має значення 10. Чому дорівнює вираз: А < 10; А<= 10; А <> 10? 
- В чому полягає правили пріоритету при обчисленні логічного виразу? 
- Скласти програму для обчислень за формулами: 
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5. Управляючі конструкції VB 

 Значна частина операторів VB походять від операторів алгоритмічної мови Turbo Basic. 

Тут подано коротку характеристику операторів управління (управляючих конструкцій) . 

Прийоми програмування у VB та вживання різних  засобів буде показано далі на прикладах з 

відповідними коментарями. 

Управляючі конструкції – це ті, які управляють послідовністю виконання операторів. 

Без них всі оператори виконуються в порядку їх запису – зліва направо та зверху вниз.  

Конструкції прийняття рішення (decision structures). До таких відносяться конструкції 

управління залежно від виконання чи невиконання певних умов.  Їх дві групи: If  та Select 

Case. У операторах If  умови, що перевіряються, записуються у формі логічного виразу. 

Логічний вираз – це послідовність логічних операндів, з‘єднаних знаками логічних операцій. 

Логічний операнд – це той, який може мати тільки два значення: True (істинно) або False 

(хибно). У формі логічного виразу записують умову, яка мусить перевірятися. Якщо 

виконується умова, записом якої служить логічний вираз, то цей вираз отримує значення 

True. Якщо умова не виконується, то її логічний вираз отримує значення False. 

Синтаксис операторів  If:   

1) If логічний_вираз Then послідовність_операторів 

де послідовність_операторів має вигляд: оператор_1: оператор_2: …оператор_n  

2) If логічний_вираз Then послідовність_операторів_1 Else  

послідовність_операторів_2 

3)  If логічний_вираз Then 

послідовність_операторів_1   

послідовність_операторів_2 

…   

послідовність_операторів_k 

End If 

4)   If логічний_вираз Then 

послідовність_операторів_1   

послідовність_операторів_2 

…   

послідовність_операторів_k 

Else 

послідовність_операторів_1   

послідовність_операторів_2 

…   
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послідовність_операторів_m 

End If 

Дія операторів If така: якщо логічний вираз має значення True, то виконується 

послідовність операторів, записана після Then. Якщо логічний вираз має значення False, то 

виконуються оператори, записані після Else.  

Приклад 1. Обчислення функції: 





≥
<

=
0),sin(

,0,0

xx

x
y

 якщо

 якщо
 

програмується у вигляді: 

If  x<0 Then y=0 Else y=sin(x) 

Приклад 2. Наведена послідовність операторів виконує обчислення за алгоритмом: якщо 

m<0, то z = x2 + y2 і p = sin(x). Якщо m≥0, то z = x2 - y2 і p = соs(x).  

If  m<0 Then 

z=x^2+y^2 

p=sin(x) 

 Else  

 z=x^2+y^2 

p=cos(x) 

End if 

Другий варіант: 

If  m<0 Then z=x^2+y^2: p=sin(x)  Else z=x^2-y^2: p=cos(x). 

Синтаксис конструкції Select Case: 

Select Case вираз 

Case список_виразів_1 

послідовність_операторів_1 

Case список_виразів_2 

послідовність_операторів_2 

... 

Case список_виразів_n 

послідовність_операторів_n. 

Дія: обчислюється вираз. Якщо він має одне із значень списку виразів_1, то виконується 

послідовність_операторів_1; якщо він має одне із значень списку виразів_2, то виконується 

послідовність_операторів_2  і т.д. 
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Цикли. Цикл – це група операторів яка виконується неодноразово.  Для організації циклів 

використовуються конструкції циклу (оператори циклу). Вони належать до найбільш часто 

вживаних конструкцій у програмуванні. Їх три типи: For, Do, For Each. 

Якщо наперед відома кількість повторних виконань циклу, то використовують 

конструкцію For ... Next. Її синтаксис: 

For параметр_циклу=вираз_1 To вираз_2 [Step вираз_3] 

послідовність_операторів_1   

послідовність_операторів_2 

…   

послідовність_операторів_k 

Next [параметр_циклу]  

Тут: параметр_циклу – змінна, вираз_1 – початкове значення цієї змінної,  вираз_2 – її  

кінцеве значення; вираз_3 – крок її зміни. За умовчанням крок дорівнює 1. 

 Дія оператора For. Параметрові циклу покладається початкове значення, яке дорівнює 

обчисленому виразу_1. Виконуються всі оператори, розташовані нижче оператора For до 

оператора Next, який служить нижньою границею циклу. Далі параметр циклу змінюється на 

крок -  значення виразу_3 і всі вказані оператори виконуються повторно. Так продовжується 

доти, поки параметр циклу досягне свого останнього значення – значення виразу_2. При 

ньому вони виконуються востаннє. Можливий передчасний вихід з циклу, тобто до 

досягнення параметром свого кінцевого значення - наприклад у момент виконання певної 

умови, яка перевіряється у тілі циклу оператором If. Для цього можна використати оператор 

Exit For припинення виконання циклу.  

Приклад 1. Скласти оператори для обчислення суми: 

....21 222 nS +++=  

Після вводу n% сума S обчислюється послідовністю операторів: 

S=0 

For i%=1 To n% 

S=S+i%^2 

Next i% 

Далі у програмі слід написати код для виведення обчисленої величини. Більш компактна 

проте менш зручна для сприйняття форма запису: 

S=0: For i%=1 To n%: S=S+i%2̂: Next i%. 

Конструкція Do … Loop вживається для організації циклу, коли кількість повторів не 

задана. Вона має синтаксис: 

Do While логічний_вираз 



Лекції з Visual Basic. Частина 5 34 

послідовність_операторів_1   

послідовність_операторів_2 

…   

послідовність_операторів_k 

Loop 

Цикл виконується доти, поки логічний вираз має значення True. Як тільки він отримає 

значення False, відбудеться вихід з циклу. Якщо замість службового слова  While записати 

Until, то умовою виходу з циклу буде, навпаки, прийняття логічним виразом значення True. 

Приклад 2. Скласти оператори для обчислення найбільшого n, при якому виконується 

умова: ....21 222 Rn <+++  

Код додатку та його форма наведені на рис. 5. Результат одержимо друком на формі після 

запису значення r у TextBox і кліку по формі створеного додатку. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Відповісти на запитання та виконати завдання: 
- Які конструкції називаються управляючими? 
- Які конструкції відносяться до конструкцій прийняття рішенні? 
- Який синтаксис операторів  If? 
- Записати програмний код для обчислення функції:  

2

2

2

, якщо 0,

, якщо 0, .

, якщо 0x

а x

а x xy

а x e x−

<
 + == 
 + + >

 

- записати  послідовність операторів для обчислення за алгоритмом: якщо m<0, то z=x2 
+y2 і p=sin x - m. Якщо m≥0, то z=x2 - y2 і p=соs x+m. 

- Який синтаксис конструкції Select Case? 
- Що таке цикл? 
- Які оператори вживаються для організації циклу? 
- Який синтаксис конструкції For ... Next? 
- Скласти програму для обчислення n! . 
- Скласти програму для обчислення суми: 

а)  
1 1

1 ... .
2

S
n

= + + +     б) 
2

... .
2! !

nx x
S x

n
= + + +     в) 

2

2 2 2
... .

1 2 1 2 ...

nx x
S x

n
= + + +

+ + +
 

-  Який синтаксис конструкції Do … Loop і для чого вона вживається? 
-  Скласти програму для обчислення найбільшого n, при якому виконується умова: 

а)  !n R< ;   б) 
1 1

1 ...
2

C
n

+ + + < ;  в) 22 ... .nS x x nx C= + + + <  
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Private Sub Form_Click() 

r = Val(Text1.Text) 

s = 0 

i = 0 

Do While s < r 

i = i + 1 

s = s + i ^ 2 

Loop 

Print "n="; i- 1 

End Sub 

Рис. 6. Форма та код додатку обчислення найбільшого n, при якому виконується 

умова:  ....21 222 Rn <+++  

Послідовність дій по створенню додатку. 

 Завантажити VB. У вікні NEW PROJECT: STANDART.EXE > ОТКРЫТЬ. Виникне 

шаблон форми з назвою Form1. Натиснути кнопку ToolBox панелі інструментів. На ній 

кнопку TextBox, намалювати на курсором миши на формі текстове вікно (TextBox), 

написати у ньому 25. Натиснути кнопку Label панелі інструментів, намалювати на 

курсором миши на формі мітку (Label). Написати в ній “Введіть r”. Клікнути по мітці 

правою клавішою миши, клікнути у списку Properties, у списку вікна “Properties – Label1” 

клікнути Font, у цій позиції кнопку ...,    у вікні “Шрифт” Шрифт: “Times New Roman”, 

Начертание: обычный, Размер: 14, Набор символов: кириллица, OK.  

П. Меню View > Code. У вікні Project1 – Code написати наведений текст коду. Закрити 

це вікно.  

Натиснути кнопку ►  Start   на стандартній панелі інструментів. Додаток запуститься 

на виконання.  

Зберегти форму та проект. Для збереження проекту виконати п. меню File > Save 

Project1 As, увійти у папку своїх документів і вказати ім‘я файлу, наприклад, Project_n.  

Для збереження форми виконати п. меню File > Save Form1 As, увійти у папку своїх 

документів і вказати ім‘я файлу, наприклад, Form_n.      
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6. Оператори присвоєння, безумовного переходу та вводу-виводу 

Оператор присвоєння має синтаксис: 

змінна = вираз 

У наведеному форматі оператора присвоєння знак “=” означає не рівність, а присвоєння. 

Воно полягає у виконанні таких дій: обчислити вираз при поточних значеннях змінних, які у 

нього входять, і присвоїти одержане значення змінній. Якщо типи обчисленого значення 

дійсний, а змінної цілий, то перед присвоєнням значення перетворюється по типу змінної 

шляхом округлення .  

Приклад:  

M%=13/2+0.2 

Значенням M% буде 7. 

Оператор безумовного переходу має синтаксис: 

Go to номер_рядка 

Його дія полягає у переході до виконання операторів, які записані у вказаному рядку.  

Приклад: 

If a=0 then Go to 120 

 p=c/a  ‘Якщо а=0,  відбудеться перехід до виконання оператора у рядку 120 

Print “p=”;p:Go to 130   ‘Перехід до виконання оператора у рядку 130 

120 Print “p не існує” 

130 End Sub 

Оператор вводу з каналу вводу має синтаксис:  

Line Input #n, список_змінних. 

де n – номер каналу, з якого виконується ввод. Як правило ввод відбувається з заданого 

файлу. Для прив‘язування номеру каналу до імені цього файлу використовується оператор 

Open, який має синтаксис: 

Open повне_ім‘я_файлу for input As #n 

Оператор виводу має той самий вигляд, але замість слова Input пишеться Output. 

Після використання каналу його слід закрити оператором Close, який має синтаксис: Close 

#n. 

Приклад. Значення елементів масиву nxxx ,...,, 21 , що мають вводитися, 

містяться у файлі: D:\Мои документы\Студент\Dani.dat у такому форматі: 

 

 

 

nx

x

x

n

...
2

1
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Оператори вводу: 

G$=”D:\ Мои документы\Студент\Dani.dat ” 

Open G$ for  input As #1 

Line Input #1,n% 

For i% = 1 to n% 

Line Input #1,x(I%) 

Next i% 

Close #1 

Управління кольором 

Кольором можна управляти через властивості елементів управління BackColor – колір 

заднього плану, тобто власне самого елементу; ForeColor – колір переднього плану – тобто 

всього того,що буде наноситись на елемент; FillColor – колір заповнення контурів, якщо 

відповідну властивість має елемент управління. Призначення кольору покажемо на 

властивості BackColor: клікнути рядок BackColor у списку властивостей вікна Properties; 

клікнути кнопку ▼ у цьому рядку; вибрати вкладку Palette або System (в Palette більший 

вибір) і клікнути бажаний колір у палітрі. Можна набрати замість цього шістнадцятирічний 

код кольору у рядку властивості BackColor, але цей спосіб не такий наочний.  

Другий спосіб управління кольором – шляхом запису відповідних інструкцій у 

програмному коді додатку. Наприклад, колір можна вказати в інструкції, що міняє потрібну 

властивість. Частина методів має одним з своїх параметрів колір. В цьому випадку  колір 

задають за допомогою функції RGB, яка має синтаксис: RGB(r,g,b), де r,g та b – цілі від 0 до 

255, які задають інтенсивність червоного, зеленого та блакитного кольорів. Приклад: 

Private Sub Form_Click() 

Form1.BackColor = &HC0C0&  ‘ Кліком по формі встановлюється колір &HC0C0&  

PSet (400, 400), RGB(255, 255, 255) ‘ На формі ставиться точка білим кольором 

PSet (200, 200), RGB(0, 0, 0) ‘На формі ставиться точка чорним кольором 

Line (2000, 2000)-(1000, 2000), RGB(255, 0, 0) ‘ Проводиться відрізок червоним кольором 

End Sub  

Завдання для самостійної роботи  
 

Відповісти на запитання та виконати завдання: 
  - Який синтаксис оператора присвоєння? 

- В коді записаний оператор присвоєння: Т%=17/3+0.2. Яким буде значення  змінної Т%? 

- Який синтаксис оператора безумовного переходу і в чому полягає його дія?  
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Пояснити дії комп’ютера з виконання послідовності операторів: 
If a=0 then Go to 120 
 p=c/a   
Print “p=”; p:Go to 130    
120 Print “p не існує” 
130 End Sub 

- Який синтаксис оператора з каналу вводу? 
- Який синтаксис оператора з каналу виводу? 
- Який синтаксис оператора прив’язування номеру каналу до імені файлу? 
- Для чого служить оператор Closе і який його синтаксис? 
- Значення елементів масиву nxxx ,...,, 21  містяться у файлі: С:\Мои документы\Dani.dat 

у такому форматі: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скласти програми обчислення: 
а) середнього арифметичного з елементів nxxx ,...,, 21 цього масиву (суми цих елементів, 

поділеної на n); 
б) середнього арифметичного з додатних елементів цього масиву (суми додатних цих 

елементів, поділеної на кількість таких елементів; якщо додатних елементів немає, видати 
про це повідомлення);  

в) середнього арифметичного з додатних елементів цього масиву та середнього 
арифметичного з від’ємних елементів; якщо тиз чи інших елементів немає додатних 
елементів немає, видати про це повідомлення). 

- Встановити задані кольори заднього та переднього планів форми. 
- Скласти програмний код малювання на формі червоної, білої та чорної ліній. 

 

 

nx

x

x

n

...
2

1
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7. Mетоди 

Повний спиок методів великий. Деякі часто вживані наведено у таблиці. 

Таблиця 3. Методи та елементи управління, для яких вони визначені 

Синтаксис Елементи управління, для 
яких метод визначений 

Дія 

Print  Форма, Picture Box, Printer Друкування рядку на об‘єкті 
Pset Форма, Picture Box, Printer Друкування точки на об‘єкті 
Circle Форма, Picture Box, Printer Малювання кола, еліпсу або 

дуги на об‘єкті 
Line Форма, Picture Box, Printer Малювання прямолінійного 

відрізку  або прямокутника 
на об‘єкті 

Refresh Всі Негайне перемальовування 
на екрані 

Cls Форма, Picture Box Очищення від графічних 
елементів або тексту 

CurrentX Форма, Picture Box Позиціювання або 
визначення позиції курсору 
по горизонталі 

CurrentY Форма, Picture Box Позиціювання або 
визначення позиції курсору 
по вертикалі 

 

Метод Print використовується  для виводу тексту на елемент. Синтаксис методу Print: 

Print список 

Елементи списку – вирази. Дія методу полягає у обчисленні виразів, наведених у списку 

та виведенні їх значень на елемент, до якого застосований метод. Елементи списку можуть 

відділятися: 1) комами – тоді при виводі між значеннями будуть проміжки довжиною з 

табуляцію, 2) крапкою з комою – тоді при виводі між значеннями, що виводяться, буде по 

одному проміжку. 

Метод Pset встановлює точку на елемент, до якого вжито цей метод. Синтаксис методу 

Pset: 

Pset (x,y), [ колір], 

де x, y – координати точки. За дужками вказується колір 16-річним кодом або функцією 

RGB. 

Метод Circle  малює коло, еліпс або дугу на елементі. Синтаксис: 

Circle(x, y), радіус_по_горизонталі, колір, початок_дуги, кінець_дуги, k 
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де , y – координати центра кола чи еліпса, k – відношення радіусу по вертикалі до радіусу по 

горизонталі. Початок та кінець дуги задаються у радіанах (від 0 до 6,28). Мінус перед ними 

означає, що кінці треба з‘єднати з центром. Якщо якийсь параметр треба  встановити за 

умовчанням,  його просто пропускають, ставлячи другу підряд кому. 

Метод Line малює прямолінійний відрізок або прямокутник  на елементі, до якого вжито 

цей метод. Синтаксис методу Line: 

Line[ (x1,y1)]-(x2,y2)[, колір, параметр] 

Якщо параметр відсутній, то проводиться відрізок, що з‘єднує точки з координатами  x1,y1; 

x2,y2. Якщо координати першої точки (x1,y1)  відсутні, то з точкою (x2,y2) з‘єднується 

попередня точка, тобто та у якій на момент виконання методу стоїть курсор. Якщо параметр 

дорівнює B, то зображується контур прямокутника, протилежними вершинами якого 

служать точки  x1,y1; x2,y2. Якщо параметр дорівнює BF, то зображується залитий 

прямокутник, протилежними вершинами якого служать точки  x1,y1; x2,y2. 

Метод CLS має синтаксис: CLS. Метод Refresh має синтаксис: Refresh.  

Метод CurrentX має синтаксис: CurrentX. Він повертає координату курсору по горизонталі 

або встановлює його за заданою координатою. Наприклад, після виконання оператора: 

Nx=  Picture1.CurrentX 

Private Sub Form_Click() 

Circle (3000, 2000), 1000 

Circle (3000, 2000), 500, RGB(0, 255, 0), 0, -3.14 / 2, 1.5 

ForeColor = RGB(0, 0, 255) 

FillStyle = 3 

Circle (1000, 2000), 1000, , , , 0.5 

End Sub  

 

Рис 6. Демонстрація методу Circle. 
Private Sub Form_Click() 

Line (200, 1000)-(2000, 500), RGB(0, 0, 200) 

Line (1200, 2000)-(3000, 800), RGB(0, 0, 200), B 

Line (3200, 2000)-(4000, 800), RGB(200, 0, 0), BF 

FillStyle = 6 

FillColor = &HFFFF& 

Line (200, 2500)-(2000, 3000), RGB(200, 0, 0), B 

End Sub 

Рис. 7. Демонстрація методу Line. 
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змінна Nx матиме своїм 

значенням координату курсору на 

об‘єкті Picture1 вздовж 

горизонталі. Після виконання 

оператора  

Picture1.CurrentX=Nx 

курсор буде встановлено у 

позицію, координата якої буде 

дорівнювати значенню змінної 

Nx.  Координата по вертикалі 

буде поточною. Її можна 

встановити методом CurrentY, 

який діє подібно до CurrentX, але 

вздовж вертикалі. Відлік вздовж 

вертикалі ведеться за умовчанням 

зверху вниз. 

 

 
 

Завдання для самостійної роботи  
 

Відповісти на запитання та виконати завдання: 
- Який синтаксис методу Print і яка його дія? 
- Який синтаксис методу Pset і яка його дія? 
- Який синтаксис методу Circle і яка його дія? 
- Який синтаксис методу Line і яка його дія? 
- Який синтаксис методу CLS і яка його дія? 
- Який синтаксис методу Refresh і яка його дія? 
- Який синтаксис методів CurrentX та CurrentY і яка їх дія? 
- Скласти фрагмент програмного коду з використанням методів Print, Pset, Circle, 

Line,  Cls, CurrentX, CurrentY, об‘єктів Label та TextBox. 
 

 

Рис 8. Вибір існуючого проекту у вікні New Proect 
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8. Послідовність дій по створенню додатку 

Робота по створенню додатку складається з ряду етапів. 

1) Попередній етап: розробляється алгоритм розв‘язання задачі; визначаються вхідні 

дані та кінцеві результати; розробляється  інтерфейс  - тобто спосіб вводу даних та 

одержання результату. Для його реалізації складається ескіз форми, або при необхідності, 

кількох форм. 

2) Завантажується середовище програмування VB – програма VB6.exe. Якщо є її ярлик, 

то подвійним кліком по ньому. У вікні New Project відкрити вкладку New, якщо приступаємо 

до створення нової програми, або вкладку Existing, якщо продовжуємо роботу над  

розпочатим раніше проектом. Якщо відкрито New, то клікнути у ній Standart.exe і натиснути 

кнопку ОTКРЫТЬ. Якщо відкрито вкладку Existing, то зайти в ній у ту папку, де знаходиться 

розпочатий проект, виділити файл проекту і натиснути кнопку ОТКРЫТЬ. Файл форми (з 

розширенням *.frm) для  цього проекту має бути у цій самій папці. Натиснути кнопку ► 

(Start) (рис. 9 ). З‘явиться вікно додатку. Натиснути кнопку   ■  (End), п. меню View > Object. 

3) Завантажуємо форму для редагування. Для цього виконуємо  п. меню View > Object. 

