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Частина 1 
 

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ 
 
 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ  
ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

 
1.1. Інформація, інформатика і інформаційні технології 
 
Інформація – одна з найважливіших сутностей нашого світу 

(поряд з речовиною та енергією). У найбільш широкому смислі 
інформацією називають будь-які відомості про будь-який об’єкт, 
явище або процес. У прикладному розумінні інформація – це  
сукупність певних даних (тексти документів, таблиці, малюнки, 
графіки і т. інше), які розміщені на матеріальних носіях і є 
об’єктами зберігання, передачі та перетворень. 

Сукупність операцій отримання, зберігання, передачі та пе-
ретворень (обробки) інформації складають інформаційний про-
цес. Проведення інформаційного процесу має сенс тільки тоді, 
коли інформація має такі властивості, як достовірність, зрозумі-
лість, актуальність, корисність, повноту, однозначність. 

Діяльність людини нерозривно пов’язана з обробкою 
інформації. Саме потреба виразити і передати інформацію, 
зберегти її для подальшого використання призвела у свій час до 
появи мовлення і виникнення писемності, стимулювала 
створення друкарства, поштового зв’язку, телеграфу і телефону, 
радіо і телебачення. У свою чергу, кожне з зазначених відкриттів 
стало можливим тільки завдяки накопиченню і переробці 
інформації, яка вже малася.  

Однак справжньою революцією в області накопичення, 
передачі та обробки інформації стала поява електронних 
обчислювальних машин (ЕОМ) – універсальних автоматичних 
пристроїв для обробки інформації. З появою ЕОМ, а отже 
народженням і поширенням нової автоматичної технології 
опрацювання інформації, фактично пов’язане формування нової 
наукової дисципліни – інформатики. 
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Інформатика – це наука про методи представлення, нако-
пичення, передачі і обробки інформації за допомогою ЕОМ. 
Об’єктом інформатики є науково-технічна, соціально-економічна 
та інша інформація; предметом – науково-інформаційна діяльність; 
основним інструментом – ЕОМ.  

В галузі металургії ЕОМ та їх різновид – персональні 
комп’ютери (ПК) – застосовуються для інформаційної підтримки 
та моделювання технологічних процесів, автоматизованого 
управління металургійними процесами, організації документообі-
гу та комунікації відповідних служб тощо. 

Для реалізації процесів обробки інформації в матеріальному 
світі в загальному випадку необхідні носій інформації, передавач, 
канал зв’язку, приймач і одержувач інформації. Сукупність цих 
елементів утворює так звану інформаційну систему. Склад і фун-
кції інформаційної системи визначаються, насамперед, специфіч-
ними особливостями і цілями функціонування. Як правило, інфо-
рмація в інформаційній системі використовується для формуван-
ня керуючих впливів. Тому, у найбільш загальному смислі під 
інформаційною системою розуміється комплекс засобів і мето-
дів, що забезпечують процеси збору, збереження і передачі інфо-
рмації, а також її обробки відповідно до цілей функціонування.  

Інформаційні системи функціонують на базі певної інфор-
маційної технології. В своєму розвитку інформаційні технології 
пройшли ряд стадій. Так, інформаційні технології тридцятих-
сорокових років будувалися на основі телефону, пошти, усних 
повідомлень, листів, звітів, різноманітних форм і бланків і т.п. 
Для сучасних інформаційних технологій характерне активне ви-
користання комп’ютерної техніки і засобів телекомунікації 
(комп’ютерних мереж), тобто сучасні інформаційні технології – 
це насамперед комп’ютерні технології. Тому надалі під інфор-
маційною технологією ми будемо мати на увазі, насамперед, су-
купність методів виконання різноманітних операцій по обробці 
інформації за допомогою конкретних технічних і програмних  
засобів. 
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1.2. Складові інформатики 
 
Інформатика поєднує різноманітні галузі науки, техніки і 

виробництва, пов’язаних із переробкою інформації головним чи-
ном за допомогою комп’ютерів і телекомунікаційних засобів 
зв’язку в усіх сферах людської діяльності. В загальному вигляді 
інформатика складається з трьох взаємозв’язаних частин: техніч-
них засобів (hardware), програмних засобів (software), інтелектуа-
льних засобів (brainware). У свою чергу, інформатику як в цілому, 
так і кожну її частину зазвичай розглядають із різних позицій: як 
галузь народного господарства; як прикладну дисципліну; як фу-
ндаментальну науку. 

В інформатику як фундаментальну науку в даний час вхо-
дять наступні основні галузі дослідження: 

1. Теорія алгоритмів (формальні моделі алгоритмів, пробле-
ми обчислюваності, складність обчислень і тому подібне); 

2. Логічні моделі (дедуктивні системи, складність виводу, 
нетрадиційні числення: індуктивний і абдуктивний вивід, вивід 
аналогічно, правдоподібний вивід, немонотонні міркування); 

3. Бази даних (структури даних, пошук відповідей на запити, 
логічний вивід в базах даних, активні бази); 

4. Штучний інтелект (представлення знань, вивід на знаннях, 
навчання, експертні системи); 

5. Біоніка (математичні моделі в біології, моделі поведінки, 
генетичні системи і алгоритми); 

6. Розпізнавання образів і обробка зорових сцен (статистичні 
методи розпізнавання, використання ознакових просторів, теорія 
алгоритмів, що розпізнають, тривимірні сцени); 

7. Теорія роботів (автономні роботи, уявлення знань про світ, 
децентралізоване управління, планування доцільної поведінки); 

8. Інженерія математичного забезпечення (мови програму-
вання, технології створення програмних систем, інструментальні 
системи і тому подібне); 

9. Теорія комп’ютерів і обчислювальних мереж (архітектур-
ні рішення, багатоагентні системи, нові принципи переробки ін-
формації); 
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10. Комп’ютерна лінгвістика (моделі мови, аналіз і синтез 
текстів, машинний переклад); 

11. Числові і символьні обчислення (комп’ютерно-орієн-
товані методи обчислень, моделі переробки інформації в різних 
прикладних областях, робота з природно-мовними текстами) 

12. Системи людино-машинної взаємодії (моделі дискурсу, 
розподіл робіт в змішаних системах, організація колективних 
процедур, діяльність в телекомунікаційних системах); 

13. Нейроматематика і нейросистеми (теорія формальних 
нейронних мереж, використання нейронних мереж для навчання, 
нейрокомп’ютери); 

14. Використання комп’ютерів у замкнутих системах (моделі 
реального часу, інтелектуальне управління, системи моніторингу).  

 
 

1.3. Класична схема ЕОМ 
 

Електронно-обчислювальні машини являють собою при-
строї для автоматичної обробки інформації. В основі функціону-
вання таких машин лежать ідеї цілого ряду вчених, що одержали 
логічне завершення в роботах відомого математика Джона фон 
Неймана. Саме він (разом з А. Берксом і Г. Голдстайном) опублі-
кував у 1946 р. статтю “Попередній розгляд логічної конструкції 
електронного обчислювального пристрою”, у якій дав опис стру-
ктури ЕОМ, який не втратив своєї актуальності і нині. 

Ключовими принципами функціонування ЕОМ є принцип 
програмного керування і принцип збереженої програми. Відпові-
дно до першого принципу всі дії ЕОМ повинна виконувати по ви-
значеній програмі, яка представляє собою послідовність інструк-
цій (команд), що реалізують заданий план дій.  

Відповідно до другого принципу виконувана ЕОМ програма 
повинна зберігатися в спеціальному запам’ятовуючому пристрої 
(пам’яті). Для реалізації зазначених принципів потрібен набір 
пристроїв, показаний на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Класична схема ЕОМ 
 

Як же працює така машина? Насамперед, за допомогою 
пристрою введення в пам’ять ЕОМ уводиться програма. Пам’ять 
являє собою сукупність пронумерованих комірок, у кожній з яких 
знаходиться або команда виконуваної програми, або оброблювані 
дані. Пристрій керування зчитує інформацію з комірки, у якій 
знаходиться перша команда програми, і організує її виконання. 
Після цього зчитується команда з наступної комірки і т.д. Кожна 
команда програми задає виконання певної операції з даними. До та-
ких операцій можна віднести: арифметичні дії (додавання, відніман-
ня, множення, ділення); логічні операції (наприклад, порівняння); 
операції введення-виведення даних; передачі керування і т.д.  
При виконанні арифметичних і логічних операцій використову-
ється арифметико-логічний пристрій. Для введення в пам’ять 
ЕОМ необхідних даних застосовується пристрій введення, а для 
виведення проміжних і кінцевих результатів роботи програми – 
пристрій виведення. Обробка команди передачі керування приво-
дить до того, що пристрій керування чергову команду зчитує не з 
наступної комірки пам’яті, а з тієї, на яку вказує виконувана ко-
манда. Завершується виконання програми виведенням результа-
тів на пристрій виведення, після чого ЕОМ переходить у режим 
очікування введення наступної програми.  
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1.4. Функціональний склад сучасного ПК  
 

Серед сучасних персональних комп’ютерів виділяються два 
основних сімейства, що відрізняються конструктивними рішен-
нями і, відповідно, програмним забезпеченням: IBM-сумісні 
комп’ютери і комп’ютери Macintosh фірми Applе Computer. При 
цьому більше поширення в усім світі одержали IBM-сумісні 
комп’ютери. Одна з основних причин – відкрита архітектура 
таких комп’ютерів, яка зумовлена оприлюдненням фірмою IBM 
інформації про основні вузли розробленого ними ПК (IBM РС) та 
принципи їх взаємодії. Як наслідок, IBM-сумісний комп’ютер 
може складатися з вузлів, які виготовлені зовсім різними фірма-
ми, що підтримують стандарт IBM РС. У нашій країні перевага 
таких комп’ютерів настільки велика, що зазвичай під терміном 
“комп'ютер” мається на увазі саме IBM-сумісний комп’ютер.  

 Сучасний персональний комп’ютер (ПК) – це складна мік-
роелектронна система, яка має блочну структуру. В її основі ле-
жать все ті ж принципи Джона фон Неймана. Однак, з урахуван-
ням досягнень в області електроніки основні пристрої перетерпі-
ли певні зміни. Арифметико – логічний пристрій і пристрій керу-
вання об’єднані в одному мікропроцесорі. Пам’ять розділена на 
внутрішню пам’ять і зовнішню пам'ять. Доступ до останньої ор-
ганізується за допомогою спеціальних пристроїв – дисководів. 
Внутрішня пам'ять представлена оперативною пам’яттю і пос-
тійною пам’яттю. Оперативна пам’ять застосовується для збе-
реження виконуваних у даний момент програм і використовува-
них ними даних. Постійна пам’ять служить для збереження про-
грам, призначених для організації початкового завантаження 
комп’ютера. Постійна пам’ять доступна тільки для читання, змі-
нювати її вміст користувач не може. Суттєво розширився перелік 
пристроїв введення-виведення. 

З врахуванням вище сказаного на сьогодні до основних при-
строїв ПК слід віднести центральний мікропроцесор (МП), опе-
ративну пам’ять (ОП), накопичувачі на магнітних дисках (дис-
ководи), пристрої введення-виведення інформації.  
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Мікропроцесор виконує обчислення і іншу обробку даних, 
здійснює управління всією роботою комп’ютера. Оперативна 
пам’ять або пам’ять з довільним доступом (RAM – Random-
Access Memory) призначена для тимчасового зберігання програм 
та даних під час роботи ПК. Накопичувачі на жорстких магніт-
них дисках (НЖМД або вінчестери) призначені для постійного 
зберігання інформації, яка використовується при роботі з 
комп’ютером: програм операційної системи, пакетів прикладних 
програм, редакторів документів, трансляторів із мовами програ-
мування і т. д. З усіх пристроїв зберігання даних (якщо не врахо-
вувати оперативну пам’ять) жорсткі магнітні диски забезпечу-
ють найбільш швидкий доступ до даних, високі швидкості чи-
тання та запису даних. 

Основні пристрої комп’ютера об’єднані за допомогою си-
стемної шини, до якої вони підімкнені через спеціальні плати з 
мікросхемами, що називаються адаптерами та контролерами. 
Конструктивно мікропроцесор та оперативна пам’ять також є 
мікросхемами, які разом з системною шиною, адаптерами та ко-
нтролерами розташовані на центральній платі, що називається 
материнською платою комп’ютера. Материнська плата разом з 
блоком живлення та накопичувачами на магнітних дисках роз-
міщується в системному блоці. Корпус системного блока може 
мати різні розміри та орієнтацію в просторі. На задній стінці си-
стемного блока містяться роз’єднання (гнізда) паралельних та 
послідовних портів, призначених для під’єднання (за допомогою 
спеціальних кабелів) пристроїв введення-виведення та інших  
зовнішніх пристроїв. 

До найпоширеніших пристроїв введення-виведення слід від-
нести клавіатуру, дисплей (монітор), принтер та маніпулятор 
“миша”. Перший з названих пристроїв призначений для введення 
в оперативну пам’ять символьної інформації, два наступних – для 
виведення на екран дисплея та на папір, відповідно. Маніпулятор 
“миша” призначений для введення в оперативну пам’ять керую-
чих сигналів (особливе поширення “миша” набула в сучасних си-
стемах з графічним інтерфейсом). До пристроїв введення-
виведення можна віднести також дисководи, оскільки вони слу-
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гують і для введення інформації (читання з магнітних носіїв) і 
для виведення результатів роботи (запис на магнітні носії). 

Системний блок, дисплей та клавіатура – це обов’язкові 
компоненти будь-якого персонального комп’ютера. Інші пристрої 
називаються додатковими і в складі конкретного ПК можуть бути 
відсутніми. Втім, склад системного блоку також може бути дуже 
різним. Це стосується як переліку пристроїв, що входять до ньо-
го, так і їх характеристик. Зокрема, в системному блоці можуть 
бути такі додаткові пристрої як звукова карта, пристрій для чи-
тання компакт-дисків. До додаткових зовнішніх пристроїв слід 
віднести модеми, сканери, акустичні системи тощо.  

Практична цінність комп’ютера зумовлена тим, які саме 
пристрої входять до його складу та якими є їх характеристики. 
Найбільш узагальненими характеристиками ПК є тип та такто-
ва частота мікропроцесора, місткість оперативної пам’яті та 
жорсткого диска. На сьогодні використовуються в основному мі-
кропроцесори типів Pentium, Celeron, Athlon та інші. Тактова час-
тота сучасних мікропроцесорів сягає кількох гігагерц (Ггц), опе-
ративна пам’ять сучасних комп’ютерів має місткість до кількох 
гігабайтів (Гбайтів), а місткість жорстких дисків вимірюється  
сотнями Гбайтів. 

Типовими представниками апаратного забезпечення ПК є 
процессор Intel Pentium Dual-Core E5300 (2.6 GHz, s775, 2M, 
800MHz-bus), модуль памяти DDR3-1600 2GB Kingston, жорст-
кий диск 500GB SAMSUNG (HD502HI, S-ATA II / 300, 
5400 об/мин., 16Mb cache). 

Зауважимо, що окрім оперативної пам’яті сучасні ПК ма-
ють надоперативну або кеш-пам’ять, яка призначена для узго-
дження швидкості роботи повільнішої оперативної пам’яті та 
більш швидкого мікропроцесора. На системних платах, як прави-
ло, встановлюють кеш-пам’ять другого рівня (L2) ємністю 512 
Кбайтів і більше. Кеш-пам’ять першого рівня (L1) вбудована у 
схему МП. Оперативна пам’ять і кеш-пам’ять є енергозалежними, 
оскільки при вимиканні комп’ютера або знеструмленні мережі їх 
вміст пропадає. Окрім них на системній платі є спеціальні мікро-



Основи інформатики 15

схеми енергонезалежної постійної пам'яті (ПЗП), яка містить 
програми введення-виведення машинного рівня (BIOS) та деякі 
дані, необхідні для початкового завантаження ПК. який зберігає 
дані впродовж всього терміну експлуатації комп’ютера. Дані у 
ПЗП початково записуються на заводі при її виготовленні. Як 
правило, ці дані не можуть бути змінені; програми, що викону-
ються на комп’ютері, можуть тільки їх читати.  

Для перенесення документів та програм з одного комп’ютера 
на інший, а також тривалого збереження інформації, використову-
ються різноманітні носії (дискети, компакт-диски, DVD-диски та 
ін.), робота з якими провадиться за допомогою відповідних при-
строїв (НГМД, дисководів CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW  
тощо). Великої популярності набули носії флеш-пам’яті, перш за 
все, через зручність їх використання. 

 
 
1.5. Основні пристрої введення-виведення 
 

Більшу частину часу користувач ПК працює з клавіатурою 
та монітором, тому розглянемо їх більш детально.  

Монітор – це пристрій візуального відображення інформа-
ції, що вводиться за допомогою клавіатури або виводиться з ПК. 
Він не єдиний, але головний пристрій виведення даних. Основ-
ними параметрами моніторів з точки зору користувача є тип, ро-
змір екрана, ступінь відповідності стандартам екологічної безпе-
ки, а також такі технічні параметри, як максимальна роздільна 
здатність (кількість точок на екрані), розмір зерна (відстань між 
окремими точками зображення), частота регенерації. 

За типом можна виділити монітори з електронно-проме-
невими трубками (ЕПТ) і монітори на рідких кристалах (TFT-
монітори). Розмір екрана вимірюється по діагоналі. Одиниця ви-
міру – дюйми. Стандартні розміри: 15"; 17"; 19"; 20"; 21".  

Рівень захисту монітора визначається стандартом, якому 
відповідає монітор з точки зору вимог техніки безпеки (MPR-II, 
TCO-95, TCO-99 тощо).  
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Частота регенерації (крок поновлення) зображення пока-
зує, скільки разів протягом секунди може повністю змінитися  
зображення (тому частоту регенерації також називають частотою 
кадрів). Частоту регенерації зображення вимірюють у герцах.  
Мінімальним значенням частоти регенерації вважається 75 Гц, 
нормальним 85 Гц, а добрим – 100 Гц та більше. 

Характерними представниками моніторів на середину 2010 
року є рідкокристалічні монітори LG 19" W1942S-PF, ASUS 22" 
MS227N і т.п. 

Клавіатура персонального комп’ютера призначена для вве-
дення в комп’ютер команд користувача, набору тексту докумен-
та, програми та іншої інформації. Стандартні клавіатури мають 
101 або 104 клавіші. Зазвичай вони згруповані так, що виділяють 
основну клавіатуру, дворежимну малу клавіатуру (може працю-
вати в цифровому режимі або режимі керування курсором) і фун-
кціональні клавіші. 

Основна клавіатура (рис. 1.2) подібна до клавіатури зви-
чайної друкарської машинки і складається з основного поля, в яко-
му розташовані алфавітно-цифрові клавіші, та деяких керуючих 
клавіш. У нижньому її рядку розташована найдовша клавіша –  
пробіл (або пропуск), натискання якої призводить до переміщення 
на одну позицію праворуч без відображення будь-якого символу.  

 

 
 

Рис. 1.2. Основна клавіатура 
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Алфавітно-цифрові клавіші основного поля багатозначні. 
При натисканні на них може з’явитися різне відображення на ек-
рані в залежності від того, на якому регістрі працює клавіатура. 
Якщо клавішу умовно поділити на чотири частини, то ліва верхня 
чверть відповідає верхньому латинському регістру, ліва нижня 
чверть – нижньому латинському регістру, права верхня (нижня) 
чверть – верхньому (нижньому) російському регістру. Якщо ни-
жня права чверть не містить ніякої позначки, то для неї справед-
ливе позначення нижньої лівої чверті. У випадку, коли пустою є 
верхня права чверть, то їй відповідає позначення правої нижньої 
чверті (або верхньої лівої, якщо нижня права також є пустою). 
При цьому на нижньому регістрі завжди вводяться малі літери, а 
на верхньому – великі. 

Ліворуч та праворуч від основного поля основної клавіату-
ри розташовані так звані керуючі клавіші (на рисунку вони заті-
нені). Основне призначення цих клавіш – зміна режимів роботи 
клавіатури та реалізація найбільш типових функцій. До керуючих 
клавіш окрім клавіш Tab, BackSpace (BS або ), Shift, Caps-
Lock, Ctrl, Alt, Enter можна віднести також ряд інших клавіш, 
які розміщені поза основною клавіатурою. Більш детально приз-
начення керуючих клавіш пояснюється в табл. 1.1.  

 
Таблиця 1.1. Призначення службових клавіш та клавіш редагування 

Назва клавіші Призначення клавіші 
1 2 

Esc 
“Ескейп” 

- призводить до ігнорування ПК символів командного  
рядка, відміняє виконання поточної команди або програ-
ми. 

Enter 
“Ентер” 

- підтверджує закінчення командного рядка або вибір  
певної дії. 

Tab 
“Таб” 

- табуляція, пересування курсору на 8 позицій вправо,  
а при натиснутій клавіші Shift – вліво. 

Space 
“Спейс” - призводить до появи пробілу (пропуску). 

BackSpace 
“Бекспейс” - видаляє символ зліва від курсору. 
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Продовж. табл. 1.1 
1 2 

Shift 
“Шифт” - служить для зміни регістрів клавіатури (нижній/верхній). 

CapsLock 
“Кепслок” - фіксація режиму верхнього/нижнього регістру. 

Ctrl 
“Контрол” 

- працює в комбінації з другими клавішами, змінюючи  
їх дію. 

Alt 
“Альт” 

- працює в комбінації з другими клавішами, змінюючи  
їх дію. 

Print Screen 
“ПрінтСкрін” 

- вмикає та вимикає режим копіювання інформації з  
екрана дисплею на принтер. 

Scroll Lock 
“Скроллок” 

- дозволяє змінювати режим виведення на екран дисплея: 
якщо даний режим ввімкнено, то при натисканні клавіш 
керування курсором змінюється весь екран. 

Pause (Break) 
“Пауз” 

- ПК зупиняє всі свої дії до тих пір, поки не буде натис-
нута будь-яка клавіша. 

Home 
“Хоум” 

- пересуває курсор в верхній лівий кут екрану або на по-
чаток поточного рядка. 

End 
“Енд” 

- пересуває курсор на кінець поточного рядка або в пра-
вий нижній кут екрану. 

PgUp 
“Пейджап” - перехід на попередню сторінку (екран). 

PgDn 
“Пейдждаун” - перехід на наступну сторінку (екран). 

Insert (Ins) 
“Інсерт” - включає/виключає режим вставки/заміни символів. 

Delete (Del) 
“Делете” - видалення символа в позиції курсора. 

Num Lock 
“Нумлок” 

- перехід до цифрового або нецифрового режиму роботи 
дворежимної малої клавіатури. 

 - виклик Головного меню Windows (натискання кнопки 
Пуск). 

 
- виклик контекстного меню виділеного об’єкта (натис-

кання правої кнопки мишки). 
 

Зауважимо, що введення алфавітно-цифрової інформації 
може здійснюватися в одному з двох режимів: 
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 режим вставки – при натисканні клавіші з зображенням 
алфавітних та цифрових символів на екран в позицію курсора 
вводиться відповідний символ, а курсор зсувається на позицію 
праворуч; 

 режим заміни – символ, що вводиться, замінює символ, 
розташований у поточній позиції курсора (праворуч від курсора). 

Зміна режимів відбувається за допомогою клавіші Ins. 
Функціональні клавіші F1-F12, розміщені над основною кла-

віатурою, запрограмовані на виконання певних дій (функцій). 
Так, дуже часто клавіша F1 служить для виклику довідки. 

Для переміщення курсору служать клавіші керування курсо-
ром, на них зображені стрілки, спрямовані нагору, униз, уліво й 
вправо. Ці клавіші переміщають курсор на одну позицію у відпо-
відному напрямку.  

При роботі можуть використовуватися комбінації певних 
клавіш. При цьому спочатку натискається перша клавіша, потім, 
не відпускаючи першу, натискається друга з вказаних клавіш.  
Відпускають спочатку першу, а потім другу клавішу. В комбіна-
ції клавіш назви клавіш з’єднані між собою знаком “+” (напри-
клад, Ctrl+Home, Ctrl+Alt+Del).  

Залежно від драйвера клавіатури одна (Ctrl, Shift) чи пара 
(Ctrl+Shift, Ctrl+ Alt тощо) клавіш використовуються для переми-
кання розкладки клавіатури (українська, російська, англійська 
тощо). 

Для введення додаткових символів використовується кла-
віша Alt. Для цього слід утримуючи натиснутою клавішу Alt на-
брати на цифровій клавіатурі код символу, представлений в таб-
лиці символів. Після цього на екран виводиться спеціальний сим-
вол. Цю функцію можна використати для уведення із клавіатури 
часто використовуваних спеціальних символів, наприклад, сим-
волів © й ®. Для рідко використовуваних символів або для встав-
ки групи символів зручніше використати вставку через таблицю 
символів.  
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1.6. Інші пристрої  
 

Для введення графічної інформації використовують скане-
ри, графічні планшети (дігітайзери) і цифрові фотокамери. За до-
помогою сканерів можна вводити і текстову інформацію. В цьому 
випадку початковий матеріал вводиться в графічному вигляді, пі-
сля чого обробляється спеціальними програмними засобами (про-
грамами розпізнавання образів). 

Планшетні сканери. Планшетні сканери призначені для 
введення графічної інформації з прозорого або непрозорого лис-
тового матеріалу.  

Ручні сканери. Принцип дії ручних сканерів в основному 
відповідає планшетним. Різниця полягає в тому, що простягання 
лінійки ПЗЗ в даному випадку виконується уручну.  

Барабанні сканери. У сканерах цього типу початковий ма-
теріал закріплюється на циліндровій поверхні барабана, що обер-
тається з високою швидкістю. Пристрої цього типу забезпечують 
найвищий дозвіл (2400–5000 dpi) завдяки застосуванню не ПЗЗ, а 
фотоелектронних помножувачів. Їх використовують для скану-
вання початкових зображень, що мають високу якість, але недо-
статні лінійні розміри (фотонегативів, слайдів тощо) 

Сканери форм. Призначені для введення даних із стандарт-
них форм, заповнених механічно або уручну. Необхідність в цьо-
му виникає при проведенні переписів населення, обробці резуль-
татів голосувань і аналізі анкетних даних. 

Штрих-сканери. Цей різновид ручних сканерів призначе-
ний для введення даних, закодованих у вигляді штрих-коду. Такі 
пристрої мають застосування в роздрібній торговій мережі. 

Графічні планшети (дігітайзери). Ці пристрої призначені 
для введення художньої графічної інформації. Такі пристрої зру-
чні для художників і ілюстраторів, оскільки дозволяють їм ство-
рювати екранні зображення звичними прийомами, напрацьова-
ними для традиційних інструментів (олівець, перо, кисть). 

Цифрові фотокамери. Як і сканери, ці пристрої сприйма-
ють графічні дані за допомогою приладів із зарядовим зв’язком, 
об’єднаних в прямокутну матрицю. Основним параметром циф-
рових фотоапаратів є роздільна здатність, яка безпосередньо 
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пов’язана з кількістю осередків ПЗЗ в матриці. Якнайкращі спо-
живчі моделі в даний час мають більше 3 млн. осередків ПЗЗ і, 
відповідно, забезпечують дозвіл зображення 19201600 точок і 
більше. У професійних моделей ці параметри ще вищі. 

Пристрої виведення даних. Як пристрої виведення даних, 
додаткових до монітора, використовують друкуючі пристрої 
(принтери), що дозволяють отримувати копії документів на папе-
рі або прозорому носієві. За принципом дії розрізняють матричні, 
лазерні, світлодіодні і струменеві принтери. 

Матричні принтери. Це прості друкуючі пристрої. Дані 
виводяться на папір у вигляді відтиснення, що утворюється при 
ударі циліндрових стрижнів (“голок”) через фарбувальну стрічку. 
Якість друку матричних принтерів безпосередньо залежить від 
кількості голок в друкуючій головці. Найбільше розповсюдження 
мають 9-голчаті і 24-голчаті матричні принтери. Останні дозво-
ляють отримувати відтиснення документів, не поступливі за якіс-
тю документам, виконаним на машинці, що пише. 

Лазерні принтери. Лазерні принтери забезпечують високу 
якість друку, не поступливе, а у багатьох випадках і перевершу-
юче поліграфічне. Вони відрізняються також високою швидкістю 
друку, який вимірюється в сторінках в хвилину (ррт – page per 
minute). Як і в матричних принтерах, підсумкове зображення фо-
рмується з окремих точок. 

До основних параметрів лазерних принтерів відносяться: 
роздільна здатність, dpi (dots per inch – точок на дюйм); продук-
тивність (сторінок в хвилину); формат використовуваного папе-
ру; обсяг власної оперативної пам’яті. 

Світлодіодні принтери. Принцип дії світлодіодних прин-
терів схожий на принцип дії лазерних принтерів. Різниця полягає 
в тому, що джерелом світла є не лазерна головка, а лінійка світ-
лодіодів. 

Струменеві принтери. У струменевих друкуючих пристро-
ях зображення формується з плям, що утворюються при попадан-
ні крапель фарбника на папір. Викид мікрокрапель фарбника від-
бувається під тиском, яке розвивається в друкуючій головці за 
рахунок паротворення. У деяких моделях крапля викидається 
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клацанням в результаті п’єзоелектричного ефекту – цей метод  
дозволяє забезпечити стабільнішу форму краплі, близьку до сфе-
ричної. Струменеві принтери знайшли широке застосування, осо-
бливо в кольоровому друці. Завдяки простоті конструкції вони 
набагато перевершують кольорові лазерні принтери по співвід-
ношенню ціна/якість. 

Додаткові пристрої зберігання даних. В даний час для зо-
внішнього зберігання даних використовують декілька типів при-
строїв на основі магнітних або магнітооптичних носіїв.  

Стримери. Стримери – це накопичувачі на магнітній стріч-
ці. Їх відрізняє порівняно низька ціна. До недоліків стримерів ві-
дносять малу продуктивність (вона пов’язана перш за все з тим, 
що магнітна стрічка – це пристрій послідовного доступу) і недо-
статню надійність (окрім електромагнітних наведень, стрічки 
стримерів випробовують підвищені механічні навантаження і 
можуть фізично виходити з ладу). 

Місткість магнітних касет (картриджів) для стримерів скла-
дає до декількохсот Мбайт. Подальше підвищення місткості за 
рахунок підвищення щільності запису знижує надійність збері-
гання, а підвищення місткості за рахунок збільшення довжини 
стрічки стримується низьким часом доступу до даним. 

ZIP-накопичувачі. ZIP-накопичувачі випускаються компа-
нією Iomega, що спеціалізується на створенні зовнішніх пристроїв 
для зберігання даних. ZIP-вдосконалені FDD, об’ємом 100 Мб. 
Пристрій працює з дисковими носіями, за розміром що трохи пе-
ревищують стандартні гнучкі диски і що мають місткість  
100/250 Мбайт. ZIP-накопичувачі випускаються у внутрішнього і 
зовнішнього виконання. У першому випадку їх підключають до 
контролера жорстких дисків материнської плати, а в другому – до 
стандартного паралельного порту, що негативно позначається на 
швидкості обміну даними. 

Накопичувачі HIFD та JAZ. Основним недоліком ZIP-
накопичувачів є відсутність їх сумісності із стандартними гнуч-
кими дисками 3,5 дюйма. Такою сумісністю володіють пристрої 
HIFD компанії Sony. Вони дозволяють використовувати як спеці-
альні носії місткістю 200 Мбайт, так і звичайні гнучкі диски. В 
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даний час розповсюдження цих пристроїв стримується підви-
щеною ціною. 

Накопичувачі JAZ. Цей тип накопичувачів, як і ZIP-
накопичувачі, випускається компанією Iomega. По своїх характе-
ристиках JAZ-носій наближається до жорстких дисків, але на ві-
дміну від них є змінним. Залежно від моделі накопичувача на од-
ному диску можна розмістити 1 або 2 Гбайт даних. 

Магнітооптичні пристрої. Ці пристрої набули широкого 
поширення в комп’ютерних системах високого рівня завдяки сво-
їй універсальності. 

З їх допомогою вирішуються завдання резервного копію-
вання, обміну даними і їх накопичення. Проте достатньо висока 
вартість приводів і носіїв не дозволяє віднести їх до пристроїв 
масового попиту. 