Виставляємо панель інструментів, для чого натискаємо кнопку “ToolBox” на стандартній 

панелі інструментів або виконуємо п. меню View > ToolBox. Для виклику вікна  

властивостей клікнути по формі проформі правою клавішею, потім п. меню “Properties” або 

натиснути на панелі інструментів кнопку “Properties Window” (“Властивості вікна”). 

Кнопка 
Start 

Кнопка 
End 
 

Кнопка 
Project 
Explorer 

Кнопка 
Properties 
Windows  

Кнопка 
Form 
Laout 
Window 

Кнопка 
ToolBox  

Рис. 9. Кнопки стандартної панелі інструментів. 
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4) За допомогою інструментів панелі ToolBox розмістити на формі елементи 

управління та, в разі необхідності, скорегувати їх. Для корекції розмірів самої форми 

клікнути і мишею тягнути за маркери. Аналогічно корегуються елементи управління. Колір, 

шрифти і інші властивості змінюються при необхідності засобами вікна Properties.  Для 

встановлення однакової властовості для кількох однотипних елементів обвести ці елементи і 

встановити її у  вікні Properties.  

5) Завантажити шаблон для написання коду, для чого виконати п. меню View > Code. 

6) Записати код обробки подій на шаблоні. Рекомендується писати невеликі фрагменти, 

підлагоджувати їх, а потім збирати у єдине ціле. Написавши черговий фрагмент, запустити 

доданок на виконання, натиснувши кнопку Start стандартної панелі інструментів. У цей час 

зміни у код внести неможливо. Для внесення змін натиснути кнопку End і внести необхідні 

зміни.   

7) Коли додаток буде повністю відлагоджено, виготовити виконуваний Exe-модуль. 

Для цього виконати п. меню File > Make … .exe. У вікні, що з‘явиться під назвою Make 

Project, вказати ім‘я Exe-файлу. Вказати шлях до папки для його розміщення, OK. Тепер 

можна запускати цей файл як звичайний додаток, без підтримки середовища VB6. 

Часто для розробки чергового додатку вигідно використати як заготовку якійсь 

попередній проект. Треба завантажити цей проект разом з його формою, і зберегти ці обидві 

складові під новими назвами. Після цього вносити ті зміни, які потрібні для створення на 

Рис. 10. Форма, що з‘являється після початкового 
завантаження. Рис 11. Вікно властивостей 
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основі цих проекту та форми. Можна поступити інакше: Засобами Windows скопіювати 

обидва файли під новими іменами. Після цього завантажити їх через вкладку Existing, як 

показано вище. 

Об‘єкти Label та TextBox. Управління кольором та шрифтами 

 

Для розміщення елементів Label та TextBox використовуються однойменні кнопки панелі 

інструментів (рис. 12). Для управління кольором використовуютьс явластивості:  

ForeColor – колір переднього плану, який буде вживатися для всього, що буде зображено 

на елементі, аж поки ця властивість не зміниться;  

BackColor - колір заднього плану; 

Font – управління розміром, типом, накресленням шрифта на елементі; 

Aligment – вирівнювання тексту на елементі (по центру, до лівого чи до правого краю) 

Appearance – вариіант оформлення елементу (3D – рель‘єфне, Flat – плоске). 

Приклад 1. Скласти програму переводу градусної міри кута у радіанну і радіанної у 

градусну. 

Вхідні дані: змінна Grad – для обчислення радіанної міри Rad; змінна Rad – для 

обчислення градусної міри Grad.  

Алгоритм у даному разі полягає у записові обчислювальних формул: 

.
180

;
180 π

π Rad
Grad

Grad
Rad

⋅=⋅=  

Проект інтерфейсу: на формі має бути два вікна для вводу вхідних даних з написами 

біля них: “Градуси”; “ Радіани”. Якщо в одне ввести градуси і натиснути Enter,  то у другому 

має з‘явитися значення у радіанах. І навпаки.  

Приступаємо до створення додатку. Запускаємо VB6, у початковому вікні виділяємо 

Standart.exe, натискаємо кнопку ОТКРЫТЬ. На панелі інструментів ToolBox натискаємо 

кнопку Label  і курсором миши, який у цей момент перетвориться у хрест, обводимо поле на 

формі, де згодом планується напис “Градуси” і поле, де планується напис “Радіани”. 

Аналогічно після натискання кнопки TextBox малюємо на формі два текстових блоки для 

вводу з них значення градусів та радіанів. 

Послідовність дій по створенню форми, показаній на рис. .Клікнути елемент Label1, 

встановити властивості ForeColor – блакитний, Font: РАЗМЕР 14. Клікнути елемент Label2, 

встановити властивості ForeColor – жовтий, Font: РАЗМЕР 14. .Клікнути елементText1 

Рис. 12. Кнопки Label і TextBox на панелі інструментів 
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(верхній TextBox), встановити властивості BackColor – блакитний, Font: РАЗМЕР 14, 

Aligment – Center, Appearance – 3D; Font: РАЗМЕР 12, НАЧЕРТАНИЕ - ЖИРНЫЙ. 

Аналогічно встановити властивості Text2 (нижній TextBox). 

Обробляється подія KeyPress. Ascii-код клавіши Enter 13. Шаблон заголовку процедури 

(Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)) викликається зі списку “Procedure” вікна  

коду. 

У тексті коду вжиті імена об‘єкті, запропоновані компілятором (Text1, Text2, Label1 і т.д.). 

Програмний код набуває більшої наочності при іменах, введених користувачем. Початок 

імені має вказувати тип об‘єкту. Він утворюється з Це можна було б зробити і у наведеному 

прикладі. Але початок стандартний: він утворюється скороченням голосних літер. У 

наведеному прикладі замість імен об‘єктів Text1 та Text2 можна ввести TxtG та TxtR. 

Віповідно тоді у вікні їх властивостей  треба покласти властивість Name для цих об‘єктів 

TxtG та TxtR, а у коді замість Text1 та Text2 записати відповідно TxtG та TxtR. 

 
Створення файлу виконуваної програми. 

  
Файл виконуваної програми (або файл т.з. Exe-модуля) є кінцевим результатом всієї 

роботи по створенню додатку. Цей файл можна запускати зовні середовища VB, 

розташувати для зручності запуску ярлик на робочому столі. Для роботи йому досить лише 

системного середовища Windows. 

У меню File клікнути пункт Make. VB6 додасть ім'я файлу програми автоматично. 

З'явиться вікно Make Project, у якому можна залишити запропоноване ім‘я або замінити його 

і розташувати в потрібній папці. Використовуючи кнопку Options,  можна відкрити вікно 

Project Properties, у якому назначити піктограму програми й версію створюваної програми. У 

закладці Compile можна оптимізувати програму по швидкодії (Fast), по довжині (Small) і 

використовувати інші можливості. 

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
Grad = Val(Text1.Text) 
Rad = 3.14 * Grad / 180 
Text2.Text = Rad 
End If 
End Sub 
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
Rad = Val(Text2.Text) 
Grad = 180 * Rad / 3.14 
Text1.Text = Grad 
End If 
End Sub 

Рис. 13. Форма і код програми переводу 
градусів у радіани  і радіанів у градуси. 
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Завдання для самостійної роботи 

- Описати послідовність дій по створенню додатку і продемонструвати їх на створенні 
додатку у  вигляді exe-модуля. 

- Продемонструвати дію створеного exe-модуля на прикладах програм з виведенням 
результатів в  TextBox: 

А) обчислення логарифму числа з повідомленням «не існує» в разі від’ємного числа та визначння 
числа по його логарифму;  
Б) сторони квадрата по його діагоналі та діагоналі  - по стороні;  
В) плоші рівностороннього трикутника по його стороні та сторони – по площі; 
- поміняти в створеному  exe-модулі колір написів на формі і в TextBox, а також фону в TextBox. 
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9. Контроль помилок. Уявлення про обробку помилок часу виконання 

 
Бувають синтаксичні помилки і помилки часу виконання програми, коли виникає 

непередбачена програмістом ситуація, хоча програма синтаксично правильна. 

Синтаксичні помилки контролюються автоматично під час набору коду. Помилкове 

місце колмпілятор висвічує і видає повідомлення про помилку. Однак так можна знайти 

помилку далеко не завжди. Наприклад, можна написати функцію Abs(x) неправильно – 

скажімо, Aps(x) і компілятор буде думати, що це просто якась інша функція. Для пошуку 

таких помилок потрібно запустити програму і тоді надійде повідомлення про помилку  

(Compile error). Натиснувши OK у вікні з цим повідомленням, одержимо зображення коду 

з виділенням жовтим кольором заголовку тієї процедури, де знаходиться помилка і синє 

підсвічування помилкового елементу. 

У разі помилки часу виконання (наприклад, переповнення – Overflow) після запуску 

програми на виконання з'явиться  повідомлення про таку помилку (Run-time error). 

Натиснувши у вікні цього повідомлення клавішу Dedug, побачимо текст процедури з 

жовтим підсвічуванням тієї інструкції, при виконанні якої виникла помилка. Якщо 

помилки такого роду неминучі – наприклад, через можливу некоректність даних, що 

вводяться, то доцільно включити в програму оператор перехоплення помилок On Error. 

Він має формат 

On Error GoTo n 

де n – мітка або номер рядка. 

Він обробляє область процедури, розташовану нижче його. Ділянка обробки помилок 

закінчується оператором On Error GoTo 0. У прикладах 2 і 3 показана дія оператора On 

Error. У прикладі 2 (обчислення суми ряду) перехоплювачем помилок оброблено ділянку, 

зайняту циклом.  

Приклад 2. Скласти програму обчислення суми ряду 

...
)(

...
32

32

+−++−+−=
n

xxx
xS

n

 

з точністю ε і виведення кількості членів, якої вистачило для досягнення цієї точності. 

Якщо виникне переповнення, то обчислення припинити і видати  

повідомлення «Ряд розбігається».  
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Складемо форму як показано на малюнку. Для чотирьох об‘єктів Label у властивості 

Caption запишемо тексти “Значення х”, “Точність”, “Сума ряду”, “Кількість членів”. 

Чотирьом об‘єктам TextBox для введення вхідних даних (x і ε) і для виведення результатів 

(S і n) у вікні  властивостей покладемо Name імена TxtX, TxtEps, TxtS і TxtN.  У  цьому ж 

вікні встановимо розмір шрифту, колір заднього плану і накреслення шрифту (напівжирне 

– для TxtEps). Текст коду наведений поруч із формою на рис. 12. Програма запускається 

на виконання натисканням кнопки з написом на ній “Обчислити суму ряду”. Коли 

покласти значення x=2, програма має видати повідомлення “Ряд розбігається”. Начебто 

непотрібна операція присвоєння p=Eps+1 перед початком циклу потрібна для того, щоб 

Private Sub Command1_Click() 
  Eps = Val(TxtEps.Text) 
  Ep$ = TxtEps.Text 
  x = Val(TxtX.Text) 
  S = 0 
  i% = 0 
  p = Eps + 1 
  If Eps = 0 Then TxtEps.Text = "Помилка: Eps=" & Ep$:  GoTo 20 
 On Error GoTo 30 
  Do While Abs(p) > Eps 
 i% = i% + 1 
 p = (-x) ^ i% / i% 
 S = S + p 
 Loop 
 On Error GoTo 0 
GoTo 10 
30 TxtS.Text = "Ряд розбігається." 
TxtN.Text = i% 
GoTo 20 
10 TxtS.Text = S 
TxtN.Text = i% 
20 End Sub 
 

Рис. 12. До 
прикладу 2.Форма  
та програмний код 
обчислення суми 
нескінченного 
ряду. Показана 
реакція додатку на 
помилку у вводі. 
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перед виконання циклу умова Abs(p)>Eps виконувалася – інакше цикл відразу закінчиться 

не розпочавшись.  

 

Використання об‘єкту Image для графічного супроводження форм. Прозорість 

об‘єкту. Редагування групи об‘єктів. Знак переносу рядка програмного коду 

 

Об‘єкт Image служить для розміщення зображення. Зображення береться з файлу, що 

має розширення *.wmf. Для перегляду зображення, яке міститься у файлі, що має 

розширення *.wmf, досить виділити його ім‘я у програмі ПРОВОДНИК – зменшене 

зображення з‘явиться.  Властивість Stretch=True надає вікну Image здатність 

підбудовуватися під розмір картинки, що вставляється. Для завантаження файлу 

зображення слід клікнути по властивості Picture цього вікна, потім по її значенню і по 

кнопці з трьома крапками. З'явиться вікно Load Ricture, у якому відкриваємо папку з 

файлами картинок. У нашому випадку це папка Kartinki, у якій слід знайти файл із 

потрібним зображенням.  Клікнути по цьому файлі, натиснути кнопку ОТКРЫТЬ. В 

об'єкті Image з'явиться зображення. Рекомендується покласти властивість 

BorderStyle=Fixed Single – “стиль границі відокремлений”. Властивість Visible 

“Видимість” може мати два значення – True (показати зображення та False – сховати його.   

Для зручності редагування однотипних об‘єктів їх слід виділити  за допомогою Ctrl, в 

результаті чого вони утворять групу, для елементів якої можна встановлювати однакові 

властивості.  

В разі необхідності – коли рядок інструкції надто довгий, частину рядка можна 

перенести, поставивши у кінці першої частини знак “_”. 

При розташуванні одного об‘єкта на другому нерідко виникає необхідність зробити 

верхній з прозорим заднім планом. Для цього існує властивість BackStyle. Якщо покласти 

її значення Transparent, то задній план стане прозорим. 

Приклад 3. Скласти програму гри «Однорукий бандит», яка має видавати 

повідомлення про виграш всякий раз,  коли  хоча б в одному з трьох віконець з 

випадковими цифрами з‘явиться цифра «7». 

Установлюємо вгорі форми три мітки (Labell ... Label3) для цифр, виділяємо всі три. 

Аби вони були однаковими, у вікні властивостей встановлюємо висоту Heigth=735, 

ширину Width=735, вирівнювання Aligment=2 (Center), білий колір фону (BackColor) і 

границю BorderStyle=Fixed Single.  
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Встановлюємо об‘єкт Image і зображення монет з файлу  Coins.wmf. Покладаємо 

властивість цього Stretch=True, властивість BorderStyle=Fixed Single – “стиль границі 

відокремлений”. Властивість Visible = False – “сховати зображення”.   

Усередині вікна Image установлюємо мітку Label4 для виведення на неї  тексту 

«Виграш». Встановлюємо для  Label4 у властивості Font розмір шрифту, властивість 

BackStyle = Transparent, властивість Caption=Виграш. У лівому верхньому куті ставимо 

мітку Label5, у її властивості Caption – текст «Однорукий бандит», у її властивості 

Private Sub Command1_Click() 
    Image1.Visible = False    ‘сховати зображення монет 
    Label4.Caption = "" 
    Randomize 
    Label1.Caption = Int(Rnd * 10) ‘ показати числа 
    Label2.Caption = Int(Rnd * 10) 
    Label3.Caption = Int(Rnd * 10) 
    ‘ Якщо хоча б одна з цифр буде “7”, показати монети і дати сигнал 
    If (Label1.Caption = 7) Or (Label2.Caption = 7) _ 
      Or (Label3.Caption = 7) Then 
        Image1.Visible = True 
        Label4.Caption = "Виграш!" 
            Beep 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
    End 
End Sub 

 

Рис. 13. До прикладу 3.Форма  та 
програмний код гри “Однорукий 
бандит” 
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BackColor – чорний колір фону, а у  властивості ForeColor – жовтий колір напису. 

Встановлюємо дві кнопки CommandButton із значенням властивості Caption для “Пуск” та 

“Кінець”.  

Код цієї програми і її інтерфейсне вікно наведені на рис. .13.. У ньому 

продемонстровано знак переносу та використання функції Rnd. Ця функція повертає своїм 

значенням випадкове число, що є спостереженням випадкової рівномірно розподіленої 

величини в інтервалі [0,1]. 

 

Введення масиву з файлу з ознакою кінця файлу. Функція EOF 

 

При вводі з файлу найбільш зручний режим – виконувати введення до досягнення кінця 

файлу. Для контролю досягнення кінця файлу  використовується функція EOF(n), що 

приймає значення “True” у момент досягнення в ході введення кінця файлу. Аргументом 

цієї функції служить номер каналу n.  

Приклад 4. Скласти програму обчислення середнього значення з елементів масиву x1, 

x2, … ,xn. Вихідні дані у файлі, за умовчанням ім'я файлу D:\Мои 

документы\Студент\Dani.dat. Його набрано у редакторі «Блокнот» по одному значенню 

у кожному рядку: 5, 10, 20,30,40,50. 

Форму цієї програми програми показано на рис. 14. Вікна для введення і виводу мають 

імена Txtvvod і Txtrez відповідно, причому у властивість вікна Txtvvod установлено текст 

“H:\Мои документы\Лекции_по_информатике_ 2001\Visual basic\ Dani.txt“ – ім'я файлу 

вихідних даних за  умовчанням . Для виведення кількості записів використовується вікно 

TxtM. У властивості форми ForeColor  встановлено жовтий колір для тексту, що 

виводиться на форму (“Дані:” і т.д. У програмному коді вжито методи: 

Form1.Refresh – “освіження” форми для того, щоб після повторного запуску додатку на 

ньому не лишалося інформації від попереднього запуску; 

Form1.CurrentY = 0 – установлення курсору для виводу на форму у положення з 

координатою 0 по Y, тобто у верхнє положення. Якщо цього не зробити, то чергове 

виведення буде відбуватися від кінця попереднього виводу.   

 

Використання вбудованих функцій InputBox і MsgBox 

 
Функція InputBox  вживається для оперативного спрощеного введення даних у програму, 

а функція  MsgBox – для виведення. Вони мають синтаксис: 
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InputBox(текст)             MsgBox текст 

 
Функція InputBox повертає значення, яке буде введено у список вводу об‘єкту InputBox 

після натискання на ньому кнопки OK або клавіші Enter Функція MsgBox  друкує свій 

текст на об‘єкті MsgBox. Оскільки згадані об‘єкти стандартні, то їх описувати не потрібно. 

Найчастіше Функція InputBox вживається у операторі присвоєння вигляду: 

Змінна=InputBox(текст). Введене значення – наприклад, число перетворюється по типу 

змінної. У наведеному прикладі  5 (рис. 15) обчислюється сума за задану кількість 

одиниць товару. 

 

Private Sub Command1_Click() 
Dim X(0 To 100) As Single 
Form1.Refresh  
Form1.CurrentY = 0 
g$ = TxtVvod.Text 
On Error GoTo 30 
Open g$ For Input As #1 
On Error GoTo 0 
Print "Дані:" 
i% = 0 
Do While Not EOF(1) 
Line Input #1, p$ 
i% = i% + 1 
X(i%) = Val(p$) 
Print p$ 
s = s + X(i%) 
Loop 
n% = i% 
Close #1 
s = s / n% 
TxtRez.Text = s 
TxtM.Text = n% 
GoTo 10 
30 TxtRez.Text = "Немає такого файлу" 
TxtM.Text = "0" 
10 End Sub 

 

Рис. 14 . До прикладу 4. Форма і код 
програми обчислення середнього 
значення з елементів одновимірного 
масиву. Масив вводиться з файлу з 
використанням функції EOF, яка 
контролює досягнення кінця файлу при 
вводі.  
Демонструється використання методів 
Refresh  та CurrentY, операторів, On 
Error GoTo, Line Input,  Open та Close 
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Завдання для самостійної роботи 

 
Відповісти на запитання та виконати завдання: 

- які типи помилок? 
- Які помилки називаються синтаксичними? 
- Як може бути визначена синтаксична помилка?  
- Як виявити місце помилки часу виконання? 
- Для чого служитььб оператор On Error? 
- Як зазначити ділянку програмного коду, яка має контролюватися оператор On Error? 
- Продемострувати використання оператора On Error на прикладі створення програм 

обчислення ряду: 

а)
2 3 ( )

... ...
2 3

nx x x
S x

n

−= − + − + + + ; 

Private Sub Form_Load() 
Dim Num, Kilk, Sum 
On Error GoTo 10 
Num = InputBox(“Введіть ціну одиниці товару у грн”) 
Num = Num + 0 
On Error GoTo 0 
Kilk = InputBox("Введіть кількість товару") 
Sum = Num * Kilk 
MsgBox "Сума дорівнюєº " & Sum & " грн" 
GoTo 20 
10 MsgBox "Помилка вводу" 
20 End Sub 
Private Sub Form_Click() 
Dim Num, Kilk, Sum 
On Error GoTo 10 
Num = InputBox(“Введіть ціну одиниці товару у грн.”) 
Num = Num + 0 
On Error GoTo 0 
Kilk = InputBox("Введіть кількість товару") 
Sum = Num * Kilk 
MsgBox "Сума дорівнюєº " & Sum & " грн" 
GoTo 20 
10 MsgBox "Помилка вводу" 
20 End Sub 
 

Рис.  15. До прикладу 
5. Демонстрація 
використання функцій 
InputBox та MsgBox. 
Зроблено два 
однакових модулі на 
події Load та Click до 
форми. Паразитна 
операція Num=Num+0 
вжита з метою  
програмування реакції 
на невірний набір 
числа. 
Продемонстровано 
операцію конкатенації 
&. 
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 б) 
3 5 2 1

... ...
3 5 2 1

nx x x
S x

n

+

= + + + + +
+

 

 в)
3 5 2 1( 1)

... ...
3 5 2 1

n nx x x
S x

n

+−= − + − + +
+

 

- Для чого використовується об’єкт Image? 
- яке розширення має файл зображення? 
- як підбудувати вікно Image під розмір зображення? 
- як приховати зображення у вікні   Image? 
 - яким прийомом редагувати однотипні об’єкти? 
- як можна продовжити рядок інструкції, якщо вона не вміщується в один рядок прогрмного 

коду? 
- як зробити прозорим верхнє зображення прозорим для заднього плану? 
- створити варіант програми «Однорукий бандит» на основі показаної в підрозділі  

«Використання об‘єкту Image для графічного супроводження форм» зі зміною зображення, 
кольорів, розташування кнопок; 

- змінити код таким чином, щоб програма показувала три сімки в разі подвійного кліку по 
кнопці «Пуск». 