Модем. Пристрій, призначений для обміну інформацією між 
видаленими комп’ютерами по каналах зв’язку, прийнято назива-
ти модемом (Модулятор + Демодулятор). При цьому під каналом 
зв’язку розуміють фізичні лінії (дротяні, оптоволокняні, кабельні, 
радіочастотні), спосіб їх використання (комутовані і виділені) і 
спосіб передачі даних (цифрові або аналогові сигнали). Залежно 
від типу каналу зв’язку пристрою прийому-передачі підрозді-
ляють на радіомодеми, кабельні модеми та інші. Для забезпечен-
ня виходу в Інтернет через пристрої мобільного зв’язку (стільни-
кові радіотелефони) в них можуть вбудовуватися (або підключа-
тися зовні) модеми спеціального типу. Найбільш широке застосу-
вання знайшли модеми, орієнтовані на підключення до комутова-
них телефонних каналів зв’язку. 

 
 
1.7. Програмне забезпечення ПК, його класифікація 
 

За призначенням програмне забезпечення поділяється на сис-
темне і прикладне (рис. 1.3). Системне програмне забезпечення 
призначене для загального керування роботою ПК. Прикладне 
програмне забезпечення призначене для вирішення певних класів 
задач користувача і підрозділяється на окремі прикладні програми 
і пакети прикладних програм (ППП).  
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Рис. 1.3. Класифікація програмного забезпечення ПК 
 
Для користувачів ПК, що не є професіоналами в області ПК і 

програмування, найбільш важливим є саме прикладне програмне 
забезпечення. При цьому окремі прикладні програми призначені 
для рішення конкретних задач в умовах конкретного підприємства 
або установи. Як правило, такі програми доступні користувачам з 
будь-якою кваліфікацією в області обчислювальної техніки, однак 
вони забезпечують виконання тільки обмеженого кола робіт і не 
можуть бути використані в умовах іншого користувача.  

Пакети прикладних програм відрізняються значно більш 
широкою областю застосування і вимагають визначених навичок 
користувача ПК. Це стосується, насамперед, пакетів загального 
призначення й інтегрованих пакетів програм. І ті, і інші призна-
чені для рішення типових задач обробки даних різних типів (те-
ксту, числових даних, графічних зображень і т.п.), причому інте-
гровані пакети передбачають можливість спільної обробки да-
них різних типів, а пакети загального призначення призначені, 
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як правило, для обробки даних одного типу. Для роботи з таки-
ми програмами потрібні визначені навички користувача ПК,  
однак самі програми є найбільше гнучкими інструментами для 
непрограміста.  

Що стосується проблемно-орієнтованих пакетів прикладних 
програм, то вони служать для вирішення визначеного кола задач 
з цілком визначеної області. Від окремих прикладних програм їх 
відрізняє більш широка область застосування і можливість на-
строювання на конкретного користувача.  

Приведена вище класифікація є традиційною для інформа-
тики і програмування. Поряд з нею застосовуються й інші, трохи 
спрощені, класифікації, розраховані на кінцевого користувача 
ПК. При цьому зазвичай виділяють: 

 програми офісного призначення (текстові редактори, таб-
личні процесори, програми підготовки презентацій, персональні 
інформаційні менеджери, програми планування, програми-
перекладачі і програми-словники й ін.); 

 програми економічного призначення (бухгалтерські про-
грами, програми фінансового аналізу, програми підрахунку гро-
шей, програми автоматизації банків, правові бази даних і ін.); 

 видавничі системи, у т.ч. системи підготовки специфічних 
документів, наприклад, математичних; 

 програми комп’ютерної графіки, відео й анімації; 
 системи керування базами даних; 
 системи автоматизованого проектування; 
 математичні і статистичні програми; 
 комп’ютерні ігри; 
 навчальні програми, електронні довідники й енциклопедії; 
 авторські програми для створення навчальних мульти-

медіа-програм, Web-сторінок тощо; 
 комунікаційні програми. 
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Контрольні питання до розділу 1 
 

1. Розкрийте поняття інформація. Наведіть конкретні прик-
лади інформації. 

2. Вкажіть основні властивості інформації. 
3. Розкрийте поняття інформаційний процес. Наведіть конк-

ретні приклади здійснення інформаційного процесу. 
4. Розкрийте поняття інформаційна система. Перерахуйте 

основні елементи інформаційної системи. 
5. Розкрийте поняття інформаційна технологія. 
6. Розкрийте поняття інформатика. Вкажіть об’єкт, пред-

мет та основний інструмент інформатики. 
7. Сформулюйте основні принципи, покладені в основу фу-

нкціонування ЕОМ (принципи фон Неймана). 
8. Наведіть класичну схему ЕОМ та поясніть, як вона працює. 
9. Поясніть поняття hardware і software, вкажіть їх взає-

мозв’язок. 
10. Перерахуйте основні пристрої сучасного комп’ютера та 

вкажіть їх призначення. 
11. Порівняйте різні види пам’яті: оперативну, постійну, 

кеш-пам’ять (за призначенням, розмірами, залежністю від енер-
гоживлення). 

12. Охарактеризуйте призначення зовнішньої пам’яті. Назвіть 
основні види носіїв та порівняйте їх технічні характеристики. 

13. Назвіть основні технічні характеристики (параметри) су-
часних ПК, вкажіть яких значень вони можуть набувати. 

14. Назвіть основні технічні характеристики (параметри) мо-
ніторів, вкажіть яких значень вони можуть набувати. 

15. Як класифікується програмне забезпечення ПК? 
16. Наведіть приклади прикладного програмного забезпечення. 
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2. СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

2.1. Склад системного програмного забезпечення 
 

Системне програмне забезпечення (рис. 1.3) призначене для 
загального керування роботою ПК (операційні системи); ство-
рення і підтримки виконання прикладних програм кінцевого ко-
ристувача (системи програмувавня); надання користувачеві сер-
вісних послуг (сервісні програми); підтримки апаратної частини 
ПК (засоби діагностики і тестування). Прикладами операційних 
систем можуть бути MS-DOS і Windows ХР; прикладами систем 
програмування – Borland Pascal, Visual Basic, Delphi; прикладами 
сервісних програм – операційна оболонка Norton Commander, 
програми-архіватори ARJ і WinRAR, антивірусні програми 
Aidstest, DrWeb, AVP, NOD32, пакет утиліт Norton Utilites. 

Однією з найпоширеніших програм-антивірусів є програ-
ма-детектор AntiViral Toolkit Pro (AVP), яка будучи 32-розрядним 
додатком для роботи в середовищі ОС Windows, має зручний ін-
терфейс, а також одну з найбільших у світі ативірусну базу. Ця 
програма шукає і вилучає найрізноманітніші віруси, у тому числі: 

 поліморфні, або віруси, що самошифруються; 
 стелс-віруси, або віруси-невидимки; 
 нові віруси для Windows; 
 макровіруси, що заражають документи Word і таблиці 

Excel. 
У процесі виконання програма AVP перевіряє оперативну 

пам’ять, файли, системні та завантажувальний сектори, а також 
таблицю поділу диска. Здійснює пошук вірусів в упакованих й 
архівних файлах, на гнучких, локальних, мережевих і CD-ROM 
дисках. Крім того, вона контролює файлові операції системи у 
фоновому режимі, виявляє вірус до моменту реального зараження 
системи, а також за допомогою евристичного модуля визначає 
невідомі віруси. 

Однією з найпопулярніших програма-архіваторів на сього-
дні є програма WinRar, яка дозволяє працювати з архівними фай-
лами різних типів, включаючи .zip; .arj; .rar. 
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2.2. Загальна характеристика операційних систем 
 
Операційна система – це сукупність програмних засобів, 

призначених для управління апаратними і програмними ресурса-
ми ПК, організації процесів оброблення інформації і взаємодії між 
різними апаратними пристроями, програмним забезпеченням та 
користувачем. 

Операційні системи можуть виконувати і додаткові функції 
(підтримка локальної мережі, забезпечення доступу до Internet, за-
хист інформації тощо), а також надавати можливість виконувати 
найбільш поширені практичні задачі без додаткового програмного 
забезпечення (робота з текстом або графікою, калькулятор тощо). 

 
Таблиця 2.1. Основні функції операційних систем 

Функція Пов’язані поняття 
Забезпечення інтерфейсу  
користувача 

Командний або графічний інтерфейс 

Забезпечення автоматичного 
запуску ПК 

BIOS 

Організація файлової системи Принципи розміщення інформації на дис-
ках та доступу до неї 

Обслуговування файлової  
системи 

Створення каталогів (папок) і файлів  
(документів); копіювання, переміщення, 
вилучення і т.п. 

Управління роботою  
прикладних програм 

Встановлення та видалення програм, забез-
печення одночасної роботи кількох програм 
та спільного використання ресурсів 

Забезпечення взаємодії прик-
ладних програм з апаратною 
частиною 

Драйвери пристроїв 

Обслуговування ПК Перевірка дисків, стиснення (дефрагмен-
тація) і т.п. 

 
В даний час існує велика кількість операційних систем і пос-

тійно з’являються нові, такі, що враховують недоліки і розширю-
ють можливості попередніх. Багато які з ОС не просто є такими, що 
конкурують одна з одною чи вдосконаленням одна одної,  
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а призначені для конкретної мети. Існують ОС для персональних 
комп’ютерів, для робочих станцій, для серверів тощо. 

Операційні системи розрізняються особливостями реалізації 
алгоритмів управління ресурсами комп’ютера, областями вико-
ристання. Так, залежно від алгоритму управління процесором, 
операційні системи діляться на: 

 Однозадачні і багатозадачні 
 Однокористувацькі і багатокористувацькі 
 Однопроцесорні і багатопроцесорні системи 
 Локальні і мережеві. 
По числу одночасно виконуваних завдань операційні систе-

ми діляться на два класи: 
 Однозадачні (MS DOS)  
 Багатозадачні (OS/2, Unix, Windows) 
В однозадачних системах використовуються засоби управ-

ління периферійними пристроями, засобу управління файлами, 
засобу спілкування з користувачами. Багатозадачні ОС викорис-
товують всі засоби, які характерні для однозадачних, і, крім того, 
управляють розділенням спільно використовуваних ресурсів: 
процесор, ОЗУ, файли і зовнішні пристрої. 

Залежно від областей використання багатозадачні ОС під-
розділяються на три типи: 

 Системи пакетної обробки (ОС ЄС) 
 Системи з розділенням часу (Unix, Linux, Windows) 
 Системи реального часу (RT11) 
Системи пакетної обробки призначені для вирішення за-

вдань, які не вимагають швидкого отримання результатів. Голов-
ною метою ОС пакетної обробки є максимальна пропускна спро-
можність або вирішення максимального числа завдань в одиницю 
часу. Ці системи забезпечують високу продуктивність при обро-
бці великих об’ємів інформації, але знижують ефективність робо-
ти користувача в інтерактивному режимі.  

У системах з розділенням часу для виконання кожного за-
вдання виділяється невеликий проміжок часу, і жодне завдання 
не займає процесор надовго. Якщо цей проміжок часу вибраний 
мінімальним, то створюється видимість одночасного виконання 
декількох завдань. Ці системи володіють меншою пропускною 
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спроможністю, але забезпечують високу ефективність роботи ко-
ристувача в інтерактивному режимі.  

Системи реального часу застосовуються для управління  
технологічним процесом або технічним об’єктом, наприклад, ве-
рстатом.  

По числу одночасно працюючих користувачів на ЕОМ ОС 
розділяються на однокористувацькі (MS DOS) і багатокористува-
цькі (Unix, Linux, Windows 95-XP) В багатокористувацьких ОС 
кожен користувач настроює для себе інтерфейс користувача, тоб-
то може створити власні набори ярликів, групи програм, задати 
індивідуальну колірну схему, перемістити в зручне місце панель 
завдань і додати в меню Пуск нові пункти. У многопользователь-
ских ОС існують засоби захисту інформації кожного користувача 
від несанкціонованого доступу інших користувачів.  

Багатопроцесорні і однопроцесорні операційні системи.  
Однією з важливих властивостей ОС є наявність в ній засобів  
підтримки багатопроцесорної обробки даних. Такі засоби існують 
в OS/2, Net Ware, Widows NT.По способу організації обчислюва-
льного процесу ці ОС можуть бути розділені на асиметричних  
і симетричних. 

Основними характеристиками ОС є: розрядність; число од-
ночасно вирішуваних задач (багатозадачність); число одночасно 
працюючих користувачів; файлова система; підтримка роботи в 
мережі; ступінь захисту; допустимі апаратні платформи; підтри-
мка одночасної роботи декількох процесорів. 

Зараз вся більша кількість ОС підтримує роботу з мережею і 
забезпечує вихід як в локальну мережу, до загальних ресурсів ро-
бочої групи, так і в усесвітню глобальну мережу Інтернет. Ці ме-
режеві з’єднання можуть бути реалізовані як за допомогою мере-
жевої карти, так і через модем.  

Кожна з ОС вимагає для своєї роботи певних ресурсів, таких 
як обсяг оперативної пам’яті, обсяг вінчестера, тип процесора і 
його продуктивність. Тому важливо знати, для якої платформи 
призначена та або інша ОС. Можливість установки на різних пла-
тформах є важливим критерієм при виборі ОС.  

Організація файлової системи ОС впливає на швидкість дос-
тупу до даних і на обсяг доступних даних. 



Основи інформатики   31

Крім цього, не кожна операційна система підходить для ви-
конання конкретного завдання, наприклад, для реалізації різних 
наукових експериментів, як правило, необхідна ОС реального ча-
су (що забезпечує миттєвий відгук на подію) класу UNIX або 
Linux.  

 
 
2.3. Файлова система 
 
Всі сучасні операційні системи (ОС) забезпечують створен-

ня файлової системи, яка призначена для зберігання даних на ди-
сках і забезпечення доступу до них. Основні функції файлової си-
стеми можна розділити на дві групи: 

1. Функції для роботи з файлами (створення, видалення, 
перейменування файлів і так далі)  

2. Функції для роботи з даними, які зберігаються у файлах 
(запис, читання, пошук даних і так далі) 

Файли використовуються для організації і зберігання даних 
на машинних носіях. Файл – це послідовність довільного числа 
байтів, що володіє унікальним власним ім’ям або пойменована 
область на машинних носіях. Структуризація безлічі файлів на 
машинних носіях здійснюється за допомогою каталогів, в яких 
зберігаються атрибути (параметри і реквізити) файлів. Каталог 
може включати безліч підкаталогів, внаслідок чого на дисках 
утворюються розгалужені файлові структури. Організація файлів 
у вигляді деревовидної структури називається файловою сис-
темою. Принцип організації файлової системи – табличний. Дані 
про те, в якому місці на диску записаний файл, зберігається в 
таблиці розміщення файлів (File Allocation Table, FAT). Ця таб-
лиця розміщується на початку тому. В цілях захисту тому на нім 
зберігаються дві копії FAT. У разі пошкодження першої копії 
FAT дискові утиліти можуть скористатися другою копією для ві-
дновлення тому.  

За принципом побудови FAT схожа на зміст книги, оскільки 
операційна система використовує її для пошуку файлу і визна-
чення кластерів, які цей файл займає на жорсткому диску. Най-
меншою фізичною одиницею зберігання даних є сектор. Розмір 
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сектора 512 байт. Оскільки розмір FAT-таблиці обмежений, то 
для дисків, розмір яких перевищує 32 Мбайт, забезпечити адре-
сацію до кожного окремого сектора не представляється можли-
вим. У зв’язку з цим групи секторів умовно об’єднуються в клас-
тери – найменші одиниці адресації до даним. Розмір кластера не 
фіксований і залежить від ємкості диска. 

Спочатку для дискет і невеликих жорстких дисків (менше  
16 Мбайт) використовувалася 12-розрядна версія FAT (так звана 
FAT12). Потім в MS-DOS була введена 16-розрядна версія FAT 
для крупніших дисків. Операційні системи MS DOS, Win 95,  
Win NT реалізують 16 – розрядні поля в таблицях розміщення 
файлів. Файлова система FAT32 була введена в Windows 95 OSR2 
і підтримується в Windows 98 і Windows 2000. FAT32 є вдоскона-
леною версією FAT, призначеною для використання на томах, 
об’єм яких перевищує 2 Гбайт. FAT32 забезпечує підтримку дис-
ків розміром до 2 Тбайт і ефективніше витрачання дискового 
простору. FAT32 використовує дрібніші кластери, що дозволяє 
підвищити ефективність використання дискового простору. У 
Windows XP застосовується FAT32 і NTFS. Перспективнішим 
напрямом в розвитку файлових систем став перехід до NTFS 
(New Technology File System – файлова система нової технології) 
з довгими іменами файлів і надійною системою безпеки.  

Об’єм розділу NTFS не обмежений. У NTFS мінімізується 
об’єм дискового простору, що втрачається унаслідок запису не-
великих файлів в крупні кластери. Крім того, NTFS дозволяє еко-
номити місце на диску, стискаючи сам диск, окремі теки і файли. 

По способах іменування файлів розрізняють “коротке” і 
“довге” ім’я. Згідно угоді, прийнятій в MS-DOS, способом імену-
вання файлів на комп’ютерах IBM РС була угода 8.3., тобто ім’я 
файлу складається з двох частин: власне імені і розширення імені. 
На ймення файл відводиться 8 символів, а на його розширення –  
3 символи. Ім’я від розширення відділяється крапкою. Як ім’я, 
так і розширення можуть включати тільки алфавітно-цифрові си-
мволи латинського алфавіту. Імена файлів, записані відповідно до 
угоди 8.3, вважаються “короткими”. З появою операційної систе-
ми Windows 95 було введене поняття “довгого” імені. Таке ім’я 
може містити до 256 символів. Цього цілком достатньо для ство-
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рення змістовних імен файлів. “Довге” ім’я може містити будь-
які символи, окрім дев’яти спеціальних: \ / : * ? “ < > |. 

У імені дозволяється використовувати пропуски і декілька 
крапок. Ім’я файлу закінчується розширенням, що складається з 
трьох символів. Розширення використовується для класифікації 
файлів за типом.  

Унікальність імені файлу забезпечується тим, що повним 
ім’ям файлу вважається власне ім’я файлу разом з шляхом досту-
пу до нього. Шлях доступу до файлу починається з імені при-
строю і включає всі імена каталогів (тек), через які проходить. Як 
роздільник використовується символ “\” (зворотний слеш – зво-
ротна коса лінія).  

 
 
2.4. Інтерфейс та основні принципи роботи з ОС Windows  
 

Сімейство операційних систем Windows було започатковане в 
1985 році, коли корпорація Microsoft випустила принципово нову 
графічну оболонку для MS-DOS під назвою Windows 1.0. Потім 
було розроблено цілий ряд інших версій оболонок, а згодом –  
повноцінних операційних систем, включаючи Windows 3.1, 
Windows 3.11, Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, 
Windows 2000, Windows ME, Windows ХР, Windows Vista.  

Типовим представником операційних систем сімейства 
Windows є ОС Windows ХР. Вона забезпечує виконання всіх осно-
вних і додаткових функцій, вказаних вище, підтримує багатозада-
чний режим роботи і зручний для користувача графічний інтер-
фейс, масштабовані шрифти, обмін даними за допомогою OLE-
технології (Object Linking and Embedding – зв’язування та впрова-
дження об’єктів) та багато іншого. 

Основним елементом інтерфейсу користувача Windows ХР є 
фоновий екран, який називається Рабочим столом (рис. 2.1). На 
Рабочем столе розміщуються окремі документи, папки з докумен-
тами, інші об’єкти та інструменти для роботи з ними (табл. 2.2).  

Вся інформація відображається в вікнах. Одночасно може 
бути відкрито кілька вікон, одне з яких є активним, тобто гото-
вим до сприйняття команд користувача.  
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Таблиця 2.2. Основні об’єкти та інструменти Windows 

Об’єкт або  
інструмент Пояснення 

Значок Графічне зображення певного об’єкта 
Документ Іменована сукупність інформації певного виду (текст, 

графічне зображення, електронна таблиця і т.д.) 
Папка Іменована сукупність документів та інших папок 
Прикладна 
програма 
(додаток) 

Будь-яка програма або група програм, виконання яких 
ініціюється однією командою  

Ярлик Посилання на деякий об’єкт. Незалежно від того, де зна-
ходиться сам об’єкт, для звернення до нього досить двічі 
клацнути по відповідному ярлику  

Вікно Прямокутна частина екрану, в якій може відображатись 
додаток, документ, вміст папки чи повідомлення. Розріз-
няють вікна папок, прикладних програм, документів, по-
відомлень та діалогові вікна (приклади на рис. 2.2, 3.1)  

Мой  
компьютер 

Засіб доступу до дискових пристроїв та інших ресурсів 
комп’ютера 

Корзина Інструмент, що складається зі спеціальної папки для тим-
часового зберігання видалених користувачем об’єктів та 
механізму забезпечення можливості повернення видале-
ного об’єкта на своє місце (до тих пір, поки Корзина не 
очищена спеціальною процедурою) 

Cетевое 
окружение 

Засіб доступу до інших комп’ютерів локальної 
комп’ютерної мережі 

Буфер  
обмена 

Інструмент, який забезпечує можливість тимчасового ро-
зміщення певної інформації в спеціальній області опера-
тивної пам’яті і подальшої вставки цієї інформації в інші 
місця 

 
Активне вікно завжди розташоване поверх інших, його за-

головок виділений кольором. Для активізації іншого вікна досить 
клацнути мишкою на ньому або на його значку на Панелі задач.  

Користувач для виконання дій в Windows використовує ма-
ніпуляції мишкою (табл. 2.3), систему меню (табл. 2.4), панелі ін-
струментів та спеціальні комбінації клавіш.  
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Рис. 2.2. Приклад вікна папки  
 

Таблиця 2.3. Основні маніпуляції мишкою 
Маніпуляція Приклади використання 

Клацання лівою кнопкою 
мишки (ЛКМ)  

Виділення об’єкта, розкриття підменю,  
виконання команди меню 

Подвійне клацання ЛКМ Відкриття папки 
Клацання правою кнопкою 
мишки (ПКМ)  

Відкриття контекстного меню 

Переміщення об’єктів з одного 
місця в інше при натиснутій 
ЛКМ 

Копіювання або переміщення об’єктів, 
зміна положення або розмірів вікон 

Переміщення об’єктів з одного 
місця в інше при натиснутій 
ПКМ 

Копіювання або переміщення об’єктів, 
створення ярликів 
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Таблиця 2.4. Види меню Windows 

Вид меню Пояснення 
Головне меню З’являється на екрані при натисненні кнопки Пуск.  

Надає можливість доступу до ресурсів та інструментів 
ПК, запуску прикладних програм, пошуку документів та 
папок і та ін. 

Системне меню Розташоване в рядку заголовка вікна і призначене для 
виконання операцій з вікном 

Контекстне  
меню 

З’являється на екрані при клацанні на об’єкті правою 
кнопкою мишки. Містить тільки ті команди, які можуть 
бути виконані в даній конкретній ситуації 

Горизонтальне 
меню 

Розташоване після рядка заголовка папки або приклад-
ної програми і містить пункти, після клацання на яких 
мишкою з’являються вертикальні підменю з командами, 
за допомогою яких можна виконувати певні операції 

 
 
2.5. Техніка виконання основних операцій з об’єктами 
 

Операції виконуються, як правило, по відношенню до попе-
редньо виділеного об’єкта (об’єктів).  

Одна й та ж операція може бути виконана різними способами. 
В табл. 2.5 наведені деякі з них. 

 
Таблиця 2.5. Типові способи виконання операцій з об’єктами Windows 

Операція Спосіб виконання 
1 2 

Виділення окремого 
об’єкта  

Клацнути ЛКМ на значку об’єкта  

Виділення кількох 
об’єктів, які не розта-
шовані поруч  

Перший об’єкт як звичайно, кожний наступний – 
виділяти при натиснутій клавіші Ctrl  

Виділення кількох 
об’єктів, які розташо-
вані поруч  

“Намалювати” контур навколо відповідної області 
шляхом переміщення мишки при натиснутій ЛКМ 

Створення папок,  
документів та ярликів 

Клацнути ПКМ на вільному місці Рабочего стола 
або папки і вибрати в контекстному меню відпо-
відну дію 
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Продовж. табл. 2.5 

1 2 
Створення документів  Відкрити відповідну прикладну програму і після 

введення інформації зберегти документ на диску  
Відкриття папки  Двічі клацнути ЛКМ на значку (ярлику) папки 
Запуск прикладної  
програми 

Двічі клацнути ЛКМ на значку (ярлику) програ-
ми або клацнути ЛКМ на назві програми в голо-
вному меню Windows 

Закриття папки, припи-
нення роботи програми 

Клацнути ЛКМ на кнопці закриття відповідного 
вікна  

Видалення об’єктів Натиснути клавішу Del або відпрацювати ко-
манду Удалить контекстного меню, меню папки  

Перейменування 
об’єктів 

Відпрацювати команду Переименовать контекс-
тного меню або меню папки  

Переміщення та копію-
вання об’єктів 

Через буфер обміну (рис. 2.3) або з використан-
ням методу “перетягнути і залишити” (рис. 2.4) 

 

 
 

Рис. 2.3. Варіанти копіювання і переміщення об’єктів 
 
Зручним способом виконання вказаних операцій, а також 

операції створення ярлика, є використання методу “перетягнути і 
залишити”. Він полягає в переміщенні за допомогою мишки зна-
чка об’єкта з вихідної папки в папку приймач (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Використання методу “перетягнути і залишити” для  
 копіювання і переміщення об’єктів 

 
Зауважимо, що перетягування об’єктів мишкою при натис-

нутій ЛКМ без клавіш CTRL або SHIFT призводить до перемі-
щення, якщо вихідна папка і папка-приймач знаходяться на од-
ному диску і до копіювання – в іншому разі. 

 
 
2.6. Використання стандартних програм Windows 

 

Операційна система Windows XP Professional має розшире-
ний комплект стандартних програм (додатків). Основне призна-
чення стандартних засобів, що входять до її складу - надання ко-
ристувачеві мінімального набору зручних інструментів для по-
всякденної роботи.  

Стандартні додатки Windows XP знаходяться в меню Стан-
дартные, доступ до якого забезпечується командами Пуск  
Программы  Стандартные. Основні категорії стандартних до-
датків наступні. 

Связь – стандартна підтримка апаратних засобів зв’язку 
(рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Команди пункту меню Связь 
 

Служебные – стандартні засоби обслуговування апаратних 
компонентів комп’ютера і програмних компонентів операційної 
системи (рис. 2.6).  

 

 
 

Рис. 2.6. Команди пункту меню Служебные 
 
Активация Windows. Активація продуктів для Windows була 

розроблена корпорацією Microsoft для контролю за тим, щоб  
кожна ліцензія Windows XP встановлювалася відповідно до ліцен-
зійної угоди для кінцевих користувачів не більше ніж на фіксова-
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ному в цій угоді числі комп’ютерів (зазвичай на одному 
комп’ютері). Процес активації ліцензійної установки Windows XP 
максимально спрощений. Під час установки програмного забез-
печення майстром установки буде виведено вікно з пропозицією 
ввести ключ продукту, який зазвичай вказаний на зворотному боці 
футляра настановного компакт-диска Windows. Кодом продукту є 
сукупність 25 алфавітно-цифрових знаків, розділену на п’ять груп 
по п’ять знаків в кожній групі (наприклад Bcdfg-12345-hjklm-
67890-npqrs). Код продукту слід зберігати в надійному місці і не 
передавати його іншим особам. Ключ продукту є необхідною умо-
вою для установки операційної системи Windows. На основі ключа 
продукту під час установки Windows XP створюється код продук-
ту. Кожен ліцензійний продукт Windows XP має унікальний код. 
Код продукту складається з 20 знаків, згрупованих таким чином: 
12345-123-1234567-12345. Код продукту відображається у вікні 
властивостей значка Мой компьютер. 

Активацію установки операційної системи Windows можна 
виконати протягом 30 днів. Якщо по закінчення цього терміну 
активація продукту не була виконана, всі засоби операційної сис-
теми Windows XP за винятком засобу активації стануть недосту-
пними для використання. 

Архивация данных – це стиснення одного або кількох фай-
лів з метою економії пам’яті і розміщення даних в одному архів-
ному файлі. Архівація проводиться в випадках, коли необхідно 
створити резервні копії найбільш цінних файлів або ж звільнити 
місце на диску, а також для зменшення фізичних розмірів файлів 
для їх передачі по E-mail. 

Архівним файлом є набір з декількох файлів (одного файлу), 
поміщених в стислому вигляді в єдиний файл, з якого їх можна при 
необхідності витягувати в первинному вигляді. Архівний файл міс-
тить зміст, що дозволяє дізнатися, які файли містяться в архіві. У 
змісті архіву для кожного файлу, що міститься в нім, зберігається 
наступна інформація: ім’я файлу, розмір файлу на диску і в архіві, 
зведення об місцезнаходження файлу на диску, дата і час останньої 
модифікації файлу,код циклічного контролю для файлу, використо-
вуваний для перевірки цілісності архіву, ступінь стиснення 
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Будь-який з архівів має свою шкалу ступеня стиснення. 
Найчастіше можна зустріти наступну градацію методів стиснення: 

 Без стиснення (відповідає звичайному копіюванню файлів 
в архів без стиснення) 

 Швидкісний 
 Швидкий (характеризується найшвидшим, але найменш 

щільним стисненням) 
 Звичайний 
 Хороший 
 Максимальний (максимально можливе стиснення є одно-

часно і найповільнішим методом стиснення) 
Процес стиснення файлів називається архівацією. Процес 

відновлення раніше заархівованих файлів – розархівуванням. 
Краще всього архівуються графічні файли у форматі .bmp, 

документи MS Office і Web-сторінки. Сучасні архіватори відріз-
няються використовуваними алгоритмами, швидкістю роботи, 
ступенем стиснення (WinZip 9.0, WinAce 2.5, PowerArchiver 2003 
v.8.70, 7Zip 3.13, WINRAR 3.30, WINRAR 3.70 RU). Інші назви 
архіваторів: утиліти-пакувальники, програми-пакувальники, слу-
жбові програми, що дозволяють поміщати копії файлів в стисло-
му вигляді в архівний файл. У ОС MS DOS існують архіватори, 
але вони працюють тільки в режимі командного рядка. Це про-
грами PKZIP і PKUNZIP, програма архіватора ARJ. Сучасні архі-
ватори забезпечують графічний призначений для користувача ін-
терфейс і зберегли командний рядок. В даний час кращим архіва-
тором для Windows є архіватор WINRAR. 

Засіб Восстановление системы – компонент системи 
Windows XP Professional, за допомогою якого при виникненні 
проблем можна відновити попередній стан комп’ютера без втрати 
особистих файлів (таких, як документи Microsoft Word, перелік 
проглянутих сторінок, малюнки, вибрані файли і повідомлення 
електронної пошти). Програма Восстановление системы веде 
спостереження за змінами системи і деякими файлами додатків і 
автоматично створює точки відновлення, що легко ідентифіку-
ються. Ці точки відновлення дозволяють повернути систему до 
стану на даний момент часу. Вони створюються щодня, а також 
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під час істотних системних подій (таких, як установка додатку 
або драйвера). Користувач також має можливість у будь-який час 
створювати іменовані точки відновлення.  

Дефрагментация диска. Дефрагментація диска – це проце-
дура, яка полягає у тому, що файли перезаписуються у такий спо-
сіб, щоб вони займали неперервні ділянки, а вільний простір на 
диску починався тільки після останнього файла. 

Для дефрагментації диска необхідно виконати команди  
Пуск  Программы  Стандартные  Служебные і вибрати 
Дефрагментация диска, відкриється вікно діалогу. У вікні необ-
хідно вибрати том для здійснення дефрагментації і клацнути на 
піктограмі Анализ. За наслідками аналізу стану диска операційна 
система видасть оцінку використання диска до дефрагментації і 
висновок про доцільність проведення дефрагментації. Для продо-
вження виконання дефрагментації необхідно клацнути на кнопці 
Дефрагментация. Після закінчення дефрагментації можна вивес-
ти звіт на екран.  