- Для чого використовується функція InputBox  ? 
- Для чого використовується функція MsgBox?   
- Продемоструватии використання функцій InputBox та MsgBox в програмному коді, 
аналогічному наведеному в підрозділі «Використання вбудованих функцій InputBox і MsgBox. 
. 
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10.  Функція Format Методи CLS, CurrentX, CurrentY, TextWidth, TextHeight, 

ScaleWidth, ScaleHeight 

Для програмування обчислень, які мають виконуватись у додатку неодноразово, 

можливо з різними вхідними даними,  доцільно оформляти такі обчислення у вигляді 

підпрограми або функції, аби викликати їх по мірі необхідності. Це скорочує текст 

доданку, економить час на програмування і дозволяє використати створені процедури при 

програмуванні інших додатків. Процедура-підпрограма Sub викликається на виконання 

оператором Call, а процедура–функція – через укажчик функції з фактичними 

параметрами. 

Щоб при повторному запуску програми інформація виводилася спочатку (а не  в 

кінець тексту, який було виведеного при попередньому запуску), варто використовувати 

оператор Cls. Для того самого у одному з попередніх прикладів вживався метод Refresh.  

Для перетворення чисел, дат та часу з метою подальшого виводу методом Print у 

вигляді тексту використовується функція Format. Синтаксис цієї функції: 

Format(вираз, формат), 

де формат – рядок, що складається з спеціальних символів і визначає форматування 

числа. Значення цієї функції має тип String. Спеціальні символи для запису формату такі: 

0 – символ-заповнювач, друкує замикаючий або ведучий нуль у поточній позиції; 

# - символ-заповнювач, не друкує замикаючих або ведучих нулів; 

. -  - символ-заповнювач десятичної точки. 

Методи ScaleWidth  та ScaleHeight призначають нову систему відліку по горизонталі та 

вертикалі відповідно. Мають синтаксис: 

Об‘єкт.ScaleWidth = вираз, 

Об‘єкт.ScaleHeight = вираз. 

Значення виразу визначає розмір об‘єкту по горизонталі та вертикалі в умовних 

одиницях. Це дає більші зручності позиціювання порівняно з відліком у твіпах.  

Функція TextWidth(X$) визначає кількість символів у заповненій частині рядкової 

змінної X$. При виводі числових таблиць виникають певні труднощі: звично їх треба 

вирівнювати по правому краю, тоді як метод Print друкує свій текст від поточної позиції 

курсору, тобто від лівого краю. Цю функцію використано у наведеному вище прикладі 

для вирівнювання по правому краю. 

Приклад 6. Скласти додаток для табуляції функції 

).(sin...)(sin)sin()( 1002 xxxxF +++=  

у інтервалі [a,b] з кроком ∆.. 
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На формі створюємо 3 об‘єкти TextBox з іменами Text1, Text2, Text3 для вводу a,b та ∆, 

2 перемикачі OptionButton з іменами Option1 та Option, командну кнопку CommandButton 

та Command1, 2 мітки Label з іменами  Label1 та Label2 з написами “Розширений формат” 

і “Короткий формат”. У першому при виводі числа 4 цифри після десятичної точки, а у 

другому – 2. Основний об‘єкт для виведення таблиці – PictureBox з іменем Picture1. У 

його властивості BackColor встановлено блакитний колір. У програмному коді  для 

продовження тексту оператора використаний символ нижньої риски “_”. Форма та код 

доданку показані на рис. 16. У цьому коді для обчислення функції використано 

процедуру-функцію Function. Замість неї можна було б використати процедуру-

підпрограму Sub. Назвемо її Sum. Для такої заміни у наведений на рис.  код треба внести 

такі зміни: 

- замість оператору присвоєння y=ff(x) записати оператор виклику підпрограми 

Call Sum(y,x); 

- замість оператору заголовку процедури-функції Private Function ff(x As Single) 

As Single записати оператор Private Sum(ff,x As Single) . 

 

Завдання для самостійної роботи (3 год.) 
 

Відповісти на запитання та виконати завдання: 
- для чого використовується функція EOF та який її синтаксис? 
- Як запрограмувати введення чисел з файлу, кількість яких в якому не зазначена? 
- Яким чином можна зняти з форми інформацію з попереднього виводу?  
- Встановити задані кольори заднього та переднього планів TextBox для виведення 
результатів. 
- Для чого вживається функція Format і який її синтаксис? 
- Для чого вживаються методи ScaleWidth  та ScaleHeight і який їхній синтаксис? 
- Що визначає функція TextWidth і який її синтаксис? 
- Скласти додаток виведення в PictureBox таблиці, що складається з двох стовпчиків: 
значень х, які змінюються із заданим кроком, та значень функції F(x), які обчилені за 
таких значень: 

а) ( ) sin( ) sin(2 ) ... sin( )F x x x nx= + + + ;   

б) 
2

( ) ...
2

nx x
F x x

n
= + + + ;  

в) 
2cos (2 ) cos ( )

( ) cos( ) ...
2

nx nx
F x x

n
= + + +  
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Private Sub Command1_Click() 
Dim x5 As String, y5 As String, x As Single 
Dim a As Single, b As Single, del As Single 
Dim hy As Single, intx As Single, Inty As Single 
Picture1.Cls 
Picture1.ScaleWidth = 100 
Picture1.ScaleHeight = 100 
Picture1.CurrentX = 16 
Picture1.Print "x                 y" 
a = Val(Text1.Text) 
b = Val(Text2.Text) 
del = Val(Text3.Text) 
For x = a To b Step del 
y = ff(x) 
x5 = Format(x, "#0.00"): y5 = Format(y, "#0.00") 
If  Option1.Value = True Then _ 
x5 = Format(x, "#0.0000"): y5 = Format(y, "#0.0000") 
intx = Picture1.TextWidth(x5) ‘ визначити кількість символів у x5 
Inty = Picture1.TextWidth(y5) 
Picture1.CurrentX = 20 – intx  
hy = Picture1.CurrentY  ’запам‘ятати координату курсору по вертикалі 
Picture1.Print x5 
Picture1.CurrentY = hy  ‘поновити  координату курсору по вертикалі 
Picture1.CurrentX = 40 - Inty ‘ Для вирівнювання y по лівому краю  
Picture1.Print y5 
Next x 
End Sub 
Private Function ff(x As Single) As Single ‘Процедура обчислення функції 
ff = 0 
For i% = 1 To 100 
ff = ff + Sin(x) ^ i% 
Next i% 
End Function 

Рис. 16. До прикладу 6. Форма і код додатку для табуляції функції  
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11. Колір фону і переднього плану. Позиціювання тексту при виведенні. Графічні 

методи 

Для завдання кольору використовується функція RGB(r%, g%, b%), де r%, g%, b% - цілі 

в межах 0..255, що  задають інтенсивність червоного, зеленого і блакитного кольорів. 

RGB(0,0,0) – чорний колір,  RGB(255,255,255) – білий. Усього можна одержати більше 16 

млн  (2563) колірних відтінків. Для виводу графічних елементів використовується вікно 

Picture. За умовчанням точка (0,0) знаходиться у верхньому лівому куті, а відлік по осі 

ординат виконується зверху донизу. При роботі з графічними методами це незручно. Для 

введення нової системи координат і звичної системи відліку використовується метод 

Scale. Він має синтаксис: 

Об'єкт.Scale(xl,yl)-(xp,yp), 

де (xl,yl) і (xp,yp) – координати лівого верхнього і правого нижнього кутів об'єкта ( форми 

або PictureBox) в системі координат, що вводиться. Наприклад, метод  

Picture1.Scale (0, 10) - (10, 0) 

вводить систему координат з початком координат (0,0) у лівому нижньому куті вікна 

Picture1 і з відліком по осі ординат знизу догори. Метод Form1.Scale (0, 10) - (10, 0) робить 

теж саме для форми Form1. 

Колір фону чи вікна на формі задається властивістю BackColor. У вікні властивостей 

об‘екту Properties можна вибрати колір для фону з палітри (Palette). Властивість 

ForeColor визначає колір переднього плану, тобто тих елементів, які будуть виводитися на 

об'єкт – наприклад, колір літер, якими буде   написано  текст. Він же використовується для 

зафарбування прямокутника при наявності параметра BF у методі Line. У цьому випадку 

значення FillColor ігнорується. 

Позиціювання тексту при виводі в об'єкт PictureBox або у форму. 

Текст виводиться  на об'єкт від позиції курсору, у якій він опинився на момент 

виконання інструкції, що виконує виведення на об‘єкт. Наприклад, якщо поставити точку 

у заданому місці методом Pset, то текст буде виводитися від  цієї точки теж праворуч і 

вниз. Якщо було намальовано коло, то текст буде друкуватися від положення центра кола 

праворуч і вниз.  

Приклад 7 використання графічних методів Circle, Line, Pset. Властивості FillColor, 

FillStyle, DrawWidth, DrawStyle, ForeColor, AutoRedraw. Властивість FillColor  установлює 

колір заповнення замкнених фігур, побудованих одним із графічних методів – еліпсів, 

прямокутників або їхніх замкнених частин на тому об'єкті, для якого встановлено цю 

властивість і в тому випадку, якщо стиль заповнення FillStyle передбачає заповнення. 

Властивість FillStyle визначає стиль заповнення цих елементів. Значення 0 означає 
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суцільне заповнення, 1 - прозоре (тобто) графічний об'єкт не заповнюється, 4 – 

діагональне штрихування. Властивості DrawWidth, DrawStyle встановлюють товщину 

ліній і стиль (Solid - суцільна, Dash – пунктирна, Dot – точкова) (рис. 17). Значення 

властивості  Autoredraw = True означає здатність об'єкта відновлювати зображення після 

«наїзду» на нього іншого вікна. У наведеному прикладі 6 таку здатність має об'єкт 

Picture2, тоді як Picture1 не має. Колір їх фону встановлено у властивості BackColor вікна 

властивостей Properties. 

Для верхнього об'єкта Picture1 властивість AutoRedraw=False, тому після наїзду на 

нього іншого вікна частина, що побувала під ним, затирається, тоді як нижнє вікно 

Рис. 17. До прикладу 7. Форма додатку, що демонструє графічні методи у об‘єктах PictureBox. 
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Private Sub Command1_Click() 
Dim color1 As Variant 
Picture1.FillColor = RGB(160, 160, 0) 
Picture1.FillStyle = 0 
Picture1.Scale (0, 10)-(10, 0) 
Picture1.Circle (5, 5), 2, RGB(255, 255, 255), , , 0.5 
Picture1.Print "Центр еліпсу" 
Picture1.Line (0, 0)-(3, 9), RGB(100, 0, 0) 
Picture1.ForeColor = RGB(0, 100, 200) 
Picture1.Print "Кінець лінії" 
Picture1.PSet (7, 5), 10 
Picture1.Print "Точка (7,5)" 
Picture2.DrawStyle = 1 
Picture2.FillColor = RGB(160, 160, 0) 
Picture2.FillStyle = 3 
Picture2.Scale (0, 10)-(10, 0) 
Picture2.Circle (5, 5), 2, RGB(55, 55, 55), , , 0.5 
Picture2.Print "Центр еліпсу" 
Picture2.Line (0, 0)-(3, 9), RGB(100, 0, 0) 
Picture2.ForeColor = RGB(0, 100, 200) 
Picture2.Print "Кінець лінії" 
Picture2.PSet (7, 5) 
Picture2.Print "Точка (7,5)" 
For i% = 1 To 5 
Picture2.Print i%; "-й рядок" 
Next i% 
color1 = RGB(100, 10, 200) 
Picture2.FillColor = color1 
Picture2.FillStyle = 4 
Picture2.Line (7, 7)-(9, 9), , B 
Picture2.PSet (7.2, 8.5) 
Picture2.ForeColor = RGB(0, 0, 0) 
Picture2.Print "Прямокутник" 
Picture2.Print "Код кольору RGB(100, 10, 200)="; 
RGB(100, 10, 200) 
Picture2.AutoRedraw = True 
End Sub 
 

Рис. 18. До прикладу 7. Код додатку, що демонструє графічні 
методи у об‘єктах PictureBox. 
 

Picture2 відновлюється. Об‘ява змінної color1 As Variant дає можливість записати код 

кольору (він 16-ричний) у цю перемінну. Властивість Autoredraw виконує й іншу важливу 

функцію. Якщо потрібно мати відразу після завантаження  на формі графічний фон – 

наприклад, для наступної анімації на ній, то слід у процедурі Form1_Load() властивість 

Autoredraw покласти True. У 

противному випадку графічний 

фон, запрограмований у коді 

форми,  після завантаження 

з'являтися не буде. Інший спосіб 

– програмувати малювання  фону 

в іншій процедурі, наприклад 

обробки події Click командної 

кнопки. Демонстрація у прикладі 

7. Код наведений на рис. 18. 

Завдання для самостійної 
роботи 

 
Відповісти на запитання та 

виконати завдання: 
- Для чого служить функція 

RGB і який її формат? Навести 
приклад. 

- Для чого служить метод 
Scale і який його формат? 
Навести приклад. 

- Як позиціюється текст при 
введенні на об’єкт? 

- Скласти додаток з 
ілюстрацією графічних методів 
Circle, Line, Pset, Scale, 
властивостей FillColor, FillStyle, 
DrawWidth, DrawStyle, ForeColor, 
AutoRedraw. Передбачити 
виведення тексту з початком його 
в заданій точці. 
 



Лекції 12 Програмування 2008__.doc 62 

 
12. Використання об’єктів FileListBox, DriveListBox, DirListBox для обробки 
цифрових даних. Виведення у TextBox багаторядкової інформації. Властивість 

MultiLine 
 

Об’єкти FileListBox, DriveListBox, DirListBox зручно вживати, коли додаток одержує 

інформацію з файлу на диску. Ці об'єкти дозволяють прокладати в створюваному додатку 

маршрут до файлу, потрібному для його виконання, подібно тому, як це робить 

“Провідник”. В об'єкті  FileListBox указують файл,  у DirListBox  - папку, у якій 

знаходиться  цей файл, а в DriveListBox - диск, на якому розміщена папка. Для 

маршрутизації у файловій системі використовуються властивості Drive об'єкта 

DriveListBox,  Path об'єкта DirListBox  і Filename об'єкта FileListBox.У вікні властивостей 

вони  відсутні,  тому що доступні тільки  під час роботи програми.  

Властивість Drive одержує значення імені диска, указаного в об'єкті DriveListBox. 

Властивість Dir одержує значення шляху до відкритої папки у вікні об'єкта DirListBox, 

включаючи ім'я диска,  У завантаженому додатку вона відкривається подвійним кликом 

по ній.  

Перелік доступних у коді властивостей можна подивитися простим прийомом: 

написати в коді ім'я об'єкта, наприклад Dir1 і спливаюча підказка покаже перелік 

властивостей цього об'єкта. У 

властивості File.Pattern установлюють 

перелік тих файлів, що повинні 

відображатися у вікні FileListBox. У 

наведеному прикладі 8 (рис. 19 - 20)– це 

*.bmp, *.wmf, *.ico. У противному 

випадку можливі помилки – наприклад, 

при спробі відобразити  файл типу *.tiff, 

що VB6 не підтримує. У приведеному 

прикладі 8 програма відображає зміст 

файлу, обумовленого в об'єктах Dir1, 

Drive1, File1. 

У наведеному прикладі 8 крім 

об’єктів FileListBox, DriveListBox, 

DirListBox використано для виводу 

TextBox у багаторядковому режимі, який встановлюється властивістю MultiLine=True. 

Private Sub Drive1_Change() 
Dir1.Path = Drive1.Drive 
Print "drive:"; Drive1.Drive 
End Sub 
Private Sub Dir1_Change() 
File1.Path = Dir1.Path 
Print "dir:"; File1.Path 
End Sub 
Private Sub File1_Click() 
Print "File:"; File1.FileName 
Sel = File1.Path & "\" & File1.FileName 
Image1.Picture = LoadPicture(Sel) 
End Sub 

Рис.  19. До прикладу 8. Код додатку, що демонcтрує 
використання об‘єктів DirListBox,   Filename, 
FileListBox. 
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Приклад 9. Скласти програму  обчислення зміщення між двома серіями значень (xi,yi, 

i= 1 ,2, …, n) з використанням елементів FileListBox, DriveListBox, DirListBox – обьектів 

для вибору диску, папки та файлу. Формула для обчислення зміщення: 

∑
=

−=
n

i
iim yx

n
S

1

).(
1  

У файлі даних значення (xi,yi, i=1,2,…n) записані по одній парі у кожному рядку. 

Кількість пар має визначатися за ознакою кінця файлу. Контрольний приклад у файлі 

Dani.txt, у якому  значення набрано редактором Блокнот по два у кожному рядку. 

Для елементів  управління Text1 (з жовтим фоном) та Text4 (із світлозеленим) 

встановлена властивість MultiLine=True.  

Форма та код показані відповідно на рис. 21 та 22.  

Рис.  20. До прикладу 8. Форма додатку, що демонcтрує використання об‘єктів DirListBox,   Filename, 
FileListBox 



Лекції 12 Програмування 2008__.doc 64 

 

 
 
 

Private Sub Dir1_Change() 
File1.Path = Dir1.Path 
End Sub 
Private Sub Drive1_Change() 
Dir1.Path = Drive1.Drive 
End Sub 
Private Sub File1_Change() 
End Sub 
Private Sub Command1_Click() 
Dim X(0 To 100) As Single 
Dim Y(0 To 100) As Single 
g$ = File1.Path & "\" & File1.FileName 
Text1.Text = "Файл даних " & g$ 
Text4.Text = "Файл даних " & g$ & ":" & Chr(13) & 
Chr(10) 
On Error GoTo 30                 'Контроль помилки вводу 
 

Рис. 21. До прикладу 9. Форма та код додатку обчислення зміщення 
між двома серіями значень. Демонстрація вводу цифрових даних з 
файлу, заданого у об‘єктах  FileListBox, DriveListBox, DirListBox.  
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Open g$ For Input As #1          'Призначення каналу вводу 
On Error GoTo 0          'кінець області дії контролю помилки 
i% = 0 
Do While Not EOF(1)  'Визначення кількості записів у файлі. 
Line Input #1, p$    'У EOF(1)в дужках - номер каналу 
i% = i% + 1 
Loop 
Close #1 
n% = i% 
Text3.Text = n% 
Open g$ For Input As #1 
For i% = 1 To n%       'Цикл виведення введених значень 
Line Input #1, p$       'у TextBox Text1 i Text4,де призначена 
                         'властивість MultiLine=True 
Text1.Text = Text1.Text & Chr$(13) & Chr$(10) & p$ 
If i% = n% Then Text4.Text = Text4.Text & p$ & ". ": GoTo 60 
Text4.Text = Text4.Text & p$ & "; " 
60 Next i% 
Close #1 
Open g$ For Input As #1 
s = 0                  'Початок обчислення зміщення 
On Error GoTo 70 
For i% = 1 To n%       'Цикл обчислення зміщення 
Input #1, X(i%), Y(i%) 
s = s + X(i%) - Y(i%) 
Next i% 
Close #1 
On Error GoTo 0 
s = s / n% 
20 prz$ = Format(s, "#0.00") 
Text2.Text = prz$ 
GoTo 10 
70 Close #1 
Text4.Text = "Невірний формат у файлі " & g$ 
GoTo 45 
30 Text4.Text = "Не указано або невірно указано файл: " & g$ & "?" 
45 Text2.Text = "немає даних" 
Text3.Text = "0" 
10 End Sub 
 

Рис. 22. До прикладу 9. Продовження коду додатку обчислення зміщення між 
двома серіями значень. Демонстрація вводу цифрових даних з файлу, заданого у 
об‘єктах  FileListBox, DriveListBox, DirListBox.  
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Приклад 10. Скласти програму побудови графіка функції y=f(x) та множини, що являє 

собою частину координатної площини під графіком і над віссю Ох, та над   графіком і 

нижче вісі Ох (у різні кольори). 

Код додатку наведено нижче. Форма на рис. 23. 
 
Dim color1, color2 As Variant 
Private Sub Command1_Click() 
Dim x5 As String * 10, y5 As String * 10, x As Single 
Dim del As Single, a As Single, b As Single, d As Single 
Picture1.Cls 
a = Val(Text1.Text) 
b = Val(Text2.Text) 
c = Val(Text3.Text) 
d = c + b - a 
del = (b - a) / 500 
color1 = RGB(125, 125, 250) 
color2 = RGB(250, 125, 125) 
color3 = RGB(0, 0, 0) 
Picture1.Scale (a, d)-(b, c) 
Picture1.Line (a, 0)-(b, 0), color1 
Picture1.Line (0, c)-(0, d), color1 
If Check1.Value = 1 Then GoTo 40 Else GoTo 50 
40 For x = a To b Step del 
y = ffn(x) 
If y > 0 Then 
Picture1.Line (x, 0)-(x, y), color1 
Else 
Picture1.Line (x, 0)-(x, y), color2 
End If 
Next x 
50 Picture1.PSet (a, ffn(a)), color3 
For x = a To b Step del 
Picture1.Line -(x, ffn(x)), color3 
Next x 
del1 = (b - a) / 10 
y = -(d - c) / 100 
For x = a To b Step del1 
Picture1.Line (x, 0)-(x, y), color3 
x5 = Format(x, "#0.00") 
Picture1.Print x5 
Next x 
del1 = (d - c) / 10: x = (b - a) / 100 
For y = c To d Step del1 
Picture1.Line (0, y)-(x, y), color3 
x5 = Format(y, "#0.00") 
If Abs(x) < del1 / 2 And Abs(y) < del1 / 2 Then GoTo 20 
Picture1.Print x5 
20 Next y 
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Picture1.AutoRedraw = True 
End Sub 
 
Private Function ffn(x) As Single 
ffn = Sin(x) 
End Function 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання для самостійної роботи 
 
Відповісти на запитання та виконати завдання: 

- Для чого служать об’єкти FileListBox, DriveListBox, DirListBox? 
- Скласти додаток з використанням вводу з файлу, заданого у об‘єктах  FileListBox, 

DriveListBox, DirListBox з автоматичним визначенням кількості пар елементів 
масиву ( , )i ix y : 
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-  Скласти програму побудови графіка функції y=f(x) з такими ефектами: 
а) зафарбування множини { a<y<f(x)};  

б) зафарбування множини { f(x)<y<f(x)+a}; 

в) зафарбування множини {  f(x) <y< a}. 

Рис. 23. До прикладу 10. Форма додатку побудови графіка функції 
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13. Використання таймера для створення анімаційних  програм.  
Об’єкти управління з вибором    

 
Інструмент Timer надає можливість програмувати рух із заданим інтервалом зміни 

зображення. Швидкість зміни зображення визначається властивістю Interval об‘єкту Timer. 

Значення інтервалу 500 мілісекунд відповідає зміні зображення із швидкістю приблизно двічі 

за сек, а 1000 - 1 раз. Таймера під час виконання програми на формі не видно. Нульове 

значення інтервалу означає виключення таймера.  

Значення AutoRedraw = True встановлює режим, при якому те, що малюється на формі у 

ролі фону, буде на ній видно.  Значення  DrawMode = 13 встановлює режим, при якому фон 

лишається незмінним. Option Explicit забороняє користуватися не об’явленими змінними.   

 
Приклад 11. Скласти додаток, що демонструє рух фарбованого круга по формі з нанесеним 

на ній фоном у вигляді градієнтного зафарбування. 

Код додатку наведено нижче. Форма на рис.  24 . 
 

Option Explicit 
Dim Dx, Dy, x, y, x1, y1, Skor, Rad 
Dim i As Integer, m As Integer 
Private Sub Command1_Click() 
FillColor = RGB(160, 160, 0): DrawMode = 13 ’ не лишати сліду  
If Check1.Value = 1 Then FillColor = RGB(95, 95, 255): DrawMode = 7 
'If Check1.Value = 1 Then FillColor = RGB(255, 255, 255): DrawMode = 7 
m = 0 ‘ m=1 - ознака руху  
Skor = Val(Text1.Text) ‘ встановлення швидкості  
Rad = Val(Text2.Text) ‘ встановлення радіусу 
If Skor = 0 Then GoTo 20 
Timer1.Interval = 200 / Skor 
20 End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
m = 1 
End Sub 
Private Sub Form_Load() ‘ визначення меж зображення та  малювання  градієнтного фону  
i = 1 
Dx = 0.5: Dy = 0.5 
Scale (0, 100)-(100, 0) 
FillStyle = 0 
AutoRedraw = True 
For x = 0 To 100 Step 0.1 
ForeColor = RGB(0, 0, 300 - 2 * x) 
Line (0, x)-(100, x) 
Next x 
Timer1.Interval = 0 
ForeColor = &H80000012 
End Sub 
Private Sub Timer1_Timer() ‘ рух  
If Timer1.Interval = 0 Then GoTo 10 
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x = i * Dx 
y = Dy * i 
x1 = (i - 1) * Dx 
y1 = Dy * (i - 1) 
If Check1.Value = 0 Then GoTo 20 ‘ не лишати сліду  
Circle (x1, y1), Rad 
If i = 1 Then Circle (x1, y1), Rad 
GoTo 30 
20 FillColor = Form1.BackColor ‘ стирання попереднього круга  
Circle (x1, y1), Rad, Form1.BackColor 
FillColor = RGB(255, 1.5 * i, 100) 
30 Circle (x, y), Rad 
i = i + 1 
If m = 1 Then Timer1.Interval = 0: GoTo 10 
If x > 105 Then i = 0 
10 End Sub 

 
 

Рис. 24. До прикладу 11. Форма додатку, що демонструє використання анімаційних ефектів, створених за 
допомогою інструменту Timer. 
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Об’єкти управління  вибором   

Для управління додатком шляхом вибору однієї або кількох варіантів дій на формі можна 

використовувати об’єкти: 

- OptionButton – опції вибору, які дозволяють вибрати один з кількох пунктів і мають 

вигляд малих круглих віконець; 

- CheckBox – контрольні блоки, які дозволяють вибрати будь-які пункти з заданого 

переліку; 

- ListBox – списки, які дозволяють вибрати один рядок з списку; 

- ComboBox – мішаний блок, яким виконують ту ж функцію, але він на відміну від ListBox 

займає менше місця, оскільки показує тільки один рядок із списку і тому має завжди 

полосу прокрутки. 

Для ілюстрації розглянемо жартівливий додаток “НАГАДАТИ ШЕФУ”.  

 

Приклад 12. Скласти додаток “НАГАДАТИ ШЕФУ”. У ньому передбачити 

супроводження відповідними ілюстраціями: 

- вибору характеру зустрічі -  “Неофіційна”, “Прийом”, “Романтична”;  

- місця проведення – “В оселі”, “Під годинником”, “На природі”;  

- способу оплати - “Підемо по-англійськи, не прощаючись”; “Послугою”, “Готівкою”; 

-  обладнання для заходу -  “Для прискорення”, “Для пересічних переговорів”, “Для 

можливих ускладнень”. 

Загальний вигляд форми цієї програми показаний на рис. .  

У об’єктах Label1 та Label2 встановлюємо значення властивості Caption  “Нагадати шефу” 

та “Місце проведення”. У властивості Font встановлюємо розмір шрифту та колір. Малюємо 

на формі інструментом Frame дві рамки і для них встановлюємо властивість Caption 

“Характер зустрічі” та “Обладнання”.   

Інструментом OptionButton методом розмноження встановлюємо три об‘єкти:  Option1(0) 

… Option1(2) з властивістю Caption “Прийом”, “Неофіційна” та ”Романтична” у об‘єкті 

Frame1 “Характер зустрічі”. Інструментом CheckBox встановлюємо три об‘єкти CheckBox – 

Check1 … Check3 з властивістю Caption “Для пересічних переговорів”, “Для прискорення” та 

”Для можливих ускладнень” у об‘єкті Frame2  з властивістю Caption “Обладнання”.   

Інструментом ListBox малюємо об’єкт з властивістю Name  “List1”. Інструментом  

ComboBox малюємо об’єкт з Name  “Combo1”. Ще нижче розташовуємо інструментом 

CommandButton  кнопку з властивістю Name  “Command1” і властивістю Caption “Вихід”. 

Інструментом  Image малюємо 6 об’єктів з властивістю Name “Image1” … “ Image6”. Їх 

розміри та розташування коригуємо в ході пробних пусків додатку. 
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Список можливих рядків для вибору у об’єкті “List1” – “В оселі”, “Під годинником”, “На 

природі” формується програмним шляхом за допомогою методу AddiTem, як показано у 

наведеному прикладі. Це можна було б зробити інакше - через властивість List, записавши у 

її списку можливі рядки. Аналогічно можна було б зробити і з об‘єктом Combo1. 

Властивість Streth об‘єктів Image1 … Image6 покладаємо True. Властивість BorderStyle для 

них покладаємо 1 – «Fixed Single».  Властивість Enabled форми та елементів управління на 

ній покладаємо True, інакше ці елементи управління при експлуатації додатку будуть 

недоступні.  

При складанні коду слід врахувати ряд особливостей. 

1) Файли картинок з розширеннями .wmf та .bmp слід розташовувати на системному 

диску – в противному разі VB чомусь не бачить шляхів до них при виконанні функції 

LoadPicture. 

2) Для того, щоб можна було застосовувати аргументи об‘єкту Option при їх груповому 

розташуванні (наприклад, Option1(0), Option1(1), Option1(2) і т.д., слід ці об‘єкти створювати 

способом копіювання першого. Інакше будуть створюватися незалежні об‘єкти Option1, 

Option2, Option3. Використання аргументу показано у процедурі Private Sub 

Option1_Click(Index As Integer) наведеного нижче коду додатку.   

3) Списки об‘єктів ListBox та CombBox формуються методом AddiTem, з подією 

Load завантаження форми , як це показано у наведеному коді. 

4)  Властивість ListIndex об‘єктів ListBox та CombBox доступна тільки в коді, тому 

що її значенням є номер рядка списку, вказаного користувачем. Рядки нумеруються від нуля. 

5) Якщо встановлені при розміщенні об‘єкту розміри не підходять по пропорціях, 

то можна змінити потрібний розмір програмним шляхом, як це показано у процедурі Private 

Sub Combo1_Click(). 

Код додатку до прикладу 12 наведено нижче, форма – на рис. 25. 
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Private Sub Check1_Click() 
    If Check1.Value = 1 Then 
        Image2.Picture = _ 
          LoadPicture("c:\Мои рисунки\Car.wmf") 
        Image2.Visible = True 
    Else 
        Image2.Visible = False 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Check2_Click() 
    If Check2.Value = 1 Then 
        Image4.Picture = LoadPicture("c:\Мои рисунки\Bomb.wmf") 
        Image4.Visible = True 
    Else 
        Image4.Visible = False 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Check3_Click() 
    If Check3.Value = 1 Then 
        Image6.Picture = LoadPicture("c:\Мои рисунки\Magichat.wmf") 
        Image6.Visible = True 
    Else 

Рис. 25. До прикладу 12. Форма додатку із застосуванням об‘єктів OptionButton, CheckBox, ListBox, 
ComboBox, Image. 
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        Image6.Visible = False 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Combo1_Click() 
    Select Case Combo1.ListIndex 
    Case 0 
        Image5.Picture = LoadPicture("c:\Мои рисунки\Door.wmf") 
    Case 1 
        Image5.Picture = LoadPicture("c:\Мои рисунки\HndShak3.wmf") 
    Case 2 
        Image5.Picture = LoadPicture("c:\Мои рисунки\Coins.wmf") 
    End Select 
    Image5.Visible = True 
End Sub 
Private Sub Command1_Click() 
    End 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
    Image1.Picture = LoadPicture("c:\Мои рисунки\Arrowsgn.wmf") 
    List1.AddItem "В оселі" 
    List1.AddItem "Під годинником" 
    List1.AddItem "На природі" 
     
    Combo1.AddItem "Підемо по англійськи, не прощаючись" 
    Combo1.AddItem "Послугою" 
    Combo1.AddItem "Готівкою" 
End Sub 
 
Private Sub List1_Click() 
    Select Case List1.ListIndex 
    Case 0 
        Image3.Picture = _ 
          LoadPicture("c:\Мои рисунки\Building.wmf") 
    Case 1 
        Image3.Picture = _ 
          LoadPicture("c:\Мои рисунки\Clock.wmf") 
    Case 2 
        Image3.Picture = _ 
          LoadPicture("c:\Мои рисунки\Безымянный.bmp") 
    End Select 
    Image3.Visible = True 
End Sub 
 
Private Sub Option1_Click(Index As Integer) 
    Select Case Index 
    Case 0 
        Image1.Picture = LoadPicture("c:\Мои рисунки\Agree.wmf") 
    Case 1 
        Image1.Picture = LoadPicture("c:\Мои рисунки\Flower.wmf") 
    Case 2 
        Image1.Picture = LoadPicture("c:\Мои рисунки\Champgne.wmf") 
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    End Select 
End Sub 

Завдання для самостійної роботи 
 

Відповісти на запитання та виконати завдання: 
- Які можливості надає об‘єкт Timer? 
- Яка властивість об‘єкту Timer визначає швидкість зміни зображення? 
- Як встановити незмінність фону? 
- Скласти додаток, що демонструє  рух прямокутника по такій  траєкторії, щоб центр 

прямокутника рухався по графіку заданої функції з регулюванням розміру прямокутника, 
швидкості руху та можливістю залишати чи не залишати слід .  Фон виконати градієнтним 
зафарбуванням. 

- Для чого служить і як виглядає об’єкт OptionButton? 
- Для чого служить і як виглядає об’єкт CheckBox? 
- Для чого служить і як виглядає об’єкт ListBox? 
- Для чого служить і як виглядає об’єкт ComboBox? 
- Скласти додаток з використанням об’єктів OptionButton, CheckBox, ListBox, ComboBox, 

подібну програмі «Нагадати шефу». 
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14. Алгоритми розв‘язання математичних задач чисельними методами  

Алгоритми накопичення 

Накопичення  - циклічний процес, в ході якого змінна послідовно змінюється шляхом 

виконання рекурентної операції присвоєння над нею. Найчастіше цією операцією є 

додавання чи множення. Рекурентною називається така операція присвоєння коли змінна, 

що записана ліворуч від знаку присвоєння, бере участь у виразі, записаному праворуч від 

цього знаку. Циклом накопичення обчислюють сум та добутки однотипних елементів.  

Обчислення сум, добутків однотипних елементів, кількість яких задана, 

програмується циклом послідовного накопичення. Обчислення суми вигляду  

1

( )
n

i

S g f i
=

= +∑  

програмується циклом, перед початок якого яким змінній S присвоюється початкове 

значення g:  

S=g 

For i = 1 to n 

S=S+f(i) 

Next i 

Відповідно, обчислення суми  

1

( )
n

i

S f i
=

=∑  

програмується циклом:  

S=0 

For i = 1 to n 

S=S+f(i) 

Next i 

Наприклад, обчислення суми  

n

xxx
xS

n

++++= ...
32

32

 

програмується циклом:  

<Введення n> 

S=0 

For i = 1 to n 

S=S+x^i/і 

Next i 

<Виведення: “Сума=”;S> 
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Обчислення добутку N!=1·2·…·N програмується циклом: 

<Введення n> 

Nfak=1 

For i=1 to n 

Nfak=Nfak*i 

Next i 

<Виведення “N!=”; Nfak> 

Обчислення суми  

!

)(
...

!3!2

32

n

xxx
xS

n−++−+−=  

у вигляді: 

<Введення n> 

S=0:    f=1 

For i=1 to n 

f=-f*x/i 

S=S+f 

Next i 

<Виведення: “Сума=”;S> 

В наведених прикладах цикли виколювалися з кроком 1. Без ускладнень програмується 

накопичення із будь-яким іншим кроком. Наприклад, обчислення суми  

3 5 2 1( 1)
...

1 3 1 3 5 1 3 ... (2 1)

n nx x x
S x

n

+−= − + − + +
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +

 

програмується циклом: 

<Введення n> 

S=-x: f=1 

For i=1 to n 

f=-f*x 2/(2*i+1) 
Next i 

<Виведення: “Сума=”;S> 

 

 

Обчислення суми  

( ) ( ) ( 2 ) ... ( )S f x f x f x f x n= + + ∆ + + ∆ + + + ∆  

програмується циклом: 

<Введення n> 
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S=0 

For i=0 to n 

S=S + f(x+i*∆) 
Next i 

<Виведення: “Сума=”;S> 

Обчислення сум, добутків однотипних елементів, кількість яких невідома і 

визначається моментом виконання певної умови, зручно програмувати за допомогою 

циклу Do…Loop. Якщо в ході виконання циклу можливе переповнення розрядної сітки – 

наприклад, при обчисленні суми нескінченного ряду, то в текст програмного коду 

включають механізм перехоплення помилок часу виконання On Error. Приклад, 

наведений у розділі 9, демонструє обчислення суми нескінченного ряду з заданою 

точністю.  

Розглянемо ще один приклад - обчислення найменшого значення n, при якому 

виконується умова: 

....21 222 Cn <+++  

Визначення n реалізується програмним кодом: 
  <Введення C> 
S = 0 
  i = 0 
 On Error GoTo 30 
  Do While S<C 
 i = i + 1 
 S = S + i 
 Loop 
n=i - 1 

<Виведення значення n> 

 

Алгоритми розв'язання алгебраїчних рівнянь 

Найпростіший алгоритм знаходження коренів алгебраїчного рівняння вигляду 

F(x)=0, які належать заданому інтервалові, полягає у 

застосуванні методу табуляції. 

 Нехай ε задана точність обчислення коренів. Функція  

F(x) неперервна. Розіб‘ємо [a,b]  на малі інтервали 

довжиною  ε. Кожний такий інтервал [x ,x+ε]  перевіримо, 

чи містить він корінь. Так буде, якщо F(x) приймає на 

кінцях інтервалу [x,x+ε] значення різних знаків або 

дорівнює нулю (рис. 26 ). Умовою цього є: 

( ) ( ) 0.F x F x⋅ + ε ≤   Процес програмується так: 

Рис. 26 . До алгоритму 
розв'язання алгебраїчного 
рівняння методом табуляції 

Інтервал довжиною ε, що 
містить корінь рівняння  
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<Введення a ,b, Eps, Ngr> 

m=0  ‘ Лічильник кількості коренів 

For x=a to b step Eps 

If F(x)*F(x+Eps)>0 Then go to 20 

m=m+1 

<Виведення значень  m та x> 

If m>=Ngr  Then go to 40 

20 Next x 

If m > 0 go to 30 

<Виведення  тексту “Коренів немає”>: go to  30  

40 <Виведення  тексту «Знайдено»; Ngr; «коренів. Процес припиняється”> 

30 End 

У цьому алгоритмі Ngr – максимально допустима кількість коренів, які мають бути 

знайдені. Вводиться на випадок, коли рівняння має нескінченну кількість розв'язків. 

Розв'язки системи алгебраїчних рівнянь вигляду 

( , ) 0

( , ) 0

F x y

G x y

=
 =

, 

які належать прямокутнику  

,
a x b

c y d

≤ ≤
 ≤ ≤

 

можна знайти з точністю ε у аналогічний спосіб: 

<Введення a , b, с, d,  Eps, Ngr> 

m=0  ‘ Лічильник кількості розв'язків 

For y=c to d step Eps 

For x=a to b step Eps 

If F(x, y)*F(x + Eps, y) > 0 Then go to 10 

If G(x, y)*G(x, y + Eps) > 0 Then go to 10 

m=m+1 

<Виведення значень  m та x> 

If m>=Ngr  Then go to 40 

10 Next x 

20 Next y 

If m > 0 go to 30 

<Виведення  тексту “Коренів немає”>: go to 30 

40 <Виведення  тексту «Знайдено»; Ngr; «коренів. Процес припиняється”> 
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30 End 

 

Наближене обчислення похідних 

Перша та друга похідні від функції F(x) у точці x наближено обчислюються у вигляді 

різницевих відношень першого та другого порядку: 

2

( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )2 2( ) , ( ) ,
F x F x F x F x F x

F x F x

∆ ∆+ − − + ∆ − + − ∆′ ′′≈ ≈
∆ ∆

 

де ∆ – крок різницевого відношення (відносно мале значення). 

Аналогічно обчислюються наближення частинних похідних від функції двох змінних: 

2

2 2

2

2 2

2

( , ) ( , )( , ) ( , ) ( , ) 2 ( , ) ( , )2 2 , ,
( )

( , ) ( , )( , ) ( , ) ( , ) 2 ( , ) ( , )2 2 , ,
( )

( , ) ( , )( , ) 2 2 2 2

x x
F x y F x yF x y F x y F x x y F x y F x x y

x x x x

y y
F x y F x yF x y F x y F x y y F x y F x y y

y y y y

x y x y
F x y F x yF x y

x y

∆ ∆+ − −∂ ∂ + ∆ − + − ∆≈ ≈
∂ ∆ ∂ ∆

∆ ∆+ − −∂ ∂ + ∆ − + − ∆≈ ≈
∂ ∆ ∂ ∆

∆ ∆ ∆ ∆+ + − − +∂ ≈
∂ ∂

( , ) ( , )
2 2 2 2
x y x y

F x y F x y

x y

∆ ∆ ∆ ∆− + − + − −

∆ ∆

 

де ∆x, ∆y – кроки різницевого відношення по x та по y. 

 

Наближене обчислення визначених інтегралів 

Для наближеного обчислення визначених інтегралів (чисельного інтегрування) 

вживаються такі формули (рис. 27 – 29).   