Очистка диска Програма очищення диска застосовується 
для звільнення простору на жорсткому диску шляхом видалення 
компонентів ОС і програм, які вже не використовуються, тимча-
сових файлів і очищення корзини. 

Для запуску цієї програми необхідно виконати: Пуск  
Программы  Стандартные  Служебные  Очистка диска, 
з’явиться вікно вибір диска, після вибору диска необхідно натис-
нути ОК. В результаті з’явиться вікно діалогу Очистка диска з 
переліком файлів, доступних для видалення, в цьому вікні необ-
хідно встановити прапорці тих файлів, які потрібно видалити і 
клацнути на кнопці ОК. 

Мастер переноса файлов и параметров. Майстер перене-
сення файлів і параметрів допомагає переміщати файли даних і 
особисті настройки із старого комп’ютера на новий без необхід-
ності повторення на новому комп’ютері дій з настройки, викона-
них на старому комп’ютері. Наприклад, на новий комп’ютер мо-
жна перенести особисті настройки екрану, параметри тек і панелі 
завдань, а також настройки оглядача і пошти, узяті із старого 
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комп’ютера. Даний майстер також переміщає деякі файли або ці-
лі теки, такі як “Мои документы”, “Мои рисунки” і “Избранное”. 

Назначенные задания. Для призначення завдання необхідно 
вибрати команду Пуск  Программы  Стандартные  Слу-
жебные  Назначенные задания. В результаті відкриється вікно 
в якому треба двічі клацнути по піктограмі Добавить задание,  
відкриється вікно діалогу Мастер планирования задания, в якому 
можна виділити програму, яку необхідно запустити; вказати ім’я 
програми і коли запустити; встановити час і дні запуску програ-
ми; ввести ім’я користувача і пароль.  

Компонента Сведения о системе збирає і відображає зве-
дення про конфігурацію системи.  

Таблица символов. При створенні документів може виник-
нути необхідність використовувати в тексті такі спеціальні сим-
воли, як товарний знак (™) або знак градуса (°). Щоб проглянути 
всі символи, використовувані для певного шрифту, натисніть 
кнопку Пуск, потім виконати команди Программы  Стандар-
тные  Служебные  Таблица символов. Символи можна копі-
ювати з таблиці символів і вставляти в документ. Якщо в таблиці 
символів потрібний символ відсутній, можна створити свій сим-
вол за допомогою редактора особистих символів (Private 
Character Editor, PCE). Він дозволяє створювати спеціальні букви, 
емблеми і ідеограми і пов’язувати їх з бібліотекою шрифтів для 
подальшого використання. 

Проверка диска Службова програма перевірка диска приз-
начена для виявлення помилок файлової системи і пошкодження 
секторів на жорсткому диску. Для того, щоб запустити програму 
перевірка диска необхідно виконати наступне: 

 У вікні Мой компьютер виберіть диск, який необхідно пе-
ревірити 

 Виберіть команду Свойства диска з контекстного меню 
 У вікні діалогу, що з’явилося, на вкладиці Сервис вибрати 

Выполнить проверку (перевірка тому на наявність помилок) 
 У вікні діалогу, що з’явилося, Проверка диска необхідно 

встановити прапорці біля команд Автоматически исправлять 
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системные ошибки, а також Проверять и востанавливать пов-
режденные сектора і клацнути на кнопці Запуск.  

Перед запуском перевірки диска необхідно закрити всі фай-
ли, що містять в нім.  

Специальные возможности – засоби настроювання робочого 
середовища для осіб, які мають обмеження зору, слуху, а також 
обмежені можливості керування клавіатурою і мишкою. На рис. 2.7 
наведені команди пункту меню Специальные возможности. 

 
 

Рис. 2.7. Команди пункту меню Специальные возможности 
 
Графічний редактор Paint – це програма для створення і 

редагування растрових малюнків. Редактор може працювати з 
файлами розширення: bmp, dib, JPEG, GIF, TIFF, PNG. Для уста-
новки кольору фону і кольору малюнка необхідно клацнути на 
піктограмі основного кольору і кольору фону.  

Часто редактор використовується для створення скриншо-
тів. Для цього необхідно відкрити необхідний малюнок, потім на 
клавіатурі натиснути клавішу Print Screen, внаслідок чого вміст 
екрану разом з малюнком буде збережений в буфері обміну. Далі 
необхідно запустити Paint, і в меню Правка вибрати команду 
Вставить, у вікні Paint з’явиться вміст екрану, виберіть необхід-
ний фрагмент для збереження. Для цього треба клацнути на пік-
тограмі Выделение на панелі інструментів, при цьому покажчик 
миші прийме вид хрестика. Виділите елемент графіки, що ціка-
вить вас, і в меню Правка вибираємо Вырезать, потім в меню 
Файл вибираємо команду Создать, відкриється вікно діалогу  
Сохранить изменения в файле Безымянный, вибираємо – Нет. 
Потім необхідно виконати Правка  Вставить, і в робочому  
вікні Paint з’явиться виділений фрагмент малюнка. Після цього 
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необхідно зберегти цей малюнок: Файл  Сохранить, у вікні діа-
логу вказати ім’я, тип файлу і вибрати диск і текст для зберігання. 

Блокнот – це найпростіший текстовий редактор. Така про-
грама використовується для швидкого перегляду та редагування 
документів, підготовлених у форматі простого неформатованого 
тексту.TXT, часто застосовується для створення Web-сторінок.  

Головне меню Блокнота складається зі стандартних пунктів, 
за допомогою яких можна завантажувати, зберігати, редагувати 
та друкувати текст, отримувати довідку по роботі з Блокнотом. 
При збереженні набраного тексту в файл автоматично буде нада-
не розширення .txt (текстовий файл). У Блокноті одночасно мож-
на працювати тільки з одним документом. 

WordPad – текстовий редактор призначений для роботи з 
невеликими документами. WordPad підтримує форматування до-
кументів з використанням різних шрифтів і стилів абзацу.  

Програма підтримує технологію впровадження і зв’язування 
об’єктів OLE, завдяки чому можна використовувати в тексті ілюс-
трації та мультимедійні кліпи, працює з усіма шрифтами і нерідко 
застосовується для перетворення формату файлів, що не читають-
ся іншими додатками. WordPad. Файли WordPad можна зберігати 
як тестові документи, файли у форматі RTF, тестові документи 
DOS і документи у форматі Юникод. У WordPad також одночасно 
можна працювати тільки з одним документом. 

Калькулятор – програмна імітація настільного електрон-
ного калькулятора. Призначена для виконання розрахунків. Мо-
же мати два режими роботи: Стандартный – для арифметичних 
розрахунків і Инженерный – для математичних, інженерних і 
статистичних розрахунків. нкцій, які використовуються. Резуль-
тат обчислень можна запам’ятати у буфері обміну: пункт меню 
Правка  Копировать, потім перемкнутися у потрібну програму 
(наприклад, текстовий редактор) і вставити зміст буфера у відпо-
відне місце файла: пункт меню текстового редактора Правка  
Вставить або іншим з способів. 

Адресная книга. Адресна книга є зручним місцем для збері-
гання відомостей про контакти, що дозволяє легко запитати їх з 
таких програм, як Outlook, Outlook Express, Internet Explorer і 
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Netmeeting. Тут можна виконувати пошук людей і організацій, 
створювати групи контактів для розсилки пошти, а також відпра-
вляти і отримувати електронні візитні картки. 

Командная строка. Командна оболонка – це окремий про-
грамний продукт, який забезпечує прямий зв’язок між користува-
чем і операційною системою. Текстовий призначений для корис-
тувача інтерфейс командного рядка надає середовище, в якому 
виконуються додатки і службові програми з текстовим інтерфей-
сом. У командній оболонці програми виконуються і результат 
виконання відображається на екрані у вигляді, схожому з інтерп-
ретатором Command.com MS-DOS. Командна оболонка Windows 
XP використовує інтерпретатор команд Cmd.exe, який завантажує 
додатки і направляє потік даних між додатками, для перекладу 
введеної команди в зрозумілий системі вигляд. 

Крім зазначених пунктів програм можна додавати нові про-
грами самостійно, виконавши такі дії: 

1. Права кнопка мишки на кнопці Пуск, пункт Открыть… 
2. Двічі клацнути папку; 
3. Викликати пункт меню Файл  Создать  Папка й ввес-

ти назву пункту для програми, що додається; 
4. Натиснути клавішу Enter і двічі клацнути мишкою по 

створеній папці; 
5. Викликати пункт меню Файл  Создать  Ярлык; 
6. Натиснути кнопку Обзор…, вибрати диск, папку та файл, 

що містить програму; 
7. Натиснути на кнопку Открыть; 
8. Натиснути на кнопку Далее; 
9. Увести ім’я для ярлика й натиснути на кнопку Готово. 
Третя дія використовується у випадку, коли в меню команди 

Программы включається пункт, що буде містити інші пункти, і 
тоді кроки 5–9 повторюються стільки разів, скільки підпунктів 
треба додати. 
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2.7. OLE-технологія обміну даними між об’єктами 
Windows XP 

 

Windows дозволяє створювати комплексні документи, до 
яких входять відразу декілька типів даних. Наприклад текстовий 
документ, створений у редакторі WordPad, може містити малюн-
ки, створені у графічному редакторі Paint.  

Сукупність прийомів та методів використання об’єктів од-
них додатків у документах інших додатків має назву технології 
вбудування та зв’язування об’єктів або OLE-технології (Objects 
Linking & Embedding). 

Програма, яка дозволяє вставляти створені в ній об’єкти  
в документи, що обробляються в інших програмах, має назву сер-
вера OLE. Програма, що використовує у своїх документах 
об’єкти, створені в інших програмах, називається клієнтом OLE. 
В наведеному вище прикладі, редактор Paint – це сервер OLE,  
а редактор WordPad – клієнт OLE. 

За технологією OLE (Objects Linking & Embedding) серверна 
програма надає створений у ній об’єкт для впровадження чи 
зв’язування з іншим програмним застосуванням – так званою клі-
єнтською програмою. 

Впровадження – передавання до клієнтської програми пов-
ної копії об’єкта, створеного в серверному застосуванні. 

Зв’язування – встановлення зв’язку між об’єктом із серверного 
застосування і документом, створеним у клієнтському застосуванні. 
При зв’язуванні об’єктів до клієнтського застосовування переда-
ється не копія об’єкта, а лише посилання на об’єкт, яке при викли-
канні документа замінюється самим об’єктом. Наприклад, якщо в 
серверному застосуванні на підставі даних електронної таблиці бу-
ла побудована діаграма і ця діаграма впроваджена до текстового 
документа, створеного в процесорі MS Word, то при зміні даних 
електронної таблиці, а звідси – і діаграми, жодних змін у впрова-
дженій діаграмі не відбудеться. Однак, якщо діаграма була не 
впроваджена, а зв’язана, то будь-які перетворення початкових да-
них призведуть до зміни діаграми не тільки з документі серверного 
застосування, але й в документі програми-кліснта. 
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На відміну від операції копіювання при впровадженні  
об’єктів завжди можна, клацнувши двічі кнопкою миші на впро-
вадженому об’єкті, відредагувати його в тій програмі, в якій він 
був створений. 

Для редагування впровадженого або зв’язаного об’єкта, ро-
зміщеного в документі, слід двічі клацнути на ньому, при цьому 
завантажується програма-застосування, з інструментарієм для 
редагування об’єкту засобами програми-серверу. Щоб поверну-
тися в клієнтське вікно, досить клацнути мишею за межами реда-
гування. 

 
 

Контрольні питання до розділу 2 
 

1. Охарактеризуйте призначення та основні функції опера-
ційних систем. 

2. Поясніть поняття Рабочий стол, папка, документ, прик-
ладна програма, ярлик. 

3. Для чого використовуються такі інструменти, як Мой 
комп’ютер, Корзина, Сетевое окружение? 

4. Поясніть поняття Буфер обмена. Для чого використову-
ється цей інструмент? 

5. Які види меню ви знаєте? Як вони викликаються і для 
чого використовуються? 

6. Яке значення для Windows мають вікна? Якими вони  
бувають? 

7. Опишіть структуру вікна папки в Windows. 
8. Які маніпуляції мишкою найчастіше використовуються 

при роботі в Windows? Наведіть приклади їх застосування. 
9. Опишіть процедуру створення папок та документів на 

робочому столі. Чим відрізняється від описаної процедури ство-
рення папок та документів в папці, яка вже є на диску? 

10. Які варіанти створення ярликів ви знаєте? 
11. Які варіанти перегляду змісту папок ви знаєте?  
12. Охарактеризуйте систему меню папок. Як можна змі-

нювати зовнішній вигляд інформації в папках? 
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13. Охарактеризуйте панель інструментів папок. Як вона 
викликається та які кнопки містить? 

14. Перерахуйте основні варіанти пошуку документів та па-
пок на дисках. 

15. Опишіть процедуру автоматичного пошуку документів 
та папок на дисках.  

16. Як в Windows виконуються операції виділення окремих 
об’єктів, групи об’єктів, всіх об’єктів папки? Як можна відмінити 
виділення об’єктів? 

17. Які ви знаєте способи копіювання окремих об’єктів?  
18. Чим відрізняється операція переміщення об’єктів від 

копіювання? Опишіть основні способи виконання цієї операції.  
19. Як в Windows виконуються операції перейменування 

об’єктів?  
20. Опишіть процедуру роботи зі стандартним засобом  

Корзина.  
21. Які способи запуску на виконання прикладних програм 

ви знаєте?  
22. Перерахуйте основні стандартні програми Windows та 

вкажіть їх призначення. 
23. Охарактеризуйте OLE-технологію обміну даними між 

об’єктами Windows XP. Чим зв’язування об’єктів відрізняється 
від впровадження? 
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3. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР MS WORD 
 
3.1. Загальна характеристика текстових редакторів 

 

Текстові редактори або текстові процесори – це комп’ютерні 
програми, призначені для роботи з текстовою інформацією. Основ-
ні переваги комп’ютерної обробки текстів – це легкість внесення 
змін, тиражування та копіювання інформації.  

До найбільш характерних функцій текстових редакторів 
слід віднести: 

 початкове формування тексту в пам’яті ПК, тобто його 
введення за допомогою клавіатури; 

 редагування тексту, тобто внесення смислових змін, ви-
правлення помилок і інші подібні операції (вставка, видалення і 
заміна окремих символів, слів або текстових фрагментів, в т.ч. з 
інших текстових документів); 

 форматування документа, тобто підготовка до друку на 
папері відповідно до певних вимог по оформленню (застосування 
різних шрифтів і стилів, виділення заголовків, вирівнювання ряд-
ків тексту, встановлення розмірів поля друку, формування абза-
ців, розбивка на сторінки і т.п.); 

 збереження тексту на магнітних носіях; 
 друк тексту на папері. 
 

 
3.2. Текстові редактори сімейства Microsoft Word 

 

На сьогодні найпопулярнішими є текстові редактори сімейс-
тва Microsoft Word, типовим представником яких може бути 
Microsoft Word 2003 (далі – просто Word) – багатовіконний текс-
товий редактор, який входить до складу популярного пакету офі-
сних програм Microsoft Office 2003. До набору його допустимих 
операцій входить більше сотні різних операцій над текстовою і 
графічною інформацією. За допомогою Word можна швидко і 
якісно підготувати документ будь-якої складності.  
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В Word реалізовані всі без виключення традиційні операції 
над текстом, перелічені вище. Крім того, Word дає можливість 
використати специфічні переваги Windows-програм: 

 зв’язування і впроваджування об’єктів, підготовлених ін-
шими програмами (таблиць, рисунків, формул і т.п.); 

 можливість надання документам розширених назв на 
українській (російській) мові; 

 використання графічного інтерфейсу, зокрема, панелей ін-
струментів; 

 можливість переміщення фрагментів документа за допо-
могою методу “перетягнути і залишити”; 

 використання масштабованих шрифтів і т.п. 
Слід також відзначити наявність в Word готових шаблонів і 

стилів форматування; Майстрів для підготовки різних текстових 
документів. 

 
 
3.3. Інтерфейс та основні принципи роботи з MS Word 

 

Текстовий редактор MS Word запускається на виконання  
одним з наступних способів:  

 через систему меню (наприклад, так: Пуск, Программы, 
Microsoft Office, Microsoft Office Word 2003); 

 разом із документом, створеним за допомогою Word; 
 за допомогою ярлика програми на робочому столі. 
Вікно програми Microsoft Word 2003 є стандартним програ-

мним вікном для роботи у середовищі Windows, і складається із 
рядка заголовка, рядка горизонтального меню, рядка панелів ін-
струментів, вікна документа, рядка стану та кнопки управління 
режимом відображення документа: Обычный, Веб-документ,  
Разметка страниц, Структура, Режим чтения. 

Основні елементи вікна MS Word показані на рис. 3.1. 
Перерахуємо елементи вікна, специфічні саме для Word. На 

горизонтальній лінійці містяться трикутники. Верхній зліва  
трикутник призначений для установки відступу в першому рядку 
абзацу, а два нижніх – як правило, для установки лівої і правої 



Основи інформатики  53

меж абзацу. Значення цих параметрів можна встановити, пересу-
ваючи трикутники уздовж лінійки мишкою. Крім того, за допо-
могою нижніх трикутників можна перемістити межі сторінки або 
стовпців таблиці.  

 

 
Рис. 3.1. Загальний вигляд вікна Microsoft Office Word 2003 

 
У лівій частині горизонтальної полоси прокрутки знахо-

дяться 5 кнопок вибору режиму відображення інформації у вікні: 
Обычный, Веб-документ, Разметка страниц, Структура,  
Режим чтения. У режимі Разметка страницы документ пред-
ставляється точно таким, яким він буде при друці, із полями і но-
мерами сторінок. Тільки в цьому режимі можна вставляти в текст 
деякі елементи, зокрема намальовані об’єкти, кадри, буквицю. Цей 
режим доцільно використовувати при остаточній обробці тексту. 
Первинний набір краще вести в режимі Обычный. При цьому на 
екрані не відображаються колонтитули, номера сторінок і поля, 
проте, швидкість роботи редактора помітно вища. Режим Струк-
тура встановлюється, як правило, при форматуванні заголовків 
документа (при цьому явно виділяються заголовки і підзаголовки 
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різних рівнів). Режим Веб-документ призначається для перегляду 
електронних документів (Web-сторінок); а Режим чтения дає 
можливість виведення тексту окремими порціями (екранами) для 
зручнішого сприйняття при читанні. 

Нижній рядок вікна звичайно займає рядок стану. У цьому 
рядку відображаються номер поточної сторінки і розділу, загаль-
на кількість сторінок, відстань від верхнього краю сторінки до 
поточного рядка; положення текстового курсору, а також індика-
тори режимів редагування: ЗАП (запис макроса); ИСПР (запис 
виправлень); ВДЛ (режим виділення тексту до курсору); ЗАМ 
(заміна старих символів новими при введенні тексту);  (пере-
вірка правопису). Якщо індикатор сірий, то відповідний режим 
відключений, якщо ж – чорний, то режим включений. Для викли-
ку, або скасування режиму досить двічі клацнути мишкою на пот-
рібній кнопці. Крім того, двічі клацнувши лівою кнопкою мишки 
на ліву та середню частину рядка стану можна викликати вікно 
пошуку та заміни потрібного фрагмента. 

Робота зі створення (чорнового набору) документа викону-
ється за допомогою клавіатури звичайним для текстових редак-
торів способом, редагування й оформлення документа прово-
диться за допомогою системи меню і панелей інструментів. У 
будь-який момент можна скористатися допомогою, натиснувши 
клавішу F1 або клацнувши мишкою по відповідній кнопці панелі 
інструментів.  

Для припинення опрацювання даного текстового документа 
необхідно клацнути мишкою на кнопці закриття вікна цього доку-
мента; для виходу з текстового редактора достатньо клацнути миш-
кою на кнопці закриття вікна Word. Якщо у вікнах маються докуме-
нти, які не збережені на диску, то буде видане попередження про це 
і пропозиція зберегти даний документ. Користувач повинний клац-
нути мишкою на кнопці Да (для збереження); Нет (для виходу без 
збереження) або Отмена (для продовження редагування). У процесі 
роботи можна періодично зберігати текст, клацаючи мишею на кно-
пці з зображенням дискети на панелі інструментів. Крім того, для 
виконання операцій збереження і виходу з режиму роботи з докуме-
нтом можна використовувати пункт головного меню Файл.  
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Принциповою відмінністю інтерфейсу Word 2007 від попе-
редніх версій цієї програми є заміна системи текстових меню 
стрічкою команд, розташованою безпосередньо під зоною заго-
ловка вікна (рис. 3.2). Стрічка в загальному випадку складається з 
восьми вкладок, на кожній з яких є певні групи команд. Так, на-
приклад, на вкладці Главная є групи Буфер обмена, Шрифт, Аб-
зац, Стили, Редактирование. Кожна група містить набір елемен-
тів (команд), об’єднаних за деякою ознакою. При цьому команда 
може бути реалізована як проста кнопка, поле для введення даних 
або ж кнопка відкриття меню. Наприклад, група Буфер обмена 
містить команди для роботи з буфером обміну, які реалізовані 
простими кнопками  (Вырезать),  (Копировать) та кнопкою 
відкриття меню Вставить.  

 

 
 

Рис. 3.2. Загальний вигляд вікна MS Word 2007 
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В лівому верхньому куті вікна Word 2007 знаходиться Кнопка 
Office, натискання якої відкриває меню команд для роботи з фай-
лами в цілому. Зокрема, в ньому є команди для: 

 створення нової робочої книги, в тому числі на основі вже 
існуючого шаблону з готовими до використання формулами та 
іншими елементами; 

 відкриття вже існуючої книги;  
 збереження книги на зовнішніх пристроях в різних фор-

матах, в тому числі таких, які допускають відкриття в більш ран-
ніх версіях програми; 

 попереднього перегляду та друку документа; 
 перегляду властивостей документа; 
 пересилки документа електронною поштою або факсом 

через Інтернет; 
 закриття документа; 
 встановлення (зміни) параметрів Word; 
 виходу з Word.  
Для забезпечення оперативності виконання найвживаних ко-

манд їх можна винести на спеціальну панель швидкого доступу.  
Подальший опис MS Excel ведеться стосовно версії MS Word 

2003, проте більшість сказаного справедлива і для MS Word 2007. 
Треба тільки мати на увазі, що послідовність необхідних дій розпо-
чинається зазвичай не з команди головного меню Word 2003, а з  
переходу до відповідної вкладки Word 2007. Крім того, в Word 2007 
за допомогою кнопок відкриття діалогового вікна , які є у пра-
вому нижньому куті ряду груп (наприклад, груп Шрифт і Абзац 
на вкладці Главная), можна перейти до діалогових вікон, які 
практично не відрізняються від аналогічних вікон Word 2003. 

 
 

3.4. Редагування тексту 
 

Процес опрацювання вже наявного тексту документа можна 
умовно розділити на редагування і форматування тексту.  

Редагування передбачає внесення смислових змін в текст, 
що реалізується шляхом копіювання, переміщення та видалення 
окремих фрагментів тексту, а також введенням нових фрагментів. 
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При цьому під фрагментом можна розуміти символ або декілька 
символів, слово, речення, рисунок або інший об’єкт, рядок або 
кілька рядків, абзац, кілька абзаців, розділ тексту, увесь текст. 

Операції редагування часто передбачають попереднє виді-
лення відповідного фрагменту. Для виділення довільної послідов-
ності символів необхідно встановити курсор мишки на перший 
символ, що виділяється, натиснути ліву кнопку миші і, не відпус-
каючи її, переміщати курсор миші по тексту. Символи, що виді-
ляються, будуть “зафарбовуватися” чорним кольором. Для при-
пинення виділення достатньо відпустити кнопку миші. За допо-
могою клавіатури фрагмент можна виділити посимвольно або ря-
дками, переміщуючи курсор клавішами  і , відповідно, при 
натиснутій клавіші Shift. Виділити слово можна двічі клацнувши 
мишею на будь-якому символі цього слова. Для виділення рядка 
достатньо клацнути мишею на лівому полі поруч з ним. Для виді-
лення речення треба клацнути у тексті речення, утримуючи натис-
неною клавішу Ctrl. Виділити абзац можна двічі клацнувши ми-
шею на лівому полі. При виділенні кількох фрагментів, що не ро-
зташовані поруч, необхідно кожний наступний фрагмент (окрім 
першого) виділяти при натиснутій клавіші Ctrl. 

Для зняття виділення з фрагмента достатньо клацнути 
мишкою поза цим фрагментом.  

Видалення символів здійснюється клавішами Del (символ 
над курсором) або Backspace (символ перед курсором). Для вида-
лення виділених фрагментів можна також використовувати кла-
вішу Del. Крім того, можна видалити виділений фрагмент за до-
помогою підпункту Вырезать пункту Правка або натиснувши 
клавішу з зображенням ножиць на панелі інструментів Стандар-
тная. На відміну від першого способу в останньому випадку фра-
гмент не видалиться назовсім, а поміститься в Буфер обмена,  
відкіля його можна вставити в будь-яке місце даного або іншого 
документа.  

Переміщення і копіювання фрагментів тексту найпростіше 
і надійніше виконується за допомогою буфера обміну. Виділений 
фрагмент потрібно спочатку вирізати (для перміщення) або ско-
піювати (для копіювання) в буфер, потім перемістити курсор у 
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потрібне місце і вставити фрагмент із буфера. Виконати ці опера-
ції можна натисненням відповідних кнопок панелі інструментів 
Стандартная або за допомогою підміню пункту Правка (підпун-
кти Вырезать, Копировать і Вставить, відповідно). Зауважимо, 
що у текстовому редакторі Word 2003 буфер обміну може містити 
до 24 фрагментів. При необхідності з буферу можна вставити 
будь-який фрагмент. Для цього треба вивести на екран зміст бу-
феру, виконавши команди Правка → Буфер обмена Office… Далі 
вибрати з буферу об’єкт, який треба вставити, і виконати зі спис-
ку одну з команд Вставить або Удалить. 

Крім того, попередньо виділений фрагмент можна перемі-
щати за допомогою методу “перетягнути і залишити”, тобто пе-
реміщенням миші при натиснутій лівій кнопці. Якщо при цьому 
ще утримувати натиснутою клавішу Ctrl, то фрагмент можна 
скопіювати.  

Пошук і заміна фрагментів тексту здійснюється за допомо-
гою підпунктів Найти і Заменить пункту Правка. Подальша ро-
бота виконується відповідно до запитів у діалогових вікнах, що 
відкриваються: вводяться шукані фрагменти і текст для заміни; 
встановлюються при необхідності напрямок пошуку (вниз від  
курсору або скрізь) і спеціальні опції. Операція Заменить може 
також використовуватися для автоматичного видалення деякого 
фрагмента з тексту. У цьому випадку в діалоговому вікні поле 
Заменить на... повинно залишитися порожнім.  

Скасування раніше виконаних команд, що змінили текст у 
документі, здійснюється за допомогою підпункту Отменить 
пункту Правка або за допомогою відповідної кнопки панелі  
інструментів Стандартная. Кожне натиснення зазначеної кно-
пки призводить до скасування однієї команди. Крім того, мож-
на натиснути на трикутник у правій частині даної кнопки і роз-
криється список останніх команд. Можна вибрати будь-яку з 
команд і клацнути мишею для її скасування. Відновити скасо-
вану команду можна за допомогою підпункту Отменить пунк-
ту Правка або за допомогою відповідної кнопки панелі інстру-
ментів Стандартная.  
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3.5. Форматування тексту 
 

Форматування передбачає зміну зовнішнього вигляду тексту. 
Зазвичай виділяють форматування символів, абзаців і сторінок. 

До операцій форматування символів відносяться зміна 
шрифту, стилю написання (підкреслений, напівжирний, курсив) і 
розміру символів, а також установлення спеціальних ефектів 
(верхній або нижній індекс, перекреслення, інтервал між симво-
лами в слові і т.д.).  

До операцій форматування абзаців відносяться встановлення 
способу вирівнювання рядків абзацу (вліво, праворуч, по центру, 
по всій ширині); розмірів відступу в новому рядку, ширини і поло-
ження абзацу, міжрядкового інтервалу і відстані між абзацами. 
Крім того, можна взяти один або декілька абзаців у рамку тієї або 
іншої форми і заповнити рамку візерунком; оголосити декілька ро-
зташованих поруч абзаців списком-перерахуванням.  

До операцій по форматуванню сторінок слід віднести роз-
мітку сторінки, вставку номерів сторінок, верхніх і нижніх ко-
лонтитулів, розривів сторінок.  

Форматувати символи й абзаци можна або за допомогою 
панелі інструментів Форматирование або за допомогою системи 
меню (пункт головного меню Формат). Перший спосіб – більш 
швидкий і простий у застосуванні, проте він реалізує не всі можли-
вості Word по форматуванню символів і абзаців. Другий спосіб – 
універсальний, за його допомогою користувач може використову-
вати абсолютно всі можливості даного редактора. Всі операції фо-
рматування виконуються стосовно попередньо виділеного фраг-
мента тексту, а у випадку відсутності такого – встановлюються 
параметри чергових символів, що вводяться, або параметри пото-
чного абзаца. 

При використанні спрощеного способу форматування дос-
татньо на панелі форматування (приклад на рис. 3.3) клацнути 
мишею на відповідній кнопці, щоб установити стиль символів, 
спосіб вирівнювання рядків абзацу або інші параметри тексту. 
Відповідна кнопка залишиться виділеною, тим самим демон-
струючи поточне значення даного перемикача.  
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Стиль документа, шрифт і розмір символів відображається в 
спеціальних демонстраційних вікнах (рис. 3.3). Для зміни цих па-
раметрів використовуються списки альтернативних варіантів, що 
з’являються після натиснення кнопок вигляду , розташованих 
праворуч від відповідного демонстраційного вікна. Потрібне зна-
чення параметра встановлюється клацанням миші на необхідному 
варіанті.  

 

 
 

Рис. 3.3. Кнопки панелі інструментів Форматирование 
 

При використанні універсального способу форматування 
символів використовується підпункт Шрифт пункту Формат  
головного меню.  

У результаті відпрацювання цього пункту з’являється діало-
гове вікно з вкладками Шрифт, Интервал і Анимация (приклад 
на рис. 3.4).  

Як видно, на вкладці Шрифт можна вибрати шрифт, стиль 
накреслення і розмір шрифту зі списків альтернативних варіантів. 
Крім того, можна вибрати вид підкреслення (одинарна, подвійна 
або пунктирна лінія), установити колір символів тексту, а також 
спеціальні ефекти (для включення того або іншого ефекту доста-
тньо клацнути мишею на потрібній назві). Як саме позначається 
установка конкретного параметра на вигляді тексту, завжди вид-
но в демонстраційному підвікні Образец.  

За допомогою вкладки Интервал можна змінювати щіль-
ність символів у слові і вертикальне зміщення (зсув) тексту щодо 
центру рядка. При цьому вибирається тип інтервалу (звичайний, 
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ущільнений, розріджений) і напрям зсуву (нагору, вниз, немає); 
установлюється чисельне значення зсуву в пунктах.  

Вкладка Анимация дає можливість встановлювати деякі аніма-
ційні ефекти (блимання символів, спалахи навколо символів і т.п.).  

 

 
 

Рис. 3.4. Приклад діалогового вікна Шрифт 
 

При використанні універсального способу форматування аб-
заців використовується підпункт Абзац пункту Формат. Після 
відпрацьовування цього пункту на екрані з’являється діалогове 
вікно з двома вкладками (приклад на рис. 3.5).  

На вкладці Отступы и интервалы містяться списки для ви-
бору способу вирівнювання рядків абзацу, способу оформлення 
першого рядка абзацу і розміру міжрядкового інтервалу (в інтер-
валах). Крім того, є поля введення, у яких можна зазначити відс-
тупи абзацу від лівої і правої меж сторінки; розміри інтервалів 
перед абзацом і після абзацу; точне значення міжрядкового інте-
рвалу (у пунктах); розмір відступу першого рядка абзацу. Всі  
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зазначені параметри можна вводити за допомогою клавіатури, 
попередньо встановивши курсор у потрібне місце, або вибирати 
за допомогою лічильників, клацаючи мишею на кнопках збіль-
шення або зменшення значення . 