1. Формула центральних прямокутників: 

)).(...)2()()(()( ∆−++∆++∆++∆≈∫ bFaFaFaFdxxF
b

a

 

2. Формула центральних прямокутників (більш точна): 

));
2

(...)2
2

()
2

()
2

(()(
∆−++∆+∆++∆+∆++∆+∆≈∫ bFaFaFaFdxxF

b

a

 

 
3. Формула трапецій: 

)).()(2...)2(2)(2)((
2

)( bFbFaFaFaFdxxF
b

a

+∆−++∆++∆++∆≈∫  
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Формули програмуються за алгоритмом накопичення аналогічно обчисленню сум. 
Наприклад, процес чисельного інтегрування за формулою центральних прямокутників  
має вигляд:  

<Введення a, b, ∆> 

J = 0 

For x = a + ∆/2  to  b - ∆/2  step  ∆ 

J = J  + f(x)* ∆ 
Next i 

<Виведення: “Інтеграл від a =”;a;”до b =” ;b;”дорівнює“;J 

 

Наближене визначення точок екстремуму функції 

Найпростіший алгоритм визначення із заданою точністю ε  точок екстремуму функції 

F(x), які належать заданому інтервалу [a,b], подібний до описаного  вище алгоритму 

знаходження коренів алгебраїчного рівняння. Розіб‘ємо [a,b]  на малі інтервали довжиною  

ε. Кожну точку x перевіримо, чи розташована вона від точки екстремуму не далі, ніж на ε. 

Так буде, якщо значення F(x) більше обох значень F(x-ε) та F(x+ε) функції у сусідніх 

точках (точка максимуму) або менше цих обох значень (точка мінімуму). Умова того, що х 

є точкою екстремуму: ( ( ) ( ) ( ( ) ( ) 0.F x F x F x F x− + ε) ⋅ − − ε) >   

Точка х з точністю є буде точкою максимуму, якщо виконується умова:  

( ) (

( ) (

F x F x

F x F x

> + ε)
 > − ε)

 

Відповідно, умова мінімуму -   

( ) (

( ) (

F x F x

F x F x

< + ε)
 < − ε)

 

Точка х з точністю є буде точкою монотонного зростання функції, якщо 

( ) (F x F x< + ε) . Якщо ( ) (F x F x> + ε) , то x буде точкою спадання.  

 

Процес знаходження точок екстремуму програмується так: 

a b a+∆ 

Рис.  . До формули 
центральних 
прямокутників чисельного 

a b a+∆ 

Рис. 28 . До формули центральних 
прямокутників чисельного 
інтегрування 

a b a+∆ 

Рис.  27. До формули 
прямокутників чисельного 
інтегрування 

a b a+∆ 

Рис.  29. До формули трапеції  
чисельного інтегрування 
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<Введення a, b, Eps> 
m = 0  ‘ Лічильник кількості точок екстремуму 

For x=a to b step Eps 

If F(x) > F(x+Eps) and F(x) > F(x-Eps) > 0 Then  

m=m+1 

<Виведення: m, “)”, х, “точка максимуму”  

End If 

If F(x)<F(x+Eps) and F(x)<F(x-Eps)>0 Then  

m = m+1 

<Виведення: m, “)”, х, “точка мінімуму”  

End If 

Next x 

If m=0 then <Виведення:  “Точок екстремуму немає”> 

End 

 

Обчислення найбільшого та найменшого значень серед елементів заданої 

множини. 

Процес програмується циклом, у якому послідовно перебираються всі елементи 

множини, причому черговий елемент порівнюється із значенням змінної, в якій 

зберігається значення  найбільшого (найменшого) на момент перевірки елементу. 

Наприклад,  знаходження найбільшого елемента масиву nxxx ,...,, 21 та номера цього 

елемента програмується послідовністю операторів: 

Dim x(n) 

<Введення nxxx ,...,, 21 . Визначення кількості n введених елементів в ході вводу> 

Xmax=x(1): Nmax=1 

For k=1 to n 

If Xmax<x(k) then Xmax=x(k): Nmax=k 

Next k 

<Виведення: “Найбільший елемент x(”;Nmax;”)=”; Xmax> 

 

Сортування 

Найпростіший алгоритм сортування, тобто розміщення у порядку зростання чи 

спадання певної ознаки масиву елементів – метод “бульбашки”. Нехай, наприклад, 

елементи потрібно сортувати за зростанням ознаки.  Будується цикл, у якому два 

послідовні елементи порівнюються між собою. Якщо вони невпорядковані, то 
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переставляються  місцями. Якщо впорядковані, то лишаються на своїх місцях. Якщо хоч 

одна перестановка відбулася, то цей цикл повторюється, причому тепер достатньо дійти 

тільки до передостаннього елемента, оскільки, як легко переконатися, на останньому буде 

стояти елемент з найбільшим значенням ознаки. Якщо знову хоч одна перестановка 

відбулася, то цикл ще раз повторюється – до елемента, який вже на третьому від кінця 

місці. Так продовжуємо, поки черговий раз вже не відбудеться жодної перестановки.  

Наприклад, задача полягає в сортуванні за зростанням елементів масиву nxxx ,...,, 21 .  

Програмний код, що реалізує впорядкування: 

Dim x(n) 

<Введення nxxx ,...,, 21 . Визначення кількості n введених елементів в ході вводу> 

<Виведення: “Вхідні дані”; nxxx ,...,, 21 >  

j= 1: 

30  Indik=0 

For k=1 to n-j 

If x(k+1)<x(k) then Prz=x(k): x(k)=x(k+1): x(k+1)=prz: Indik=1 

Next k 

If Indik=0 then Goto 20 Else  j=j+1: Goto30 

20 <Виведення: “Відсортовані елементи”; nxxx ,...,, 21  

 

Метод випадкових випробувань (Монте-Карло) 

Один з найбільш поширених сучасних чисельних методів. Основні застосування: 

- знаходження точок екстремуму функції кількох змінних; 

- моделювання імовірнісно-статистичних розподілів. 

Популярність методу пояснюється його простотою та універсальністю.  

Грунтується на генерації великої кількості випробувань. Результатом кожного є 

випадкове значення, рівномірно розподілене у заданому інтервалі. Для нього 

перевіряється певна умова  - згідно з алгоритмом розв‘язуваної задачі і виконуються дії 

залежно від результату перевірки.  

Зокрема, таким методом можна знаходити точки, в яких задана функція одержує 

екстремальне значення.  Випадкове число у інтервалі [a,b] генерується  за формулою: 

x=a+rnd·(b-a), де rnd – функція, що повертає своїм значенням випадкове число, яке є 

спостереженням випадкової величини, рівномірно розподіленої в інтервалі [0,1]. Щоб 

уникнути ефекту “псевдовипадковості”, коли при кожному запуску додатку виникає та 

сама випадкова послідовність, доцільно на початку програми розташувати функцію 
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Randomize (“Перемішати”).  Тоді генератор випадкових чисел стане у випадкове 

початкове положення. 

Наприклад, в прямокутнику  

a x b

c y d

≤ ≤
 ≤ ≤

 

 потрібно знайти координати (x, y) точки, в якій функція F(x, y) одержує найменше 

значення. Програмний код: 

<Введення a, b, c d та кількості N випробувань > 

Randomize 

Zmax=F(a, c): Xmax=a: Ymax=c 

For k=1 to N 

x=a+rnd*(b-a): y=c+rnd*(d-c) 

Z=F(x,y) 

If Z<Zmax Then Zmax=Z:   Xmax=x: Ymax=y 

Next k 

 <Виведення: “Точки абсолютного максимуму: ( ”; Xmax; Ymax;”)” 

 

Чисельне розв‘язання лінійного диференційного рівняння 

Наближене розв'язання диференційного рівняння )()( xgyxfy =+′  в інтервалі [a,b] 

при умові y(a) = q методом скінченних різниць ґрунтується на переході до системи 

лінійних алгебраїчних рівнянь за рахунок заміни похідних різницевими відношеннями.  

Розіб‘ємо інтервал [a, b] на n малих інтервалів довжиною  ∆ точками a, a+∆ , a+2∆ ,…,b. 

Замінимо похідну від шуканої функції  в точці x різницевим відношенням 1-го порядку:  

.
)()(

∆
−∆+=′ xyxy

y  

Позначимо nyyy ,...,, 10  значення функції y(x) в точках a, a+∆ , a+2∆ ,…,b. З 

диференційного рівняння маємо:  
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Розв‘язавши цю систему з n  + 1 рівняння з невідомими ,,...,, 10 nyyy  одержимо 

наближені значення шуканої функції у вузлах різницевої сітки a, a+∆ , a+2∆ ,…,b. 

Алгоритм виведення таблиці значень шуканої функції можна реалізувати такою 

послідовністю операторів. 

<Введення a, b, q, Del> 

<Виведення: “   x                    y“>      ‘ Виведення заголовку таблиці 

y = q 

<Виведення: x; y >      ‘ Виведення першого рядка таблиці під заголовком 

For x=a+del to b-Del step Del 

Y=y - Del*y*F(x-Del)+Del*G(x-Del) 

<Виведення: x; y >   

Next x    

 
Завдання для самостійної роботи  

 
Виконати за вказівкою викладача індивідуальне завдання з наведеного нижче переліку.  

 
Обробка масивів 

1. Скласти програму виведення тих значень Xi, (i=1, 2, …, n), які більші заданого С, а 
також обчислення середнього значення з решти значень. Видавати повідомлення, якщо 
тих чи інших значень немає. 

2.  Скласти програму визначення такої пари значень ) ..., ,2  ,1 ( ,, miba ii = , для якої 

∫
i

i

b

a
dxxf )(  набуде найбільшого значення. Інтегрувати за формулою центральних 

прямокутників з кроком 
n

ab ii −
=∆ . 

3. Скласти програму визначення найбільшого елемента в кожному рядку матриці 
),1;,1}({ mjnixij ==  та визначення найменшого  елемента з цих  елементів. Елементи 

матриці обчислюються за формулою: )( 2 jiArctgxij −= . 

4. Скласти програму визначення номера того рядка матриці }{ ijx (i=1, n ; j=1, m), в 

якому різниця між її найбільшим та найменшим елементам максимальна. Елементи 
матриці обчислюються за формулою: )(cos 222 jixij −= . 

5. Скласти програму виведення у TextBox тих значень ),1,( nixi = ,які відрізняються 

від заданого С, не більше, ніж на ε, а  в інший TextBox – решту значень. Видавати 
повідомлення, якщо тих чи інших значень немає. Вхідні значення показати на формі.  

6.  Скласти програму визначення номерів тих елементів i таj серед kCCC ,....,, 21 ., 

різниця між якими є за модулем найбільшою. 
7.  Скласти програму обчислення Z = (Хmax - Xmin) /m, де Хmax ,Xmin - найбільше та 

найменше значення серед nXXX ,....,, 21 , а 333 ...21 nm +++= . 

8.  Скласти програму знаходження номерів i та j елементів масиву {x1,x2,...xn}, для 
яких значення xi-xj мінімальне. 
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9.  Скласти програму упорядкування за зростанням значень функції f(x) елементів 
масиву {x1,x2,...xn}.  

10.  Скласти програму обчислення середнього арифметичного та середнього 
квадратичного відхилення з елементів nxxx ,...,, 21  

2

11

)(  ;
1

xxx
n

x i

n

i

n

i
i −=σ= ∑∑

==

 

11. Скласти програму знаходження максимального та мінімального із значень  

)(
2

1
,),)((max),)((min minmaxminmax

2

max

2

min yyyyypxypxy i
i

i
i

+=−=∆−=−= . 

12. Скласти програму обчислення 

.)(ln
1

,ln
1

  де %,100)1(,,, 2

1

22
0

2

1
22

2

µ−=δ=µ−==== ∑ ∑
=

δδ−µµδ+µ n

i
iie x

n
x

n
eVeMeMeM  

13. Скласти програму визначення найбільшого елементу в кожному рядку матриці {xij} 
(i=1,2,...,n, j=1,2,...,m) та обчислення суми всіх цих елементів. 

14.  Скласти програму визначення номера того рядка матриці {xij} ( i=1, 2, …, n, j=1, 2, 
…, m), в якому різниця між її найбільшим та найменшим елементами максимальна. 

15.  Скласти програму обчислення  z=(xmax-xmin)/y, де xmax та xmin - найбільше та 

найменше значення серед х1,х2,...,хn, а ....21
n

nxxxy =   

16.  Скласти програму обчислення середнього арифметичного значення з додатних 
елементів масиву {xi}, i=1, 2, ..., n. 

17.  Скласти програму обчислення об'єму V та запасу T шару : 

.  ,
11

i

n

i
ii

n

i
ii cshTshV ∑∑

==

==  

18. Скласти програму знаходження серед x1,x2,...,xn таких двох послідовних елементів 
xi,xi+ 1, для яких набуває найбільшого значення xi-xi+ 1.  

19.  Скласти програму обчислення середнього арифметичного значення з додатних 
елементів масиву {xi}, i=1, 2, ..., n.   

20.  Скласти програму визначення того елемента масиву {xi} ( i=1,2, …, n) та його 
номеру i, який найменше відрізняється від с. Якщо таких елементів -  кілька однакових, 
надрукувати номери всіх цих елементів. 

 
Накопичення. Табуляція 

21.  Обчислити інтеграл dxxfS
b

a
)(∫=  , де  

)./)1(....3/2/sin()( 22322 nxxxxxf n−++−+−=  
22.  Скласти  процедуру  табуляції у залежності від p,  що змінюється від a до b з 

кроком ∆,  значень x та y,  які є розв'язком системи рівнянь: 




=+−
=−+

.)(

,)(

2

1

dyaxpb

cypbxa
 

23.  Скласти процедуру табуляції залежності від величини С, яка змінюється від a до b 
з кроком ∆, функції n(С), n(С) - найбільше значення, яке задовольняє умові:  

12 + 22 + ... + n2<С.  
24. Скласти процедуру табуляції в інтервалі [a,b] з кроком ∆ функції 

nnxxx

n

xxx
xf

+++
++

+
+=

....2
.....

2

21
)(

22
. 

25. Скласти процедуру визначення найбільшого n, при якому n! < C. 
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26.  Скласти процедуру інтегрування функції 

y x x a arctg e
x

ax= + + ⋅
+







min ln , ( )2 2

2

1

1
 

27.  Обчислити величини  P(k)=Cn
kpk(1-p)n-k 

при заданому k. Примітка: Cn
k=n!/(k!(n-k)!). 

28. Скласти процедуру табуляції залежно від р, що змінюється від a до b з кроком ∆, 
коренів рівняння x2+px+q=0.  

29.   Обчислити інтеграл від функції f(x) в межах від a до b, якщо f(x)= max(F(x),G(x)).  

30. Обчислити u=ln(s+a), де s x
x x x

n

n n

= −
⋅

+
⋅ ⋅

+ +
−

⋅ ⋅ ⋅ −
+

+2 3 1

1 3 1 3 5

1

1 3 2 1
...

( )

... ( )
... 

31. Скласти процедуру чисельного інтегрування від a до b з кроком ∆ функції s(x), яка 

обчислюється за формулою
)12(...31

)1(
...

53131
)(

132

−⋅⋅⋅
−++

⋅⋅
+

⋅
−=

+

n

xxx
xxs

nn
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32.   Обчислити суму нескінченного ряду s x
x x x

n

n n

= −
⋅

+
⋅ ⋅

+ +
−

⋅ ⋅ ⋅ −
+

+2 3 1

1 3 1 3 5

1

1 3 2 1
...

( )

... ( )
... 

з точністю ε і визначити кількість членів n, які були потрібні для апроксимації ряду 
скінченною сумою. 

33. Обчислити x=t-2t2+3t3-...+(-1)n-1tn, де n - найбільше значення, що задовольняє 
умові: 12+22+...+n2<c. 

34. Обчислити з точністю ε суми нескінченного ряду та кількості n членів скінченної 

суми, які були потрібні для його обчислення: S
x x x x x x

= − +
+

−
+ +

+1
1 2

2

3

2 32 2 3 ... 

 
Розв‘язання рівнянь 

35. Знайти усі корені рівняння f(x)=g(x) в інтервалі [a,b] з точністю ε. Якщо коренів 
немає, видати про це повідомлення. 

36. Скласти процедуру знаходження з точністю ε всіх нулів функції f(x) на проміжку 
[a,b]. Якщо таких немає - видати повідомлення. 

37. Скласти програму  знаходження з точністю ε всіх розв'язків системи рівнянь 
( , ) 0

( , ) 0

F x y

G x y

=
 =

, які належать прямокутнику .
a x b

c y d

≤ ≤
 ≤ ≤

 

Знаходження точок екстремуму функції, найбільшого та найменшого значень. 
Сортування 

 

38.   Скласти  процедуру  знаходження  з  точністю ε координат точки M(x,y), у   якій   
набуває   найбільшого   значення   функція f(x,y) у прямокутнику х є [a,b], у є [c,d]. 

 
39.  Скласти процедуру знаходження k, при якому набуває найбільшого значення 

knk ppkP −−= )1()( .  
40.  Скласти процедуру знаходження найменшого з усіх коренів рівнянь: 

,02 =++ qpxx  які знаходяться при  p = a + ∆ , a + 2∆ , ...   a + n∆ . 

41.   Скласти процедуру знаходження з точністю ε точок мінімуму функції  f(x,y) 
(x∈[a,b], y∈[c,d]). 

42.   Скласти процедуру знаходження точок екстремуму функції z=f(x,y) в 
прямокутнику (x∈[a,b], y∈[c,d]) з точністю ε. Якщо точок екстремуму немає - видати про 
це повідомлення.  
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43.  Скласти процедуру знаходження різниці між максимальним та мінімальним 
значеннями функції y=f(x) на проміжку [a,b]. Надрукувати xmax, xmin, у яких одержані ці 
значення з точністю ε. Якщо y=const,  видати про це повідомлення. 

44.  Скласти процедуру знаходження суми тих елементів масиву y1 ,y2 ,...,yn, які 
задовольняють умові  yi>x, де х - знайдений з точністю ε найменший корінь рівняння 
f(x)=0, який належить інтервалу [a,b]. 

45.  Скласти процедуру знаходження точок максимуму функції z=f(x,y) в 
прямокутнику [a,b]×[c,d] (x∈[a,b,], y∈[c,d]) з точністю ε по x і по y. Вивести найбільше 
значення функції. 

46.  Скласти процедуру знаходження координат x та y точки в прямокутнику 
[a,b]×[c,d], в якій функція f(x,y) одержує найменше значення з точністю ε по x і по y. 
Вивести найменше значення функції. 

47.  Скласти процедуру знаходження найбільшого n, для якого 1+22+32+...+n2<C, C - 
найбільше значення функції F(x) на інтервалі [a,b], що визначається з точністю ε. 

48.  Скласти процедуру визначення тих елементів масиву x1,x2,...,xn,  для яких f(x)>C, 

де f x
x

i

i

i

k

( )
( )

=
−

=
∑

1

. 

49.   Елементи масиву {xij} обчислюються за формулою xij=sin(i-j 2). Визначити 
кількість n+ всіх додатних  та n-  всіх від'ємних елементів масиву } ( i=1,2, …, n, j=1, 2, …, 
m).  

50.  Скласти процедуру знаходження точок екстремуму функції 

x
ii

x
xy

n

I

i

π+
+

−=∑
=1

sin
)1(

)(
)( . 

 
Розв‘язання диференційних рівнянь. Метод випадкових випробувань Монте-

Карло 
 
51. Скласти програму побудови графіка розв'язку y(x) диференційного рівняння 

0)()( =+′⋅+ xgyxfy  на інтервалі [a,b] при умові  y(a)=q.  
52. Скласти  програму знаходження найменшого значення y=f(x) на[a,b] методом 

генерації випадкової послідовності, n - кількість членів послідовності (задається). 
Повернути (вивести) також значення x, при якому буде це найменше значення. 

53.  Скласти програму знаходження точки (x,y) ,де функція f(x,y) набуває найбільшого 
значення  в прямокутнику x є [a,b], y є [c,d], використовуючи метод генерації  випадкової 
послідовності (xi,yi) (метод Монте Карло) в цьому прямокутнику. 

54.  Скласти програму відображення у PictureBox  послідовних наближень (xi,yi) точок, 
границею якої є точка (X0,Y0), у якій функція z=f(x,y) набуває найбільшого значення на 
прямокутнику х∈[A,B], y∈[C,D]. Генерувати послідовність методом Монте-Карло. 

55.  *Скласти програму обчислення методом Монте-Карло площі множини, обмеженої 
кривою x=asint,  y=bcost, t змінюється від 0 до 2π. Намалювати цю множину  з 
відображенням точок, що потрапили в цю множину та зовні її різними кольорами. 

56.  *Скласти програму знаходження з точністю ∆ на інтервалі [a,b] того значення х, 
при якому одержує найбільше значення розв'язок y(x) диференційного рівняння: 

.   ),()( qy(a)xgyxfy ==⋅+′  
57. *

Скласти програму відображення у PictureBox  у вигляді невеликих зафарбованих 
кіл послідовних наближень до точки мінімуму (x0,y0) функції z=f(x,y) методом Монте-
Карло (випадкових випробувань) у прямокутнику x∈[a,b] i y∈[c,d]. 

58.  *Скласти програму зафарбування у PictureBox  тієї частини прямокутника x∈[a,b], 
y∈[c,d], де f(x)<y<g(x), і обчислення площі цієї частини методом Монте-Карло. 
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Циклічна графіка 

59. Скласти програму малювання фарбованих кубів зі стороною а, які заповнюють 
форму  і розташовані один від одного на а / 2. 

60.  Cкласти програму малювання у PictureBox фарбованих квадратів  з стороною а, 
центри яких розташовані  на колі заданого радіусу через дугу 2π / n.  