 

 
 

Рис. 3.5. Приклад діалогового вікна Абзац 
 
На вкладці Положение на странице вказуються особливості 

розміщення абзаців в разі їх переносу на наступну сторінку.  
Ще одна можливість форматування абзаців пов’язана з ого-

лошенням списків-перерахувань, що складаються з декількох аб-
заців, причому кожний абзац у такому списку або починається з 
того самого символу, або абзаци послідовно нумеруються, або 
вони позначаються буквами алфавіту. Для створення такого спи-
ску необхідно виділити всі абзаци, що включаються в список,  
відпрацювати команду Список пункту меню Формат і в діалого-
вому вікні, що з’явилося, вибрати потрібний вид оформлення 
списку клацанням миші на підхожому зразку, після чого натисну-
ти кнопку ОК діалогового вікна.  
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Для розмітки сторінки використовується підпункт Пара-
метры страницы пункту Файл. Після відпрацьовування цього 
пункту на екрані з’являється вікно (рис. 3.6) з трьома вкладками, 
на кожній із яких знаходяться демонстраційні вікна (Образец), 
кнопки ОК, Отмена, По умолчанию і перемикач Применить, 
який визначає область дії встановлених параметрів (до всього до-
кумента чи до кінця документа).  

 

 

Рис. 3.6. Приклад діалогового вікна Параметры страницы 
 
На вкладці Поля в спеціальних полях введення можна зазна-

чити (в сантиметрах) розміри верхнього, нижнього, лівого і пра-
вого полів; задати положення і розмір додаткового поля для 
оправлення; орієнтацію сторінки та особливості розміщення сто-
рінок (звичайне, по 2 сторінки на листу, з дзеркальними полями 
або ж у вигляді брошури). 
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На вкладці Размер бумаги можна вибрати один із стандарт-
них розмірів або встановити власні розміри (Ширина, Высота) 
аркуша паперу, задати порядок подачі паперу, а також встанови-
ти деякі параметри друку, наприклад, режим чорнового друку або 
режим фонового друку. 

Верхній і нижній колонтитули можна вставити за допомо-
гою підпункту Колонтитулы пункту Вид головного меню. На ек-
рані з’явиться панель інструментів Колонтитулы, а поля колон-
титулів (у верхній і нижній частинах сторінки) обрамляються 
штриховою рамкою; в одній з них з’являється текстовий курсор – 
можна вводити текст колонтитулу. Кнопки панелі інструментів 
дозволяють:  

 переходити від нижнього до верхнього колонтитула та  
навпаки; 

 показати колонтитул попереднього розділу; 
 показати колонтитул наступного розділу; 
 установити такий же колонтитул, як у попередньому розділі;  
 вставити поле номера сторінки, число сторінок, поля дати 

і часу; 
 встановити деякі параметри форматування колонтитула; 
 установити параметри сторінки (перейти до вкладки  

Макет діалогового вікна пункту Параметры страницы);  
 показать или спрятать текст документа; 
 закрити панель інструментів Колонтитулы і вийти з  

режиму роботи з колонтитулами.  
Нумерація сторінок документа відбувається автоматично 

при вставці поля номера у верхній або нижній колонтитули.  
Можна також використовувати підпункт Номера страниц пункту 
Вставка. У діалоговому вікні, що з’явиться, можна зазначити по-
ложення номера (у верхньому або нижньому колонтитулі) і спо-
сіб горизонтального вирівнювання (ліворуч, від центру, право-
руч, усередині, зовні). Спеціальний перемикач Номер на первой 
странице дозволяє вказувати або не вказувати номер на першій 
сторінці документа. Кнопка Формат викликає діалогове вікно, у 
якому можна установити вид номера і зазначити, із якого номера 
розпочати нумерацію.  
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Для вставки примусового розриву сторінки (переходу до но-
вої сторінки при незакінченій поточній сторінці) використовуєть-
ся підпункт Разрыв пункту Вставка. При цьому з’являється діа-
логове вікно, що дозволяє уточнити характер розриву (початок 
нової сторінки, нової колонки, нового розділу). Потрібний варі-
ант установлюється клацанням миші, після чого досить натисну-
ти кнопку ОК для вставки розриву.   

Для оформлення буквиці слід звернутися до пунктів меню 
Формат, Буквица і в діалоговому вікні, що з’явиться, ввести не-
обхідні параметри. Розбити текст на кілька колонок можна за до-
помогою пунктів меню Формат, Колонки, створити власний 
стиль – за допомогою пунктів меню Формат, Стили и формати-
рование. Приклад використання буквиці і колонок наведений на 
рис. 3.7. Відзначимо ще таку можливість оформлення тексту як 
застосування самостійно створених стилів для автоматичного 
форматування тексту у відповідностями з певними правилами. 

 

 
 

Рис. 3.7. Приклад використання буквиці і колонок 
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3.6. Створення, редагування та форматування таблиць  
 

Текстовий редактор Word надає користувачеві зручні засоби 
для роботи з таблицями. При цьому таблиця розуміється як суку-
пність комірок (клітинок), згрупованих по рядках і стовпцях. У 
комірках можуть поміщатися числа, текст, малюнки, інші 
об’єкти. Таким чином, за допомогою таблиць можна не тільки ро-
зташувати числа в однакових стовпцях, але і сформувати абзаци, 
що примикають, помістити картинки поруч із текстом і т.д.  

Універсальними способами виконання більшості операцій з 
таблицею в цілому і окремими її елементами є використання кон-
текстного меню та підменю Таблица (рис. 3.8). 

 

 
 

Рис. 3.8. Структура підменю Таблица 
 
Для створення таблиць є два основних способи. Перший із 

них полягає в тому, що спочатку створюється порожня таблиця, 
що містить потрібне число рядків і стовпців, а потім вже вносяться 
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дані. Другий спосіб оснований на перетворенні в таблицю попе-
редньо підготовленого тексту.  

Для створення порожньої таблиці необхідно установити 
курсор у потрібне місце і відпрацювати пункти меню Таблица, 
Вставить, Таблица. Після цього з’явиться діалогове вікно, у яко-
му можна в спеціальних полях введення зазначити число рядків і 
стовпців в створюваній таблиці, а також ширину стовпця (за за-
мовченням пропонується варіант Autо, при якому ширина стовп-
ця встановлюється автоматично так, щоб цілком заповнився ря-
док). Після натискання кнопки ОК з’явиться порожня таблиця за-
даної структури. До цього ж результату можна прийти швидше, 
якщо замість виконання зазначених вище пунктів просто натис-
нути кнопку з зображенням таблиці на панелі інструментів Стан-
дартная, а потім клацнути мишкою на однім із квадратів шабло-
ну, що з’явився, задаючи структуру таблиці (квадрати як би по-
дають схему розташування комірок; вибирати потрібно той із 
них, що відповідає правому нижньому куту створюваної таблиці). 
Якщо створювана таблиця повинна містити більше 4 рядків та 5 
стовпців, то слід “схопити” мишкою за будь-яку клітинку шабло-
ну, і, утримуючи натиснутою ліву кнопку, переміщенням мишки 
сформувати потрібний шаблон. 

Ще один спосіб полягає в використанні панелі інструментів 
Таблицы и границы, яка виводиться на екран після виконання ко-
манд Таблица  Нарисовать таблицу. При наявності панелі ін-
струментів Таблицы и границы на екрані, слід можна скористатись 
кнопкою Создать таблицу. Курсор мишки набуде вигляду олівця і 
ним можна буде “намалювати” таблицю потрібної структури. При 
необхідності деякі лінії видаляють за допомогою кнопки Ластик. 
При створенні таблиці за допомогою панелі інструментів Таблицы 
и границы можна вибрати тип лінії, товщину та колір лінії, 
об’єднати або розбити комірки, встановити спосіб вирівнювання 
тексту в комірках, встановити вирівнювання висоти рядків або ши-
рини стовпчиків, вибрати стиль форматування, напрямок тексту, 
порядок сортування (Сортировка по возрастанию, Сортировка по 
убыванию); встановити автоматичне підбивання сум.  
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Введення даних у таблицю здійснюється просто: курсор по-
міщається в потрібну комірку і за допомогою клавіатури набира-
ється потрібний текст або виконується стандартна процедура 
вставки вмісту буфера обміну або об’єкта.  

Для перетворення тексту в таблицю необхідно спочатку 
правильно підготувати потрібний текст. При цьому послідовно 
вводиться зміст усіх комірок, для переходу до нової комірки в 
тому ж рядку натискується клавіша Tab, а для переходу до на-
ступного рядка – клавіша Enter. Далі необхідно виділити текст 
таблиці і відпрацювати пункти меню Таблица, Преобразовать, 
Текст в таблицу. У вікні, що з’явилося, слід зазначити кількість 
рядків і стовпців, а також ширину стовпця (за замовченням про-
понується варіант Auto для ширини стовпця і кількості стовпців і 
рядків, визначені по числу натискань клавіш Tab і Enter). Якщо 
окремі комірки відділялися натисканням не клавіші Tab, а іншої, 
то останню необхідно вказати в цьому ж діалоговому вікні. Після 
натискання кнопки ОК з’явиться таблиця, вже заповнена інфор-
мацією.  

Для перетворення існуючої таблиці на звичайний текст  
необхідно виділити таблицю і виконати послідовно команди 
Таблица  Преобразовать  Таблицу в текст. У діалоговому 
вікні Преобразование в текст обрати або ввести необхідний 
роздільник між елементами таблиці. 

При внесенні змін в таблиці доводиться виконувати такі 
операції, як виділення окремих елементів; переміщення, копію-
вання і видалення елементів; зміна ширини стовпця або висоти 
рядка; об’єднання або розбивка комірок; форматування тексту в 
комірках і т.д.  

Виділення окремих елементів таблиці проводиться аналогі-
чно виділенню елементів тексту. У лівій частині кожного рядка і 
кожної комірки є смуга виділення, попавши на яку курсор миші 
приймає вигляд або . Аналогічна область є також над першим 
рядком таблиці (курсор приймає вигляд ). Для виділення комір-
ки, рядка або стовпця достатньо клацнути мишкою на смузі виді-
лення відповідної комірки, рядка або стовпця. Крім того, окремі 
частини тексту в комірках і комірки (рядки, стовпці) повністю 
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можна виділяти, переміщуючи по ним курсор мишки при натис-
нутій лівій кнопці мишки. Поточний рядок або поточний стов-
пець, усю таблицю можна виділити також за допомогою системи 
меню (Таблица  Выделить). 

Копіювання або переміщення вмісту комірок проводиться 
через буфер обміну за допомогою команд підменю Вставка, кно-
пок панелі інструментів Стандартная або комбінацій клавіш. 
Інший варіант – застосування методу “перетягнути і залишити”. 

Для видалення всієї таблиці разом із її змістом необхідно 
виділити таблицю і натиснути кнопку з зображенням ножиць на 
панелі інструментів Стандартная або відпрацювати підпункт 
Вырезать пункту Правка. Для видалення тільки вмісту таблиці 
достатньо виділити необхідні фрагменти і натиснути клавішу Del. 
Для видалення комірки, рядка або стовпця необхідно їх виділити 
і відпрацювати пункти меню Таблица  Удалить, вказавши, що 
саме треба видалити. При видаленні комірок з’являється діалого-
ве вікно, що уточнює як саме видаляти комірки: із зсувом комі-
рок, що залишилися, вліво або нагору; разом із усім рядком або 
стовпчиком.  

Для додавання нових комірок, стовпчиків або рядків у таб-
лицю слід виділити стільки об’єктів, скільки потрібно вставити, 
після чого відпрацювати пункти меню Таблица  Вставить, вка-
зати, що саме вставити і в діалоговому вікні уточнити порядок 
вставки нових об’єктів.  

Для зміни висоти та ширини комірок, рядків, стовпчиків 
таблиці необхідно виконати одну з дій: 

 встановити курсор мишки на границю стовпчика або гра-
ницю рядка, потім, коли вказівник мишки змінить свій вигляд на 
двоспрямовану стрілку, натиснути ліву кнопку і, утримуючи її, 
перемістити границю стовпчика ліворуч чи праворуч; 

 виконати команди Таблица  Свойства таблицы і на 
вкладинці Столбец визначити точну ширину стовпчика, або на 
вкладниці Строка визначити точну висоту рядка, на вкладниці 
Ячейка визначити точну ширину комірки та вибрати спосіб вер-
тикального вирівнювання в комірці. 

Для об’єднання комірок таблиці необхідно після їх виділення, 
виконати команди Таблица  Объединить ячейки або натиснути 
відповідну кнопку на панелі інструментів Таблицы и границы. 
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Для розбиття комірки таблиці на кілька частин необхідно 
після її виділення, виконати команди Таблица  Разбить ячейки 
або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Таблицы и 
границы. В діалоговому вікні Разбиение ячеек, необхідно зазна-
чити кількість стовпчиків та рядків, на яку буде поділена комірка. 

Щоб розбити таблицю на дві таблиці необхідно встанови-
ти курсор у рядок, перед яким необхідно розбити таблицю і  
виконати команди Таблица  Разбить таблицу або натиснути 
Ctrl+Shift+Enter.  

Щоб об’єднати дві таблиці в одну таблицю необхідно просто 
видалити всі рядки (в т.ч. порожні), розташовані між таблицями. 

Для створення заголовку таблиці необхідно виділити пер-
ший рядок таблиці та певну кількість наступних рядків, яку слід 
використовувати як заголовок таблиці, і виконати команди  
Таблица  Заголовки. Якщо таблиця не вміщується на одній сто-
рінці, заголовок таблиці автоматично повторюється на кожній 
сторінці. 

Форматування тексту в комірках виконується за допомогою 
кнопок панелі інструментів Форматирование або команд Шрифт 
і Абзац підменю Формат як і для звичайного тексту. Щоб 
розташувати текст в комірці вертикально або під певним кутом, 
треба його виділити і виконати команди Формат  Направление 
текста, після чого вказати напрямок тексту. Для встановлення 
способу вертикального і горизонтального вирівнювання тексту 
комірки слід викликати контекстне меню і виконати команду 
Выравнивание в ячейке. Виконати обрамлення та фонове забар-
влення таблиці або окремих її елементів можна за допомогою 
команд Формат  Границы и заливка. На вкладинці Границы 
можна вибрати тип, колір та товщину ліній. На вкладинці Заливка 
можна вибрати потрібний колір та візерунок.  

У текстовому редакторі також можна скористатися автома-
тичним форматуванням таблиці, виконавши команди Таблица  
Автоформат таблицы…. У діалоговому вікні Автоформат таб-
лицы слід виконати настроювання параметрів операцій: вибрати 
стиль зі списку існуючих, змінити або створити власний стиль, 
якщо потрібно, зазначити, на які елементи таблиці не поширю-
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ється обраний стиль форматування. Зразок вибраного стилю офо-
рмлення можна побачити у підвікні Образец. 

Microsoft Word дозволяє також виконувати в таблицях сор-
тування інформації (впорядкування за деякою ознакою) та прово-
дити елементарні обчислення.  

Щоб відсортувати інформацію у таблиці необхідно виділити 
таблицю і виконати команди Таблица  Сортировка або скорис-
татись відповідними кнопками на панелі інструментів Таблицы и 
границы. 

Для проведення обчислень у таблиці використовують поля 
формул. Для вставки такого поля необхідно: 

1) встановити курсор у комірку таблиці, де буде розташова-
на формула; 

2) виконати команди Таблица  Формула; 
3) у полі Формула занести за допомогою клавіатури формулу.  
Формула починається зі знака “=”, після якого вводиться 

вираз, який складається з операндів, поєднаних операторами. 
Оператори – знаки математичних (+, -, /, *, ^) або логічних 

(=, >, >=, <, <=, <>) операцій – вводяться з клавіатури. 
Операндами можуть бути числові константи або посилання 

на комірки чи діапазон комірок. Для посилання на одну комірку її 
адресу вводять за допомогою клавіатури латинськими літерами. 
Для посилання на діапазон комірок уводять адресу лівої верхньої 
комірки діапазону, двокрапку та адресу правої нижньої комірки 
діапазону. Адреси комірок складаються з латинської букви, яка 
позначає стовпчик, і числа, яке позначає рядок. При цьому всі 
стовпчики таблиці розглядаються як помічені символами A, B, C, D 
і т.д., а рядки – як пронумеровані числами 1, 2, 3 … (позначення 
уявні, в таблиці вони ніяк не фіксуються). 