61.  Скласти програму заповнення форми випадково розташованими кільцями з 
зовнішнім діаметром а і внутрішнім а/2 випадкового кольору, причому a – випадкове 
число у інтервалі [c;d].  

62.  Скласти програму малювання на формі n зафарбованих квадратів з стороною Ri і з 
центрами  в точках (xi,yi), кольором ci.(дані вводити з файлу). 

63.  Скласти програму малювання фарбованих циліндрів з стороною а, які заповнюють 
форму  і розташовані один від одного по горизонталі на  а/2 вздовж прямої  у=cx+d. 

64. Скласти програму малювання у PictureBox прямокутника, що складається з 
горизонтальних різнокольорових смуг, висоти яких пропорційні заданим значенням 
с1,с2,...,сn.  

65.  Скласти програму малювання у PictureBox фарбованих кругів радіуса а, центри 
яких розташовані на графіку функції y=f(x) (x∈[a,b], y≥c. Абсциси центрів кругів - на 
відстані 2t одна від одної. 

66.  Скласти програму малювання на формі контуру, що з‘єднує точки (xi,yi) (i=1, 2, …, 
n). Значення (xi,yi) знаходяться у файлі. 

67.  *Скласти програму малювання у PictureBox монохромного контура, подібного до 
того, вершини якого (xi,yi)  записані у файлі. Центр подібності - точка (Xo,Yo), коефіцієнт 
збільшення C. 

68.  Скласти програму виведення на форму об'ємних геометричних фігур (циліндра, 
тетраедра, паралелепіпеда). Вибір фігури, положення, розміри і колір кожної - випадкові.  

69.  Скласти програму малювання у PictureBox ламаної лінії, що з'єднує точки з 
координатами  по висоті y1,y2,...yn , а по вісі х ці точки знаходяться на однаковій відстані. 
Значення y1,y2,...yn. задані у файлі.  

70.   Скласти програму малювання у PictureBox ламаної лінії, яка з’єднує точки (хі, yі), 
і=1, 2,... ,n, координати яких задані в файлі. У вершинах круги різного кольору, з легендою 
номерів до цих кругів. 

71.   Скласти програму малювання у PictureBox стовпчастої діаграми, стовпчики якої 
пропорційні  заданим значенням с1,с2,...,сn концентрації хімічного елементу. Дати легенду 
кольорів. 

72.  *Скласти програму створення на формі багатоконтурного зображення. Дані для 
побудови задані у файлі. У першому рядку файлу – n - кількість рядків, в кожному 
наступному рядку - хі, уі, rі, сі, kі.  хі, уі - координати чергової точки, r і - допоміжний 
параметр, сі - колір, kі - характер дії (ставити точку, вести лінію, зафарбовувати, малювати 
коло). 

 
Графіки та множини 

73.  *Скласти програму знаходження k, при якому набуває найбільшого значення 
knk ppkP −−= )1()( . Відобразити P(k) на формі діаграмою стовпчиків, висоти яких 

пропорційні P(k).  
74.  Скласти програму побудови графіка у PictureBox  на інтервалі [b, c] функції 

.)()( ∫=
x

b
dttpxf    Інтеграл обчислювати за формулою прямокутників з кроком  δ. 

75.   *Скласти програму побудови у PictureBox  на інтервалі [a,b] графіків функції f(x) 
та її похідної f '(x), що обчислюється у вигляді різницевого відношення.  

76.  ,)( n xnxf +=  де n найбільше значення, що задовольняє умові cn <+++ ...21 . 
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77.   *Скласти програму малювання у вікні PictureBox графіка функції y=f(x), y=f(x)+p 
та зафарбувати смугу між ними.  

78.   Скласти програму побудови у PictureBox  графіків )(1 xfy =  та  )(2 xfy ′=  (f`′(x) - 

у вигляді різницевого відношення  з кроком ∆)  в інтервалі [a,b]  ( 21, yy - різними 
кольорами).  

79.  *Скласти програму побудови у PictureBox  графіка функції f(x):  х∈[a,b], y≥c,  
)./)1(....3/2/cos()( 3322 nnn nxxxxxf −++−+−=    

80.  Скласти програму побудови у PictureBox  графіків функції )(1 xfy =  та ),(2 xfy =  з 

зафарбовуванням тієї частини площини xOy , де )()( 21 xfyxf << .  

81.  Скласти програму побудови у PictureBox  графіка функції )0,1max()( 2xxf −=  

,х∈[a,b], y≥c.   
82.   *Скласти програму  побудови у PictureBox  графіка функції, що являє собою суму 

нескінченного ряду вигляду: ...,
!

...
!3!2

+++++=
n

xxx
xS  яка обчислюється  з точністю ε.  

83.  Скласти програму побудови у PictureBox  графіка функції y=(sinx)1/2 
на проміжку 

[a,b], y≥c. 
84.   *Скласти програму побудови у PictureBox  графіків функцій y1(x), y2(x)= y1(x+с) в 

[a,b], y≥c, з зафарбуванням у заданий колір тих частин вісі абсцис, на яких вони обоє 
спадають.   

85.   *Скласти програму відображення у PictureBox  лінії рівня f(x,y)=c.  
86.   Скласти програму малювання у PictureBox  графіка функції y=f(х) із 

зафарбуванням тих частин, що знаходяться під графіком , але вище рівня С одним 
кольором, а тих, що нижче рівня С над графіком - іншим.  

87.   *Скласти програму виведення у PictureBox  графіка функції y=f(x) та відзначення 
на ньому нулів цієї функції, що визначаються із заданої точністю. 

88.   Скласти програму побудови у PictureBox  на [a,b] графіків функції f(x), першої та 
другої похідної різними кольорами. Крок різницевого відношення h. Вивести також графік 
різниці між чисельною та аналітичною похідними першого порядку.   

89.   Скласти програму побудови у PictureBox  графіка в інтервалі [a, b] функції 

1

2

3

( ),    

( ),   

( ),   

f x x a

z f x a x b

f x x b

<
= ≤ ≤
 >

 

90.   *Скласти програму побудови у PictureBox  графіка функції S(x) в інтервалі [a, b],  
яка являє собою  суму нескінченного ряду, що обчислюється з точністю ε : 

S x
x x x x

n n

n

( ) ...
( )

( )( )
...= −
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⋅
−

⋅
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−
− +
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91.   Скласти програму побудови у PictureBox  графіка функції ),,(max)(
],[

yxfxz
dcy∈

=  

(x∈[a, b], y∈[c, d]).  
92.  Скласти програму побудови у PictureBox  залежно від P, що змінюється в інтервалі 

[a, b] графіка функції n(P), де n(P) - найбільше значення n, що задовольняє умові 12+22+ ... 
+n2<P.  

93.   Скласти програму побудови у PictureBox  графіка функції f(x)=min(f1(x),f2(x)) на 
інтервалі [a,b], y≥c. 

94.   Скласти програму побудови графіків y1(p), y2(p), p∈[a, b], y≥c, y1(p) та y2(p) - 
корені рівняння py2=t.  

95.   Скласти програму побудови графіка функції y=sin(x+2x2+3x3+...+nxn), x∈[a, b], 
y≥c.  
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96.    *Скласти програму побудови графіків функцій y1=max(p, f(x)), y2=min(g, f(x)) 
різними кольорами;  x∈[a, b], y≥c. 

97.    *У 4-х вікнах форми намалювати графіки y=f(x, a), де а приймає значення 
а1,а2,...,а4 з масиву. Графіки мають бути різнокольоровими з виведенням номерів значень 
аi .  

98.    Скласти програму малювання у PictureBox графіка функції f(x), x∈[a, b] із 
зафарбуванням криволінійної трапеції в межах [c, d], обчислити площу цієї трапеції.  

99.    *Скласти програму малювання у PictureBox двох графіків y=f1(x), y=f2(x) із 
зафарбуванням в один колір тих областей вісі Ox, в яких f1(x)< f2(x), та в інший колір, в 
яких f1(x)> f2(x). 

100.   *Cкласти програму у PictureBox малювання серії графіків y=f(x,a), де а приймає 
значення а1,а2,...,аn з масиву. Графіки мають бути різнокольоровими з виведенням 
позначень кольорів. 

101.    Скласти програму побудови у PictureBox кривої, заданої параметрично 
x=bcost(1+cost), y=bsint(1+cost), 0 ≤ t ≤ 2π.  

102.   *Скласти програму зафарбування у PictureBox одним кольором множини 
y f x f x

y f x f x

<

> min

max( ( ), ( ))

( ( ), ( ))
1 2

1 2





, а решти - в інший колір. Провести третім кольором вертикальну 

лінію, де відстань між двома графіками вздовж вісі Oy найбільша.  
103.   *Скласти програму малювання на формі n прямокутників, розташувавши їх один 

над одним. У кожному намалювати графік функції y=cos(kx), k=1, 2, ..., n.  
104.    *Зафарбувати у PictureBox  множину точок (x,y) , що знаходяться між графіками 

двох функцій y1=f1(x), y2=f2(x). 
105.  *Скласти програму малювання у PictureBox графіка функції y=f(x) із 

зафарбуванням криволінійної трапеції на інтервалі x∈[a, b], з побудовою у сусідньому 
PictureBox квадрата, рівного за площею цій трапеції. 

 
Анімація 

 
106.  *Скласти програму переміщення у PictureBox   фарбованого круга по сторонах 

багатокутника з вершинами в точках ( niyx ii  ,  ...  ,2 ,1  ,, = ). Радіус круга на відрізку (xi,yi) – 

(xi+ 1,yi+ 1) дорівнює r i. Вхідні дані у файлі. 
107.   *Скласти програму у PictureBox  руху кольорового круга, центр якого 

переміщується по графіку функції y=f(x) з зупинкою і збільшенням радіусу при  
натисканні будь-якої клавіші.  

108.  *Скласти програму руху у PictureBox кольорового круга, центр якого 
переміщується по графіку функції y=f(x) таким чином, щоб на проміжку зростання він 
була червоною, а на проміжку спадання - синьою.  

109.    *Скласти програму генерації на формі послідовності зображень, кожне з яких 
являє собою кольоровий круг, що виконує один оберт навколо вертикальної вісі і має 2 
сторони різного кольору. Радіус кола та положення випадкові.  

110.   *Скласти програму заповнення у PictureBox  прямокутника кольоровою рідиною, 
висота h заповнення пропорційна функції f(t) реального часу.  

111.   *Скласти програму відтворення на формі руху зафарбованого кола радіуса r по 
колу радіуса Kr (K>1). 

112.    *Скласти програму руху у PictureBox  кольорового прямокутника по графіку 
функції f(x) в інтервалі [a, b] із зупинкою у кожній точці екстремуму і продовженням руху 
до наступної точки екстремуму.  

113.    *Скласти програму заповнення кольором у PictureBox   множини над графіком 
функції F(x) до заданої висоти. 
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114.  *Скласти програму малювання на формі контуру, координати вершин якого (xi,yi) 
і=1, 2, ..., n задані у файлі, із стягненням цього контуру в задану точку. Контур має бути 
заповненим кольором. 

115.  *Скласти програму обертання навколо  заданої точки (x0,y0) контуру, координати 
вершин якого (xi,yi) задані у файлі.  

116.   *Скласти програму відображення на формі обертання навколо заданої 
вертикальної вісі контуру, координати вершин якого задані у файлі. 

117.  *Скласти програму малювання контуру, координати вершин якого задані у файлі, 
який поступово стягується у точку (х0, у0), а потім зростає до того ж розміру іншім 
кольором. 

118.  *Скласти програму руху точки по графіку функції y=f(x) із відображенням сліду 
одного кольору на ділянках, де функція спадає і іншого кольору, де вона зростає. 
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16.  Загальна характеристика MathCad  

MathCad – одна з найбільш популярних програм для навчальної та  наукової праці, 

пов’язаної з виконанням математичного аналізу. Вона дозволяє виконувати такі операції: 

- підготовку науково-технічних документів, що містять текст і формули, записані в 

звичній для фахівців формі; 

-  обчислення виразів, у яких беруть участь числові константи і змінні; 

-  операції з векторами таі матрицями; 

-  розв‘язання алгебраїчних рівнянь,  систем рівнянь та нерівностей; 

-  статистичний аналіз; 

-  побудову двовимірних і тривимірних графіків; 

-  тотожні перетворення виражень, у тому числі спрощення, розкладання на множники 

тощо; 

-  аналітичне розв‘язання алгебраїчних рівнянь та систем рівнянь; 

-   диференціювання й інтегрування -  аналітичне та чисельне; 

-  розв‘язання диференційних рівнянь; 

-  програмування; 

-  проведення серій розрахунків з різними значеннями початкових умов і інших 

параметрів. 

Текстові та математичні області. Перенесення фрагментів. Курсори 

MathCad -  автоматизована система, що дозволяє динамічно обробляти дані в числовому й 

аналітичному (формульному) вигляді. Вона сполучає у собі можливості проведення 

розрахунків і підготовки форматованих науково-технічних документів. Ці документи містять 

формули, результати розрахунків у виді таблиць чи даних графіків, текстові коментарі чи 

описи, графічні ілюстрації. У програмі MathCad два види об'єктів: формули і текстові 

блоки, які називаються  математичними і текстовими областями. Формули 

обчислюються з використанням числових констант, змінних, функцій (стандартних і 

визначених користувачем), а також загальноприйнятих позначень математичних операцій. 

Введені в документ MathCad формули автоматично приводяться до стандартної форми 

запису. Результати обчислень автоматично змінюються, як тільки змінити значення величин, 

що використовуються у відповідних формулах. Такий же зв‘язок з вхідними даними 

підтримують графіки. Коментарі розміщуються в текстових блоках. Текст, записаний у 

такій області, Mathcad сприймає виключно як коментар – вирази, які там є , не обчислюються 

і не перетворюються. Аби фрагмент сприймався як текстовий блок, треба виконати 
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ВСТАВКА > ТЕКСТОВАЯ ОБЛАСТЬ, потім набирати текст.  Можна зробити й в іншій 

послідовності: набрати текст, виділити і потім дати ВСТАВКА > ТЕКСТОВАЯ ОБЛАСТЬ. 

Для набору тексту кирилицею слід поставити відповідний шрифт, наприклад, Arial Cyr. 

Перехід у ФОРМАТ формульного блоку можна виконати командою  ВСТАВКА > 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ. Усі розрахунки робляться в математичних областях 

(формулах). 

Написані фрагменти легко переносити в інше місце документа. Для цього його потрібно 

обвести курсором миші -  тоді всі записи, які попали усередину виділяться пунктирними 

лініями. Потім схопити за виділену область курсором миші – при цьому він перетвориться в 

«чорну рукавичку» - і тягти куди потрібно. Фрагмент можна скопіювати або вирізати в 

буфер стандартними засобами Windows і вставити в документ іншого додатку – наприклад, у 

MS WORD. При вставці в MS WORD рекомендується команда ПРАВКА > СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ВСТАВКА > РИСУНОК або ПРАВКА > СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА > MATHCAD 

ДОКУМЕНТ. 

Документ MathCad називається робочим листом. Він містить об'єкти - математичні та 

текстові області. Написані формули відразу обробляються програмою MathCad - послідовно, 

зліва направо і зверху вниз. Якщо у виразі допущено помилку, то  MathCad, якщо може, її 

автоматично виправить, а якщо не може – виділить червоним кольором, припинивши 

обробку.   

Введення інформації здійснюється в місці розташування курсору. MathCad використовує 

три види курсорів. Якщо жоден об'єкт не вибрано, використовується хрестоподібний курсор, 

який визначає місце створення чергового об'єкту. При введенні формул використовується 

кутовий курсор, що вказує місце введення поточного елементу виразу. При введенні даних у 

текстовий блок застосовується текстовий курсор у виді вертикальної риси. 

Для набору у текстовому блоці кирилицею слід встановити шрифт Arial Cyr. 

Інструменти Mathcad 

Основні інструменти зосереджені на панелі МАТЕМАТИКА, що встановлюється 

командою меню ВИД > ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ > МАТЕМАТИКА. На цій панелі 

зосереджені кнопки виклику підлеглих панелей (рис. 30):  

- АРИФМЕТИКА (тобто арифметичні інструменти);  

- ВЫЧИСЛЕНИЯ (символи знаків обчислення, присвоєння, перетворення й ін.); 

ГРАФИКИ (інструменти графіки); 

-  МАТРИЦЫ (шаблони для запису матриць, векторів, знаки векторно-матричних 
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операцій); 

-  БУЛЕВО (знаки логічних відносин і знака рівності для запису рівнянь); 

-  СИМВОЛЫ (символи деяких операцій); 

-  МАТАНАЛИЗ (інструменти інтегрування, диференціювання, знаки підсумовування, 

добутку, межі); 

-  ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ.  

Крім панелі МАТЕМАТИКА, кожну з цих панелей можна установити через п. Меню ВИД 

> ПАНЕЛИ ИНСТУМЕНТОВ.  Кожен інструмент можна також активізувати комбінаціями 

клавіш. Комбінацію можна довідатися, затримавши курсор миші на кнопці інструмента. 

Панелі інструментів показані на рис. 30. 

Введення формул 

Формули - основні об'єкти робочого листа. Новостворюваний об'єкт за умовчанням є 

формулою. Щоб почати введення формули, треба установити хрестоподібний курсор у 

потрібне місце і почати введення букв, цифр, знаків операцій. При цьому створюється 

область формули, у якій з'являється кутовий курсор, що охоплює поточний елемент 

формули, наприклад ім'я змінної, функції чи число. Змінна може мати своїм значенням 

число, числову послідовність, матрицю та вектор. 

При введенні бінарного оператора по інший бік від знаку операції автоматично з'являється 

маркер у вигляді малого чорного прямокутника. У це місце вводять черговий операнд. Для 

управління порядком операцій використовують дужки, які можна вводити вручну. Кутовий 

(формульний) курсор дозволяє автоматизувати такі дії. Щоб виділити елементи формули, що 

у рамках операції повинні розглядатися як єдине ціле, використовують клавішу “проміжок”. 

При кожному її натисканні кутовий курсор розширюється, охоплюючи елементи формули, 

що примикають до даного. Після введення знака операції елементи в межах кутового 

курсору автоматично замикаються у дужки. Для виклику шаблону функції слід клікнути 

кнопку ВСТАВИТЬ ФУНКЦИЮ (рис. 30). На ній значок f(x). У діалоговому вікні вказати 

КАТЕГОРИЮ ФУНКЦИЙ і НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ. 

Введений вираз зазвичай присвоюють змінній або обчислюють. Для виводу значення 

виразу використовують знак обчислення, що виглядає як знак рівності  на панелі 

інструментів ВЫЧИСЛЕНИЯ (Evaluation). Отже операція обчислення виразу має формат: 

Вираз= 

Як тільки знак “=” буде набрано, праворуч від нього з‘явиться значення виразу. Формат 

значень виразів, якщо потрібен інший, ніж пропонує Mathcad,  можна у вікні ФОРМАТ 
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РЕЗУЛЬТАТА, яке встановлюється командою ФОРМАТ > РЕЗУЛЬТАТ. 

Формула має вигляд: 

змінна або укажчик функції:= вираз 

Знак присвоювання зображується як “:=” і вводиться за допомогою кнопки ПРИСВОИТЬ 

ЗНАЧЕНИЕ на панелі інструментів ВЫЧИСЛЕНИЯ (Evaluation) або клавішею “:” 

клавіатури. Ім'я змінної може містити латинські і грецькі букви, цифри, символи “'” – 

Рис 30. Панелі інструментів програми MathCad 
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апостроф,, «_» і “∞”, а також описовий індекс. Описовий індекс вводиться після натискання 

клавіші “.”  (крапка) клавіатури і зображується як нижній індекс, що є частиною імені 

змінної, наприклад Vinit. Істинні  індекси, що визначають окремий елемент вектора чи 

матриці, задаються інакше - засобами панелі інструментів МАТРИЦЫ. Змінну, якій 

присвоєне значення, можна використовувати далі в документі у інших виразах, що 

обчислюються. Щоб довідатися про значення змінної, слід використовувати операцію 

обчислення. В лівому верхньому куті вікна є  невелике вікно, у якому відбивається статус 

того елемента, на який указує курсор (Variables, Constans).  

У ході обчислення  використовуються значення змінних і визначення функцій, заданих в 

документі раніше. Зазвичай діють у такій послідовності: задають значення відомих 

параметрів, записують формули, у яких результат присвоюють деякій змінний, а потім 

використовують оператор обчислення для виводу значення цієї змінної. Наприклад: 

Зміна значення будь-якої перемінної, корекція будь-якої формули означає, що всі 

розрахунки, які залежать від цієї величини,Mathcad мусить виконати заново. При зміні якої-

небудь формули програма автоматично робить необхідні обчислення, обновляючи значення, 

що змінилися. Це ж саме стосується побудованих графіків. Наприклад, якщо документ 

містить формули 24: == xx , то, змінивши значення змінної х, ми відразу ж побачимо, що 

змінився і результат розрахунку: 39: == xx .  

При записі імен функцій і перемінних слід мати на увазі, що MathCad розрізняє прописні і 

звичайні букви. Наприклад, запис функції синус у  вигляді SIN(x) він не зрозуміє. Треба 

sin(x). 

На рис. 31 показано приклад обчислення площі круга з радіусом 2. Використано змінні r і 

s. Значення сталої π визначено в програмі MathCad за умовчанням.  

Шаблон діапазону вводиться кнопкою m..n на панелі ВЫЧИСЛЕНИЯ. Діапазон фактично 

являє собою вектор, що містить арифметичну прогресію, визначену першим, другим і 

останнім елементами. Щоб задати діапазон, слід поставити шаблон діапазону і заповнити 

його маркери. Можна зробити інакше: записати значення першого елемента, через кому 

значення другого і через крапку з комою значення останнього елемента. Крапка з комою при 

r 2:= s πr2:=
s 12.566= s 12.566371=

Рис.31.  Приклад обчислення площі круга радіусом 2. У другому обчисленні s командою ФОРМАТ > 

РЕЗУЛЬТАТ встановлено 6 знаків після десятинної точки.  

x 10:= y 20:= s x y+:= s 30=
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завданні діапазону відображається як дві крапки: «..». Значення діапазону можна 

присвоювати змінній. Наприклад, х := 0,0.1..1. Різниця прогресії за умовчанням дорівнює 1. 

Загальний формат завдання діапазону: 

x:=m1,m2..n    або     x:=m1,m1+d..n, 

де x – змінна, якій присвоюється значення з діапазону, m1, m2 - перший і другий члени 

прогресії, n – кінцевий її член, d – різниця прогресії. Результат присвоєння можна 

подивитися операцією обчислення «=». Приклади показано на рис. 32. 

Може 

статися так, 

що після 

операції «=» 

не всі 

значення 

будуть видно 

– наприклад, 

коли їх надто 

багато. Тоді 

слід кликнути лівою клавішею по виведеній таблиці і скористатися   повзунком. Формулу 

можна виділити кольором, як показано на прикладі. Для цього її потрібно кликнути правою 

клавішею і виконати СВОЙСТВА > ПОДСВЕТКА ОБЛАСТИ > ВЫБОР ЦВЕТА.  

 
Введення тексту 

Текст, поміщений у робочий лист, містить коментарі та описи і призначений для 

пояснень, але не для використання в розрахунках. Програма  визначає призначення 

поточного блоку автоматично при першому натисканні клавіші проміжку. Якщо введений 

текст не може бути інтерпретований як формула, то блок перетвориться в текстовий формат. 

Наступні дані розглядаються як текст. Зокрема, якщо почати набір кирилицею, то MathCad 

автоматично утворить текстовий блок. Без використання автоматичних засобів текстовий  

блок відкриває команда  ВСТАВКА > ТЕКСТОВАЯ ОБЛАСТЬ. 

Іноді потрібно умонтувати формулу у середину текстової області. Для цього служить 

команда Ctrl/V вставки з буферу . Незважаючи на те, що формула у текстовій області, вона  

зберігає всі властивості математичної області, зберігаючи зв‘язок з вхідними даними. Для 

вставки формули, яка має властивості текстової області, можна її набрати у MS Word, узяти 

у буфер по Ctrl/C і  вставити  у документ Mathcad по Ctrl/V. 

Рис. 32. Приклади завдання діапазонів та обчислень х їх використанням 

p 1 4..:= t 4− 2−, 4..:=
r 2 2.2, 3..:= s r( ) πr2:=

s p( )
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Форматування формул і тексту 

Для форматування формул і тексту в програмі MathCad використовується панель 

інструментів Форматування (Formatting). З її допомогою можна індивідуально 

відформатувати будь-яку формулу чи текстовий блок, задавши гарнітуру і розмір шрифту, а 

також напівжирне, курсивне чи підкреслене накреслення символів. У текстових блоках 

можна також задавати тип вирівнювання і застосовувати маркіровані і нумеровані списки. 

Для набору тексту українською чи російською мовами використовувати шрифт Arial Cyr. 

Як засоби автоматизації використовуються стилі оформлення. Вибрати стиль оформлення 

текстового блоку чи елемента формули можна зі списку ФОРМАТ > СТИЛЬ (Style). Для 

формул і текстових блоків застосовуються різні набори стилів. 

Щоб змінити стиль оформлення формули чи створити новий стиль, використовується 

команда ФОРМАТ > УРАВНЕНИЕ. Можна, наприклад, змінити колір шрифту, яким набрані 

формули, розмір шрифту, зробити, скажемо, змінні курсивом, а константи напівжирними і 

при тім різного розміру. Зміна стандартних стилів Variables (Змінні) і Constants (Константи) 

впливає на відображення формул по всьому документі. Стиль оформлення імені змінної 

враховується при її визначенні. Так, змінні X і X розглядаються як різні і не взаємозамінні. 

Для зміни стилю змінної треба виконати команду ФОРМАТ > УРАВНЕНИЕ >VARIABLES і 

вказати потрібні параметри. 

Для завдання формату виведення результату виконують команду: ФОРМАТ РЕЗУЛЬТАТ 

і у вікні ФОРМАТ РЕЗУЛЬТАТА виставити потрібні параметри, наприклад, КОЛИЧЕСТВО 

ДЕСЯТИЧНЫХ МЕСТ.  

При оформленні текстових блоків можна використовувати більш великий набір стилів. 

Настроювання стилів текстових блоків виробляється за допомогою команди ФОРМАТ > 

СТИЛЬ (Format > Style). 

Операції  з матрицями 

Вектори розглядаються в програмі MathCad як матриці, що складається з одного 

стовпчика. Кількість рядків і стовпчиків матриці задають у діалоговому вікні ВСТАВИТЬ 

МАТРИЦУ, яке відкривають командою ВСТАВКА > МАТРИЦА (Insert Matrix) або кнопкою 

СОЗДАТЬ МАТРИЦУ  ИЛИ ВЕКТОР на панелі  інструментів МАТРИЦЫ.  

Після кліку по кнопці ОК у документі з‘являється шаблон матриці, який містить замість 

елементів маркери. Замість кожного маркера слід можна вставити число, змінну чи вираз. 

Над матрицями можливі операції додавання, множення або додавання числа, множення 

матриці на матрицю та інші. В разі виконання арифметичної операції між матрицею та 
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виразом зазначена дія застосовується до кожного елементу матриці, і результат також буде 

матрицею. Наприклад, вираз М + 3, де М — матриця, означає, що до кожного елементу 

матриці додається число 3. Якщо потрібно явно вказати необхідність поелементного 

застосування операції з матрицями, встановлюють знак векторизації, для введення якого 

служить кнопка «ЗАДАТЬ ВЕКТОР» (Vectorize) на панелі інструментів МАТРИЦЫ. 

Наприклад, традиційне множення матриці A розміром n на m на  матрицю B розміром m на  

k виконується за правилом: C=AB, де C – матриця розміром n на k, елементи якої 

обчислюються за формулою: ∑
=

=
m

k
tjitij bac

1

. Поелементне множення матриць можливе 

тільки для матриць однакового розміру: .bac ijijij +=  Для векторизації, показаної в у 

наведеному  на рис. 33 прикладі, треба записати добуток матриць, поставити курсор 

формули в кінець (так, щоб він охоплював увесь вираз),  кнопкою «()» узяти його в дужки, 

потім знову поставити курсор формули в її кінець і натиснути кнопку ЗАДАТЬ ВЕКТОР.  

Для роботи з елементами матриці використовують індекси елементів. У елементів вектору 

тільки один  - нижній індекс, який являє собою номер рядка. У елементів матриці  - два 

нижніх індекси. Перший індекс – номер рядка, другий – номер стовпчика, у яких 

розташований елемент з цими індексами. Нумерація рядків і стовпчиків матриці починається 

з нуля. Індекс елементу задається числом, змінною чи виразом. Він вводиться після кліку по 

кнопці «Xn» - НИЖНИЙ ИНДЕКС на панелі інструментів МАТРИЦЫ. 

Пара індексів, що визначає елемент матриці, розділяється комою. Індекси нумеруються 

від 0. Іноді потрібно виділити вектор, що представляє собою стовпчик матриці. Номер 

стовпчика ця матриці відображається як верхній індекс, замкнений у кутові дужки, 

наприклад R<0>, R<2> (рис. 34).  Для його введення використовується кнопка M<>  - СТОЛБЕЦ 

Рис. 34. Приклад визначення матриці за допомогою обчислювальної формули. Елемент R<0> визначає 
перший вектор-стовпчик матриці, якому відповідає другий  індекс 0, а елемент R<2>  - останній 
стовпчик, якому відповідає другий  індекс 2. 

i 0 2..:= j 0 2..:= Ri j, i j2+:= R
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Рис. 33. Приклад  множення матриць. Ліворуч - добуток матриць, праворуч — поелементний добуток 
матриць з використанням векторизації.  
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МАТРИЦЫ на панелі інструментів МАТРИЦЫ. Щоб задати загальну формулу елементів 

матриці, наприклад,  Ri,j:=i+j 2, слід раніше задати діапазони для індексів (рис. 34). 

При формуванні матриці шляхом присвоєння значень її елементам, розміри матриці 

можна не задавати заздалегідь. Усім невизначеним елементам автоматично присвоюються 

нульові значення. Наприклад, формула М5,5:= 1 створює матрицю М розміром 6 x 6, у якої 

всі елементи, крім елементу, розташованого в правому нижньому куті, дорівнюють 0. 

Стандартні і користувачеві функції 

Довільні залежності між вхідними і вихідними параметрами задаються за допомогою 

функцій. Функції приймають набір параметрів і повертають значення, скалярне чи матричне. 

У формулах можна використовувати стандартні вбудовані функції, а також функції, 

визначені користувачем. 

Щоб використовувати функцію у виразі, треба вказати  вхідні параметри в дужках після 

імені функції. У Mathcad великий вибір функцій, які згруповані по категоріях.   Імена 

стандартних математичних функцій tan)cos,sin,,x,!n,x,x,x,x, nn2xe log, (ln,  

можна ввести з панелі інструментів АРИФМЕТИКА (Arithmetic). Інформацію про інші 

функції можна знайти в довідковій 

системі. Вставити у вираз 

стандартну функцію можна за 

допомогою команди ВСТАВКА > 

 ФУНКЦИЯ (Insert > Function). У 

діалоговому вікні, що з'явилося, 

ВСТАВИТЬ  ФУНКЦИЮ (рис. 35) 

ліворуч вибирається категорія, до 

якої відноситься функція, а 

праворуч — конкретна функція. У 

нижній частині вікна видається 

інформація про обрану функцію.У 

вікні також є кнопка для 

одержання довідки про обрану 

функцію (рис. 8). При введенні функції через це діалогове вікно автоматично додаються 

дужки і маркери для заповнення значеннями параметрів. 

Користувач може визначити власні функції. Визначення задається за допомогою 

оператора присвоювання, який має такий формат:  

Рис. 35. Діалогове вікно ВСТАВИТЬ ФУНКЦИЮ. 

Вікно для вибору 
категорії  функцій  

Вікно для вибору   
функції  

Кнопка для одержання 
довідки про функцію 
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ім'я користувачевої функції(список формальних параметрів):=вираз 

У його лівій частині записується укажчиком функції з формальними параметрами. 

Формальні параметри – це змінні, від яких функція залежить. Ці змінні беруть участь у 

виразі, що записаний праворуч від знаку присвоювання. Формальність параметру означає, 

що вони можуть бути невизначеними на момент опису функції. Проте при обчислення цієї 

функції на місцях формальних параметрів мають стояти вирази визначені. Крім них там 

можуть бути й інші змінні. Вони мають бути визначені до обчислення функції. При 

використанні користувачевої функції в подальших формулах її ім'я вводять вручну, оскільки 

у діалоговому вікні ВСТАВИТЬ  ФУНКЦИЮ вона не відображується. 

Побудова графічних відображень 

Для побудови графіків використовується панель ИНСТРУМЕНТЫ ГРАФИКОВ. Щоб 

побудувати графік функції однієї перемінної в декартових координатах ХОY, треба вказати 

діапазон для перемінної, як правило, із вказівкою кроку. Наприклад, x:=-5,-4.9..5. Цього 

можна і не робити – тоді крок  і межі установляться за замовчуванням. Межами стануть 

границі, задані на шаблоні графіка. Потім треба виконати команду ВСТАВКА > ГРАФИК > 

X-Y ЗАВИСИМОСТЬ (Insert > Graph > X-Y Plot) чи натиснути кнопку ДЕКАРТОВ 

ГРАФИК. З'явиться шаблон для графіка, у якому будуть знаходитися маркери для указівки 

відображуваної функції (ліворуч біля вертикальної границі) і зміною, від якої залежить 

функція (під горизонтальною границею). Навіть якщо ця перемінна очевидна – наприклад, 

вона у вираженні функції єдина, її в цій позиції все рівно потрібно вказати. Після заповнення 

зазначених позицій з'являться маркери верхньої і нижньої меж для функції і перемінної, 

котрі також потрібно заповнити. Якщо цього не зробити, межі установляться за 

замовчуванням, як тільки натиснути клавішу Enter чи кликнути лівою клавішею миші за 

межами шаблона.  
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Значення аргументу можна задати не у виді діапазону, а у виді послідовності 

дискретних значень. Для цього аргумент визначають у виді вектора. 

В одній графічній області можна побудувати трохи графіків. Для цього треба у 

вертикальної осі перелічити кілька виражень функцій через кому, а якщо в них різні 

аргументи, то ці аргументи також через кому перелічують у позиції маркера в 

горизонтальній осі. 

Різні криві зображуються різними кольорами і типом ліній. Для форматування графіка 

треба двічі клацнути на області графіка. Для керування відображенням побудованих ліній 

служить вкладка СЛЕД (Traces) у діалоговому вікні, що відкрилося, Formatting Currently 

Selected X-Y Plot. На ньому 4 вкладки: ОСИ X-Y, СЛЕД, МЕТКИ, УМОЛЧАНИЕ. 

 Вкладка ОСІ X-Y призначена для призначення типу шкали (логарифмічна чи лінійна), 

висновку допоміжних ліній, призначення їхньої кількості, висновку міток на осях, стилю 

границь. Вкладка, СЛЕД дозволяє керувати форматом ліній графіків (тип ліній, колір і т.д.). 

Поле ИМЯ В ЛЕГЕНДЕ (Legend Label) задає опис лінії, що відображається у випадку 

скидання прапорця СКРЫТЬ ЛЕГЕНДУ (Hide Legend). Список СИМВОЛ (Symbol) дозволяє 

вибрати маркери для  крапок, обумовлених заданим діапазоном і кроком аргументу; список  

ЛИНИЯ (Line) задає тип лінії, список ЦВЕТ (Color) — колір. Список ТИП (Tуре) визначає 

спосіб зв'язку окремих крапок (діаграма, умовні позначки і т.д.), а список ТОЛЩИНА 

(Width) — товщину лінії.  

Можна додати фону графіка потрібний колір. Для цього треба кликнути  по області 

графіка правою  клавішею миші, у діалоговому вікні СВОЙСТВА>ПОДСВЕТКА ОБЛАСТИ 

> ВЫБОР ЦВЕТА, при необхідності - ПОКАЗАТЬ ГРАНИЦЫ.   

Приклад показаний на рис. 36. 

Точно так само можна побудувати і відформатувати графіки в полярних координатах, що 

описують залежності радіуса від кута повороту: ).f(ρ ϕ=  Шаблон викликається кнопкою 

ПОЛЯРНЫЙ ГРАФИК на панелі інструментів чи ГРАФИКИ командою ВСТАВКА > 

ГРАФИК > ПОЛЯРНЫЕ КООРДИНАТЫ (Insert >Graph > Polar Plot). Варто мати на увазі, що 

в шаблоні для відліку кутових координат використовується градусна міра, а для завдання 

діапазону кутів - радіанна. 
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Приклад побудови графіків у декартовій системі координат
Діапазон для х задано за умовчанням. Натиснути кнопку ДЕКАРТОВ ГРАФИК, 
розтягнути шаблон за кутовий маркер. Біля вертикальної вісі записати 
"f(x),g(t),r(u)", під горизотальною віссю "x,t,u". Дії по форматуванню графіка:
- правою клавішею миши клікнути по області графіка, ФОРМАТ, ОСИ 
X-Y,ВСПОМ.ЛИНИИ, в розділах ОСЬ-Х и ОСЬ-Y  АВТОСЕТКА - выключить, 
РАЗМЕР СЕТКИ - 10 и 4 відповідно; 
- ФОРМАТ,СЛЕД, Trace 3, СИМВОЛ - box;
-  ФОРМАТ, МЕТКИ, НАЗВАНИЕ - "Графіки", ПОКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ; 
- ФОРМАТ, МЕТКИ, МЕТКИ ОСЕЙ, ОСЬ Х - "Довжина", ОСЬ Х - включити; 
- СВОЙСТВА, вкладка ОТОБРАЖЕНИЕ, ПОДСВЕТКА ОБЛАСТИ - включити,  
ПОКАЗАТЬ ГРАНИЦЫ, ВЫБОР ЦВЕТА;
-  ФОРМАТ, ТИП - stem;
- ФОРМАТ, СКРЫТЬ ЛЕГЕНДУ - виключити, СКРЫТЬ АРГУМЕНТЫ - виключити.
Якщо графіки зникнуть - СВОЙСТВА, ВЫЧИСЛЕНИЕ, ЗАПРЕТИТЬ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ - виключити.

f x( ) sin x( ):=
u

4−

0

2

4















:=

g x( ) cos x( ):=

t 3− 2−, 3..:= r u( ) 0.2 u⋅:=

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
2

1

0

1

2

Функция f(x)

trace 2
trace 3

Графіки

Довжина

2

1

f x( )

g t( )

r u( )

x t, u,

Рис. 36. Приклад побудови графіків у декартовій системі координат. 
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Функцію, графік якої потрібно побудувати, можна задавати у параметричній 

формі: x=x(t), y=y(t). Приклади показано на рис. 37. Там же продемонстровано пересічну 

помилку при побудові графіків: невірно заданий формат діапазону для аргументу. 

Помилка: задано невірно діапазон для w.

Помилка: задано невірно діапазон для x.

2 1 0 1 2
2

1

0

1

2

y w( )

x w( )

x w( ) a cos w( )⋅:=y w( ) b sin w( )⋅:=

b 0.5:=a 1.5:=w 0 2 π⋅..:=

1 0 1 2 3 4 5 6
2

1

0

1

2

F x( )

x

Графік функціїї, заданої 
параметрично з використанням 
шаблону декартових координат

F x( ) c e

x−
2⋅ cos π x⋅( )⋅:=

x 0 5..:=

2 1 0 1 2
2

1

0

1

2

y w( )

x w( )

x w( ) a cos w( )⋅:=y w( ) b sin w( )⋅:=

1 0 1 2 3 4 5 6
2

1

0

1

2

F x( )

x

b 0.5:=a 1.5:=w 0 0.1, 2 π⋅..:=

F x( ) c e

x−
2⋅ cos π x⋅( )⋅:=

Графік функціїї, заданої 
параметрично з використанням 
шаблону декартових координат

x 0 0.1, 5..:=c 2:=

Рис. 37. Приклади побудови графіків з форматуванням і демонстрацією характерної помилки – невірного 
завдання діапазону для аргументу. 
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16. Інструменти програмування у Mathcad 
Крім чудових засобів математичного аналізу, Mathcad має також і традиційні для 

комп‘ютерної обробки даних структури, які дозволяють складати програми. Проте вибір 

цих засобів обмежений,  якщо їх порівнювати із сучасними середовищами програмування. 

В той же час вони цілком достатні для реалізації нескладних алгоритмів, а в сполучанні з 

іншими інструментами Mathcad надають унікальні можливості, яких не має жодне 

середовище програмування.  

Mathcad-програми являють собою процедури, подібні до яких у середовищі 

програмування носять назву процедур-функцій або підпрограм-функцій. Отже, як і будь-

які інші функції, вони одержують вхідну інформацію через свої параметри, а результат 

повертають через укажчик цієї функції з фактичними параметрами. Надалі визначені 

таким чином функції можна використовувати як і всякі інші користувачеві функції.  

Функції можуть повертати скалярні, векторні або матричні значення.  Допускається 

рекурсивне посилання на функцію. 

Програми у Mathcad пишуть за допомогою інструментів програмування, зосереджених 

на однойменній панелі (рис. 38). Ними активізують відповідні шаблони, які заповнюють 

згідно із синтаксисом. 

Рис. 38 . Панель інструментів “ПРОГРАММИРОВАНИЕ” 

Інструмент ДОБАВИТЬ 
СТРОКУ ПРОГРАММЫ 

Знак присвоювання 

Шаблон оператора IF 

Шаблон 
оператора 
циклу WHILE 

Шаблон оператора 
циклу FOR 

Шаблон оператора 
BREAK (“припинити”) 

Шаблон оператору IF 

Ключове слово 
OTHERWISE 
(“ інакше”) 

Шаблон оператора 
продовження 
циклу CONTINUE  

Шаблон оператора 
обробки помилок 
ON ERROR  



Лекції 16 Програмування MathCad__4ч.doc 106 

Формат запису процедури-функції такий: 

 

 

 

 

 

 

Вертикальна лінія служить ознакою тексту програми і шаблоном для запису 

операторів, вона ставиться інструментом ADD LINE (рис. 39). Після кліку по ньому 

Мathcad поставить таку лінію з двома маркерами праворуч від неї, які позначають місце 

для запису двох операторів. Якщо ліній замало, ставлять курсор на останній маркер 

шаблону ліній і знову клікають ADD LINE. Якщо оператори у створених лініях вже 

записано, і їх замало, то слід виділити останню лінію і клікнути ADD LINE. В середині 

програми можна поставити внутрішні лінії. Вони позначають лінії, які служать складовою 

частиною певного оператора.   

Те значення, яке в процедурі-функції обчислювалося останнім, повертається як 

значення функції. Часто текст процедури завершується оператором Return, у якому можна 

вказати ту змінну, матрицю або вираз, значення яких мають повертатися функції. Формат 

цього оператора: Return вираз.   

Оператор присвоєння має вигляд:  

  

 

Дія: обчислюється вираз і одержане значення присвоюється змінній. 

 У прикладі,  показаному на рис. 39 змінним d0 та d1 

присвоюються значення х та 2х. 

Оператор If призначений для організації 

розгалуження. Він має формат: 

оператор If  логічний вираз 

Дія: якщо виконується умова, що записана логічним 

виразом, то виконується оператор. Якщо замість нього 

записано вираз, то його значення одержить змінна або 

функція,  які зі знаком присвоєння стоять перед тією вертикальною рискою, що розділяє 

знак цього присвоєння та оператор If. Альтернативну дію, яка має виконуватися в разі 

невиконанні умови, записаної логічним виразом,  можна позначити оператором Otherwise. 

Він має формат: вираз Otherwise. Приклади показано на рис. 40. 

Оператор_1 

Оператор_2 

Оператор_n 

…. 

Ім‘я функції(список параметрів):=       

змінна вираз 

ff x( ) d0 x←

d1 2 x⋅←

dreturn

:=

Рис. 39. Приклад використання 
операторів присвоєння. Змінним 
d0 та d1 присвоюються значення х 
та 2х. Оператором return d  
зазначено, що значенням функції 
є обчислений вектор d 
розмірності 2.  
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Оператор числового циклу For має формат: 

For змінна ∈  множина 

Оператор 

Дія: виконується  Оператор при  всіх послідовних значеннях змінної  з вказаної 

множини. Множина –  діапазон або матриця. Можливі передчасний вихід з циклу, який 

виконується за допомогою оператора Break та неповне виконання поточної ітерації циклу 

– за допомогою оператора Continue. Початок Оператора буде зсунуто праворуч порівняно 

із оператором заголовку For. 

Аби  у циклі виконувались кілька операторів, для їх запису слід інструментом ADD 

LINE під оператором For відкрити необхідну кількість ліній. Тоді цикл матиме формат: 

For змінна ∈ множина 

Оператор1 

Оператор2 

... 

Операторn 

Оператор передчасного завершення циклу має формат: Break логічний вираз. У вигляді 

логічного виразу записують умову, при виконанні якої має відбутися передчасний вихід з 

циклу. Дія: як тільки здійсниться умова, записана логічним виразом, виконання циклу 

припиниться і відбудеться перехід до виконання того оператора, який записаний після 

останнього оператора тіла циклу. 

Оператор завершення поточної ітерації циклу має формат: Continue логічний вираз. У 

вигляді логічного виразу записують умову, при виконанні якої слід перервати виконання 

чергової ітерації циклу. На рис.  41-43 показано приклади використання числових циклів. 

Fr x( ) x2

x2− x 0<if

:=

Fr 10( ) =

Fr 10−( ) =

tr x( ) t 100 x 0>if

100− otherwise

←

2treturn

:=

tr 1( ) = tr 1−( ) =

Fr1 x( ) x2 x 0≥if

x2− otherwise

:=

Fr1 10( ) =

Fr1 10−( ) =

Рис. 40. Приклади використання оператора If та Otherwise 
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Оператор on error служить для обробки помилок. Має формат:  

Оператор1  або вираз1 on error Оператор2  або вираз2 

Suma n( ) s 0←

s s k2+←

k 1 n..∈for

:=

Suma 3( )=

 
Рис.  41. Ілюстрації використання оператора числового циклу. 1 – обчислення суми 

222 21 n...+++ ; 2 – обчислення суми .n...nn t
22

2
2

1 +++  

1 

RT N( ) s 0←

s s i2+←

i N∈for

sreturn

:=

Nb

10

20

30

40













:=
Nm

1

5

12











:=

RT Nm( ) = RT Nb( ) =2 

F t( ) s 0←

s s i2+←

break s t≥if

i 1 t..∈for

i 1−return

:=
Рис.  42.  Ілюстрація числового циклу. Програма 
обчислення найбільшого значення n, для якого    
виконується умова:  

tn... <+++ 222 21  
Для обчислення, наприклад, при t=13 слід записати: 

F(13)=   . 

Рис. 43. Приклади використання числового циклу, оператора If та параметру “ім‘я функції”. У 
прикладах фактичний параметр “ім‘я функції” - cos. 1 – функція-підпрограма обчислення того значення 
xmin у інтервалі [a,b], при якому задана функція fun(x) одержує найменше значення. 2 - функція-
підпрограма  обчислення найменшого значення ymin у інтервалі [a,b]. Використано метод генерації 
випадкових випробувань. Кількість випробувань n. Функція rnd(1) генерує випадкове число, розподілене 
рівномірно  в інтервалі [0,1]. 

n 1000:=

Xmin fun a, b, n,( ) xmin a←

ymin fun a( )←

x a b a−( ) rnd 1( )⋅+←

p fun x( )←

xmin x← p ymin<if

ymin p← p ymin<if

i 1 n..∈for

xminreturn

:= Ymin fun a, b, n,( ) xmin a←

ymin fun a( )←

x a b a−( ) rnd 1( )⋅+←

p fun x( )←

xmin x← p ymin<if

ymin p← p ymin<if

i 1 n..∈for

yminreturn

:=

Xmin cos 0, 3.141, n,( ) = Ymin cos 0, 3.141, n,( ) =

1 2 
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Дія: якщо при обчисленні виразу2 чи виконанні оператору2  виникла помилка (ділення 

на нуль, посилання на невизначений елемент тощо), то обчислюється  вираз1 або 

виконується оператор1. Приклад наведений на рис. 44. 

Функція error служить для виведення повідомлення про помилку. В разі виконання цієї 

функції укажчик функції висвітлюється червоним кольором, а при кліку по ньому 

виводиться текст повідомлення. Має формат: error(“текст повідомлення”).  

Об‘єднання логічних відношень позначається знаком “+”, а перетин – знаком 

множення, причому кожне відношення береться у дужки. Наприклад, функція 

U x( ) 1 x 2<( ) x 1>( )⋅if

0 otherwise

:=

 

приймає значення 1, якщо 0<x<2, а у інших випадках 0. 

Завдання для самостійної роботи 
 Виконати індивідуальне завдання щодо складання процедури у Mathcad з переліку,  

наведеного вище у завданнях до теми 14. 
 

Рис. 44. Приклади застосування оператора on error 

Приклад застосування оператора On error. Функція F(x) повертає значення 1/x. Якщо x=0, 
вонамповертає текст "Ne isnue".

F x( ) "Ne isnue"
1

x
on error:=

F 2( ) = F 0( ) =

Приклад застосування оператора On error. Функція YY(R) повертає розмірність вектора R. 
Використано цикл for, тому існує обмеження для розмірності аргументу, в даному разі не 
більше 100000. Замість виразу R1 можна було записати оператор з використанням R1, 
напрклад, операторт "z присвоїти  R1".

YY R( ) i 0←

i i 1+←

ireturn Rkon error

k 1 100000..∈for

i−return

:=

T

1

5

7











:= P

1

0

3

9

14

















:=

YY T( ) = YY P( ) =

Приклад застосування оператора On error. Функція GG(R) повертає розмірність вектора R. 
Використано цикл while, тому обмеження для розмірності аргументу немає. 

GG R( ) i 1−←

k 0←

i i 1+←

ireturn Rion error

k 0while

ireturn

:=

GG T( ) =
X57 11:= GG X( ) =

GG P( ) =

! Зпочатку вставити on 
error Rk, потім return 3 5 

3 

5 
58 
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17. Розв‘язання задачі оцінки корисного сигналу засобами програмування Mathcad. 
Мінімізація функціонала методом генерації випадкових випробувань. Зчитування 
даних з файлу та запис у файл. Програмування обчислення кореляційної матриці  

 

На рис. 45 – 51 показано приклади  розв‘язання задачі оцінки корисного сигналу засобами 

програмування Mathcad. Пояснення – у рисунках.  

Рис.  45. Приклад використання підпрограми-функції для обчислення  оцінки а параметру 
корисного сигналу методом найменших квадратів у випадку, корисний сигнал має один 
параметр. 

- графік оцінки функції, що 
опсисує сигнал (блакитним 
кольором) та точки 
спостережень.

0 22 44 66 88 110
1
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yy

Signal x aa1,( )

xx x,

x 0 0.5, 110..:=aa1 80=

aa1 Xmin Sumkv 75, 85, 3000,( ):=

- сума квадратів відхиленьSumkv a( )

0

n 1−

i

yy i Signal xxi a,( )−( )2∑
=

:=

- кількість спостереженьn 10:=

- функція, що описує корисний сигналSignal x a,( ) e

x a−( )
2−

25 5⋅:=

xx
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:=yy

0
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1
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:=

Xmin fun a, b, Nprob,( ) xmin a←

ymin fun a( )←

x a b a−( ) rnd 1( )⋅+←

p fun x( )←

xmin x← p ymin<if

ymin p← p ymin<if

i 1 Nprob..∈for

xminreturn

:=

 Результати 
спостережень 

Підпрограма-функція обчислення 
методом випадкових випробувань 
того значення Xmin, при якому 
функція fun(x) одержує найменше 
значення у інтервалі [a,b]. Nprob - 
кількість випробувань  

 Координати 
точок  
спостережень 
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Рис. 46. Приклад використання підпрограми-функції для обчислення  оцінки відразу кількох  параметрів 
корисного сигналу методом найменших квадратів. Частина 1. 

- кількість точок спостереженьn 10:=

Графічне відображення 
експериментальних даних

- функція, що описує залежність сигналу від координат по 
вісі абсцис. Параметри:
C0 - рівень місцевого фону;

С1- амплитуда перевищення сигналу над фоном;

С2 - абсциса положення вісі симетрії сигналу;

С3 - параметр, шо характеризує ширину сигналу 
(приблизно 1/4 - 1/6 від видимої ширини сигналу). 

Signal x C,( ) C0 C1 e

x C2−( )2−

C3( )2
2

+:=

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

yy

xx

- координати точок спостережень по вісі Ох xx 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100( )
T:=

- спостереження, що несуть корисний сигнал yy 0 0 1 0 1 1 3 7 3 0( )
T:=

Rndvekt A1 B1, 5,( )

0.35

8.228

5.174

1.071

130.399

















=B1

1
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1.1

200

















:=A1

0

0

5

1

100

















:=

- приклад генерації 
п'ятивиміроного 
випадкового 
спостереження

Rndvekt A B, 3,( )

2.537 10 3−×

0.193

58.501











=B

2

1

100











:=A

0

0

0











:=
- приклад генерації тривиміроного 
випадкового спостереження

Rndvekt A B, m,( )

zk A k Bk A k−( ) rnd 1( )⋅+←

k 0 m 1−..∈for

zreturn

:=

Функція-підпрограма генерації випадкового m-вимірного спостереження, 
рівномірно розподіленого у m-вимірному паралелепіпеді, протилежні 
вершини якого задано точками A та B. 

Приклад використання підпрограми-функції для оцінки корисного сигналу методом найменших 
квадратів у випадку, коли сигнал залежить від кількох параметрів
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Рис.  47. Приклад використання підпрограми-функції для обчислення  оцінки відразу кількох  параметрів 
корисного сигналу методом найменших квадратів. Частина 2. 

x 0 2, 110..:=

Sumkv Cpr( ) 2.235568=

Cpr

0.406

6.107

79.056

7.603













=

- фон
- амплитуда
- положение
- размах

- оцінка параметрів сигналу методом 
найменших квадратів

Cpr XminVek Sumkv Cmin, Cmax, Nprob, m,( ):=

- кількість випобувань для визначення оцінок параметрів спостережень при 
мінімізації суми квадратів відхилень

Nprob 4000:=

- кількість параметрів сигналуm 4:=

Cmax

2

10

90

9













:=Cmin

1−

2

70

3













:=

- верхні границі 
параметрів 
сигналу

- нижні границі 
параметрів 
сигналу

Обчислення оцінок параметрів С 0,   С1, С2,   С3:

XminVek Sumkv Cmin, Cmax, Nprob, m,( ) Xmin Cmin←

Ymin Sumkv Cmin( )←

X Rndvekt Cmin Cmax, m,( )←

p Sumkv X( )←

Xmin X← p Ymin<if

Ymin p← p Ymin<if

i 1 Nprob..∈for

Xminreturn

:=

Функція-підпрограма знаходженя методом випадкових випробувань того значення 
XminVek, при якому у m-вимірному паралелепіпеді, при якому приймає найменше значення 
задана функція  Sumkv. Протилежні вершини паралелепіпеда задані векторами Cmin та 
Cmax. Nprob - кількість статистичних випробувань, m - розмірність простору, у якому 
відшукується точка мінімуму .  

- сума квадратів відхилень Sumkv C( )

0

n 1−

i

yy i Signal xxi C,( )−( )2∑
=

:=
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Рис. 48. Приклад використання підпрограми-функції для обчислення  оцінки відразу кількох  
параметрів корисного сигналу методом найменших квадратів. Частина 3. 
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Signal x Cpr,( )

xx x,

Указівка.
Після одержання першого наближення 
змінюємо Сmin та Cmax, звужуючи 
інтервали для параметрів.Слідкуємо за 
значенням Sumkv(Cpr), прагнучи одержати
якомога менше значення.
Форму графічного відображення 
регулюємо у вікні ФОРМАТ, вкладки 
СЛЕД, ОСИ X-Y. 

Рис. 49. Приклад функції-підпрограми для знаходження тих значень чотирьох параметрів, при яких 
задана функція одержує абсолютний мінімум. 

Приклад функції-підпрограми Perbor4 відшукання тих значень чотирьох параметрів, при яких 
одержує миінімум задана функція Sumkv(X). 

Nprob 10:=

Cmin

1−

2−

3−

4−













:= Cmax

1

2

3

4













:= D

0.5

1.3−

2.2

0.7













:= m 4:=
Sumkv X( )

0

m 1−

i

X i Di−( )2∑
=

:=

Perbor4 Sumkv Cmin, Cmax, Nprob, m,( ) X Cmin←

Xmin Cmin←

Ymin Sumkv Cmin( )←

delj
Cmaxj Cminj−

Nprob
←

j 0 m 1−..∈for

X0 t0←

X1 t1←

X2 t2←

X3 t3←

p Sumkv X( )←

Xmin X← p Ymin<if

Ymin p← p Ymin<if

t3 Cmin3 Cmin3 del3+, Cmax3..∈for

t2 Cmin2 Cmin2 del2+, Cmax2..∈for

t1 Cmin1 Cmin1 del1+, Cmax1..∈for

t0 Cmin0 Cmin0 del0+, Cmax0..∈for

Xminreturn

:=

Xmin Perbor4 Sumkv Cmin, Cmax, Nprob, m,( ):=
Xmin

0.6

1.2−

2.4

0.8













=
Примітка. При великих значеннях Nprob перебір триває надто довго. 
Рекомендується застосовувати  послідовно кілька разів, поступово 
звужуючи область відшукання точки мінімуму. 
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Рис. 50. Приклад застосування функції-підпрограми Perbor4 для оцінки чотирьох параметрів корисного 
сигналу (див. рис. 50) 

Sumkv C( ) 1.707=

C

0.39

6.64

80
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=C Perbor4 Sumkv Cmin, Cmax, Nprob, m,( ):=
-друге 
наближення 
оцінок 
параметрів 
сигналу

Cmax
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:=Cmin

0.3
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:=

- верхні границі 
параметрів 
сигналу (друге 
наближення

- нижні границі 
параметрів 
сигналу (друге 
наближення)

Sumkv C( ) 1.897=

C

0.5

6.8

80

7.2













=C Perbor4 Sumkv Cmin, Cmax, Nprob, m,( ):=
- перше 
наближення 
оцінок 
параметрів 
сигналу

Cmax

2

10

90

9













:=Cmin

1−

2

70

3













:=

- верхні границі 
параметрів 
сигналу

- нижні границі 
параметрів 
сигналу

- сума квадратів відхилень Sumkv C( )

0

n 1−

i

yy i Signal xxi C,( )−( )2∑
=

:=

- кількість точок спостереженьn 10:=

Nprob 10:=
- кількість інтервалів діапазону 
значень кожного парамектру для 
перебору.

Signal x C,( ) C0 C1 e

x C2−( )2−

C3( )2
2

+:=

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100110
1
0
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yy

xx

- координати точок спостережень по вісі Ох xx 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100( )
T

:=

- спостереження, що несуть корисний сигнал yy 0 0 1 0 1 1 3 7 3 0( )
T

:=

Приклад оцінки параметрів корисного сигналу методом найменших квадратів з використанням 
функції-підпрограми Perbor4 (див.вище) 
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Зчитування даних з файлу та запис у файл 

Серед інструментів  Mathcad є  зручний засіб для зчитування даних із інших додатків та 

запису у документи, які мають формат цих додатків. Команда для активізації цього засобу: 

ВСТАВКА > КОМПОНЕНТ > FILE READ ОR WRITE  > ЧИТАТЬ ИЗ  ФАЙЛА або 

ЗАПИСАТИ У ФАЙЛ. Вказати формат файлу – наприклад Excel. У документ Mathcad буде 

вставлено шаблон такого вигляду:  

 

 

 

(Prob.xls – ім‘я файлу). Слід вставити у маркер перед знаом “:=”  ім‘я змінної. В результаті 

вона одержить значення, що записані у файлі. Читатися буде прямокутна таблиця, заповнена 

числовими даними. Дані текстового типу не сприймаються. Незаповнені клітини 

сприймаються як нулі. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xx

H:\..\Prob.xls
:=

Рис. 51 . Приклад застосування функції-підпрограми Perbor4 для оцінки чотирьох параметрів корисного 
сигналу (див. рис. ). Початок – на рис. 51 . 
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yy

Signal x C,( )

xx x,

Одержано дещо кращі оцінки, ніж 
методом випадкових випробувань. 
Про це свідчить порівняння сум 
квадратів відхилень: 1.707 проти 2.18.
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Для запису у файл діють аналогічно. Шаблон для запису має вигляд:  

 

У наведеній ілюстрації Prob1 – ім‘я файлу. У виведеному шаблоні теж є маркер. В нього 

записують змінну чи ім’я матриці,  значення яких треба записати. При зчитуванні Excel-

таблиці  змінна у  документі Mathcad одержує значення матриці із збереженням структури, 

що є у таблиці Excel. 

 
Якщо змінити дані, записані  у документі Excel, то для того, щоб відповідні зміни 

відбулися у матриці документу Mathcad, слід виконати збереження документу Excel і 

поновити чи змінити змінну у шаблоні читання з цього файлу.  

На рис. 54 показано приклад обчислення систематичного зміщення між двома серіями 

вимірювань. У файлі Prob1.xls записано дві серії вимірювань вмісту хімічного елементу в n 

пробах (рис. 53). Оцінка систематичного зміщення  між серіями y та x обчислюється у 

вигляді  

∑
=

−=
n

i
ii )xy(

n
Sme

1

1

 
де n кількість вимірювань у одній серії.  

Застосовані засоби показано на рис.54. 

 

Рис. 53. Приклад даних 
у файлі Prob_2_xls з 
вмістами двох хімічних 
елементів  

H:\..\Prob1
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На рис. 55 показано приклад обчислення кореляційної матриці за формулою  
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−j,irде   оцінка коефіцієнту кореляції, що обчислюється за i-м та j-м стовпчиками матриці  

X результатів спостережень, яка складається з m рядків та n  стовпчиків,  за допомогою 

стандартної статистичної функції Corr(x,y).  Аргументами цієї функції служать два вектори x 

та y. 

 
 
 
 

Рис. 54. Приклад обчислення оцінки систематичного зміщення між двома серіями вимірювань.  

Приклад обчислень з використанням даних, що містяться у документі Excel.  
У  документі Excel Prob_2_.xls два стовпчики: вимірювання вмісту хімічного елементу у n пробах (x) 
та повторні вимірювання вмісту того ж хімічного елементу у тих самих пробах (y). Обчислити 
систематичне зміщення між серією y та x за формулою:  
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Визначення кількості проб:
Обчислення зміщення:

n GG X 0〈 〉( ):= n 9=
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∑
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Завдання для самостійної роботи  

- Розв‘язати задачу оцінки корисного сигналу засобами програмування Mathcad попередньо 
змодельованими даними: 

А) cos( )y a bx c d= + + ; Б) 
2( ) cos( ( ))c x ty ae b x t− −= − ; В) 

( )2 cos( ( ))
a

y b x t
x t c

= −
− +

 

- скласти програму обчислення заданого стовпчика кореляційної матриці по таблиці значень, 
записаної в книзі Excel. 
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Рис. 55 .Приклад підпрограми-функції обчислення оцінки кореляційної матриці. Використана функція 
GG(R) визначення розмірності вектора. Вхідні дані - матриця Dan.  

Приклад підпрограми-функції обчислення оцінки кореляційної матриці. Використана функція 
GG(R) визначення розмірності вектора. Вхідні дані - матриця Dan. 
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