Функції, які використовують у формулах, вибирають зі списку, 
що розгортається у полі Вставить функцию діалогового вікна Фор-
мула або ж вводять за допомогою клавіатури. Синтаксис функції та-
кий: після унікального імені функції в дужках записуються її аргу-
менти, які відокремлюють крапкою з комою. Аргументами можуть 
бути числові вирази, функції або імена закладок. У пам’яті зберіга-
ється формула, взята у фігурні дужки, тобто код поля; на екрані ві-
дображається результат обчислень, тобто значення поля. 
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До стандартних функцій належать: 
=SUM(діапазон комірок) –сума значень у вказаному діапазоні; 
=AVERAGE(діапазон комірок) –середнє значення у вказа-

ному діапазоні; 
=MAX(діапазон комірок) – максимальне значення у вказа-

ному діапазоні; 
=MIN(діапазон комірок) – мінімальне значення у вказаному 

діапазоні; 
=COUNT(діапазон комірок) – кількість комірок у вказаному 

діапазоні. 
Якщо у таблицю вносилися зміни, то результат формули не 

зміниться. Для зміни результату згідно з новими значеннями тре-
ба виділити комірку з результатом і натиснути на клавішу F9.  

Розглянемо приклад. Нехай в таблиці містяться певні дані 
про робітників (рис. 3.9). Необхідно виконати розрахунки в стов-
пчику Отримано та рядку Усього.  

 

 
Рис. 3.9. Загальний вигляд розрахункової таблиці 

 

Перш за все, уявно введемо позначення стовпчиків та рядків 
для однозначної ідентифікації комірок. Для підрахунку Отрима-
но необхідно у відповідний стовпчик встановити текстовий кур-
сор у рядку першого співробітника Кузьменко В. Н. і виконати 
команди Таблица  Формула... Потім у діалоговому вікні  
Формула у полі Формула ввести формулу для підрахунку =d2-e2. 
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Аналогічні формули необхідно ввести у стовпчику Отримано для 
Коломоєць Е. Г. (= d3-e3) і Воронова К. В. (= d4-e4).  

Для підрахунку середнього окладу у відповідну комірку 
вводимо формулу =AVERAGE(d2:d4), для підрахунку максималь-
но утриманої суми грошей у відповідну комірку вводимо форму-
лу =MAX(e2:e4), для підрахунку мінімально отриманої суми гро-
шей у відповідну комірку вводимо формулу =MІN(f2:f4).  

 
 

3.7. Робота з об’єктами 
  

У програмі MS Word 2003 передбачена можливість вставки 
до документа різноманітних зв’язаних або впроваджених об’єк-
тів, які були створені офісними та іншими програмними додатка-
ми. Причому після вставки зберігається зв’язок об’єкту з програ-
мою, у якій він був створений, а під час редагування об’єкта вона 
автоматично завантажується. 

Для створення нових об’єктів слід:  
 виконати команди Вставка  Объект; 
 у діалоговому вікні Вставка объекта на вкладинці Созда-

ние вибрати необхідний тип об’єкта зі списку об’єктів, які можуть 
бути створені програмами, проінстальованими на комп’ютері;  

 якщо потрібно вставити об’єкт не у вигляді текстового аб-
зацу, оригінального малюнка чи таблиці, слід ввімкнути прапо-
рець біля опції В виде значка. 

Для вставки об'єктів з існуючих файлів слід: 
 відкрити документ з потрібним об’єктом, і виділити об’єкт; 
 виконати команди Правка  Копировать; 
 перейти до документа Word і визначити місце вставки  

об'єкта; 
 виконати команди Правка  Специальная вставка і в діа-

логовому вікні що відкриється, у списку Как: вибрати тип 
об’єкта, що буде вставлений; 

 для зв’язування об’єктів достатньо ввімкнути перемикач 
Связать. 
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Для вставки об’єкта з усього файла необхідно: 
 виконати команди Вставка  0бъект... Создание из 

файла; 
 у діалоговому вікні Вставка объекта на вкладці Создание 

из файла натиснути кнопку Обзор і вказати файл для вставки (якщо 
не встановити прапорця Связь с файлом, то буде створений впро-
ваджений об’єкт, інакше – зв’язаний). Користувачам редактора 
Word надається можливість створювати підписи для нумерованих 
об’єктів, наприклад, рисунків чи таблиць. На підписах вказується 
порядковий номер об’єкта та стисло описується його вміст.  

Для створення підпису слід: 
 виділити об’єкт для створення підпису;  
 виконати команди Вставка Ссылка Название; 
 у діалоговому вікні Название вказати: зі списку Подпись 

вибрати тип об’єкта для підпису, наприклад, рисунок або табли-
ця; зі списку Положение вибрати тип розташування підпису – під 
виділеним об’єктом або над ним; у полі Название після номера 
об’єкта ввести його назву. Для створення нового типу підпису 
достатньо скористатись кнопкою Создать... і в діалоговому вікні 
Новое название ввести необхідну назву. 

Існують дві основні можливості використання графічних 
зображень у редакторі MS Word – імпорт графічних об’єктів, що 
були створені в інших програмних застосуваннях, або створення 
нескладних рисованих зразків безпосередньо засобами Word. 

Для вставки графічного об’єкта з іншого файла слід: 
 виконати команди Вставка  Рисунок  Из файла...; 
 у діалоговому вікні Добавление рисунка вказати ім’я фай-

ла з малюнком; 
 скористатися колекцією картинок Clipart, яка містить 

бібліотеку малюнків векторного формату (ця колекція може бути 
розташована на жорсткому диску, наприклад, за адресою 
C:\Program files\MICROSOFT OFFICE\Clipart\PUB60COR), для 
чого виконати команди Вставка  Рисунок  Картинки... 

Для зміни розміру рисунка слід:  
 клацнути на відповідному рисунку до появи графічних 

маркерів;  
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 навести курсор миші на один із маркерів і залежно від ма-
ркера курсор набуває вигляду ;  

 змінити до необхідного розмір рисунка за допомогою 
мишки. Якщо потрібно змінити рисунок пропорційно, слід вико-
ристовувати кутові маркери.  

Для редагування рисунка можна використовувати панель ін-
струментів Рисование (якщо вона на екрані відсутня, то необхід-
но виконати команди Вид  Панели инструментов Рисование 
або клацнути на кнопці Панель рисования, яка розташована на 
панелі інструментів Стандартная).  

За допомогою кнопок панелі інструментів Рисование можна 
вставляти в документ нові рисунки; змінювати колір, контраст-
ність та яскравість зображення; обрізати рисунок; змінювати ма-
сштаб вставки; змінювати обрамлення – способи “обтікання” ри-
сунку текстом документа; змінювати товщину рамок рисунків. 

Для редагування та форматування рисунка можна також ви-
користовувати панель інструментів “Настройка изображения” 
(якщо вона на екрані відсутня, то необхідно виконати команди 
Вид  Панели инструментов  Настройка изображения).  

Текстовий редактор надає користувачеві можливість ство-
рювати власні графічні об’єкти на основі множини вбудованих 
геометричних фігур: ліній, стрілочок, блок-схем, зірок, картинок і т.і. 
Для цього можна скористатися кнопками панелі інструментів  
Рисование. За допомогою кнопок цієї панелі можна: 

 створювати прості геометричні фігури: прямокутник, 
еліпс, дугу, лінії різних типів; 

 використовувати шаблони готових геометричних фігур 
таких груп як “Линии”, “Соединительные линии”, “Основные 
фигуры”, “Фигурные стрелки”, “Блок-схема”, “Звезды и ленты” 
та ”Выноски” (кнопка Автофигуры). 

До рисованих об’єктів можна добавити надписи у вигляді 
рамок з текстом: для цього слід розташувати курсор миші у 
потрібному місці, клацнути на кнопці Надпись і, пересуваючи 
мишку, створити прямокутник необхідних розмірів; для введення 
тексту клацнути мишею всередині прямокутника і ввести текст 
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звичайним способом. Текст надписів можна форматувати так, як і 
звичайний: змінювати гарнітуру шрифта, його розмір, колір 
тощо. Рамку можна виділити фоном, якщо клацнути на кнопці 
Выделение цветом і вибрати потрібний фон. 

Для об’єднаннякількох графічних об’єктів в один необхідно: 
 натиснути клавішу <Shift> і, не відпускаючи її, вибрати 

групу об’єктів для об’єднання клацанням мишки на кожному з них; 
 зі списку Рисование на панелі інструментів Рисование ви-

брати пункт Группировать. 
Об’єднані об’єкти можна переміщувати, копіювати, вилуча-

ти, повертати, вирівнювати як єдине ціле. Створені графічні 
об’єкти можна розміщувати як поверх основного тексту, так і по-
заду нього (в списку Рисование вибрати пункт Порядок, та вказа-
ти конкретний порядок відображення). 

Для створення фігурного тексту – об’єкта WordArt – слід: 
 виконати команди Вставка  Рисунок  Обьект 

WordArt…; 
 у діалоговому вікні Коллекция WordArt (рис. 3.10) вибрати 

потрібний стиль надпису; 
 ввести текст надпису, встановивши при цьому необхідний 

розмір шрифту, та натиснути <ОК>. 
Елемент WordArt вводиться як графічний об’єкт – його мо-

жна переміщувати, змінювати його розміри тощо. Для редагуван-
ня елементів WordArt доцільно використовувати панель інстру-
ментів WordArt (рис. 3.10), за допомогою кнопок якої можна здій-
снювати такі операції: добавляти новий об’єкт; змінювати текст 
об’єкта; змінювати тип, формат та форму надпису; змінювати тип 
“обтікання” надпису текстом документа; вирівнювати текст над-
пису щодо ширини і висоти.  

Для запису формул використовується спеціальний редактор 
формул Microsofr Equation 3.0. Викликати цю програму можна за 
допомогою команд Вставка  Объект… Microsofr Equation 3.0 
або ж за допомогою відповідної кнопки панелі інструментів 
Стандартная.  
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Рис. 3.10. Діалогове вікно та кнопки панелі інструментів WordArt 
 

Формулу в редакторі формул можна створити за допомогою 
вибору шаблонів і символів на панелі інструментів (рис. 3.11) та 
наступного введення чисел і змінних у відведені для цього місця. 

 

 
 

Рис. 3.11. Вид панелі інструментів Формула 
 
Панель інструментів редактора формул містить шаблони: 

символів відношень; символів скобок; верхніх та нижніх індексів 
(приклад на рис. 3.11); символів коренів та дробових значень;  
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символів суми; символів матриць; грецьких символів; символів 
алгебри логіки; символів множин; математичних символів та ін. 

При натисканні кнопки на значку будь-якої групи символів 
розкривається палітра символів або шаблонів. Для введення по-
трібного символу або шаблону достатньо клацнути мишкою на 
відповідній кнопці. При цьому символ вставляється точно так, 
як при введенні за допомогою клавіатури. При вставці шаблона 
з’являються символи шаблона і порожні поля (наприклад, сим-
вол квадратного кореня і поле для підкореневого виразу або 
дробова риска і поля для чисельника і знаменника). В одному з 
полів знаходиться текстовий курсор, перехід до іншого поля 
проводиться за допомогою переміщення мишки. В поле одного 
шаблона можна вставляти інші шаблони, створюючи формулу 
будь-якого ступеню складності. Для закінчення роботи з редак-
тором формул досить просто клацнути мишкою на будь-якому 
місці документа поза формулою. Нижче наведено приклад вико-
ристання редактора формул: 
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Для редагування математичного виразу досить двічі клац-

нути мишкою на ньому, після чого з’явиться система меню і па-
нель інструментів Microsoft Equation, а сам вираз буде виділено 
штриховою рамкою, всередині якої з’явиться текстовий курсор. 
Символи та шаблони додаються або вилучаються звичним для 
Word способом.  

 
 
3.8. Друк документів та інші можливості Word 

 

Для роздрукування документа за допомогою принтера мож-
на використати кнопку з зображенням принтера на панелі ін-
струментів Стандартная або відпрацювати пункти меню Файл і 
Печать. Другий спосіб більш універсальний. При його викорис-
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танні з’являється діалогове вікно, у якому можна задати кількість 
копій; вибірковий друк (по переліку або діапазону сторінок), 
встановити інші параметри. При використанні першого способу 
за замовченням друкується весь документ в одному примірнику.  

Перед друком документа можна переглянути його на екрані 
так, як він буде виглядати на аркуші паперу. Даний режим викли-
кається за допомогою пунктів меню Файл і Предварительный 
просмотр або за допомогою відповідної кнопки панелі інструме-
нтів Стандартная. Після переходу до режиму перегляду докуме-
нта в вікні з’являється власна панель інструментів, кнопки якої 
надають можливість переглядати текст по одній сторінці або ви-
водити декілька сусідніх сторінок, задаючи різний масштаб відо-
браження. Для виходу з режиму досить клацнути мишкою на 
кнопці Закрыть.  

Використання режиму попереднього перегляду особливо 
доцільно в випадку складної структури документа. 

Текстовий редактор Word надає користувачеві і інші мож-
ливості, зокрема, такі: 

 перевірка орфографії та граматики (пункти меню Сервис, 
Правописание); 

 використання шаблонів документів (пункти меню Файл, 
Создать, Шаблоны); 

 застосування самостійно створених стилів для автоматич-
ного форматування тексту у відповідностями з певними правила-
ми (пункти меню Формат, Стили и форматирование).; 

 можливість виводити на панелі або прибирати з панелей 
інструментів окремі кнопки (пункти меню Сервис, Настройка); 

 можливість створювати власні панелі інструментів, роз-
міщуючи на них кнопки найбільш вживаних інструментів (пунк-
ти меню Сервис, Настройка); 

 можливість створювати гіперпосилання для швидкого  
доступу до документів або окремих частин документа (пункти 
меню Вставка, Гиперссылка).  
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Контрольні питання до розділу 3 
 

1. Які способи завантаження текстового редактора 
Microsoft Word ви знаєте? 

2. Назвіть основні елементи вікна програми Word та вікна 
документу.  

3. Як виконується введення тексту та переміщення по тексту? 
4. Як здійснюється виділення окремих елементів тексту? 
5. Які дії можуть виконуватися з виділеним фрагментом? 
6. Опишіть способи копіювання частин тексту з одного  

місця в інше, з одного документу в інший. 
7. Опишіть способи перенесення частин тексту з одного  

місця в інше, з одного документу в інший. 
8. Якими способами можна змінити шрифт, розмір симво-

лів, вид підкреслення? 
9. Вкажіть параметри абзацу, які можна змінювати. 

10. Якими способами можна виконати форматування абзаців? 
11. Які можливості оформлення сторінок документу реалізо-

вані в Word?  
12. Опишіть процедуру встановлення орієнтації сторінки та 

розмірів її полів. 
13. Опишіть процедуру завантаження вже існуючого файлу 

для перегляду або редагування.  
14. За допомогою яких дій виконується збереження файлів 

на дисках? 
15. Як у текстовому редакторі застосовується Буфер обмена? 
16. Які основні способи створення таблиць в Word ви знаєте? 
17. Як виділити в таблиці: текст в комірці, комірку, кілька 

комірок, стовпчик, кілька стовпчиків, рядок, кілька рядків, всю 
таблицю?  

18. Як вставити у таблицю один або кілька рядків (стовпчиків)? 
19. Опишіть процедури переміщення, копіювання та вида-

лення рядків, стовпчиків або окремих клітинок таблиці. 
20. Як змінити ширину стовпчиків або висоту рядків таблиці?  
21. Як об’єднати кілька комірок в одну?  
22. Як розбити комірку на кілька частин?  
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23. Як розбити таблицю на дві?  
24. Як об’єднати таблиці в одну? 
25. Як видалити вміст таблиці і всю таблицю в цілому? 
26. Які дії по форматуванню вмісту таблиці можна вико-

нувати? 
27. Опишіть процедуру автоформатування таблиць. 
28. Як виконується сортування даних в таблицях? 
29. Як виконати обчислення у таблицях? 
30. Які елементи містить формула? 
31. Як виконати перерахунок формул за новими даними? 
32. Як у текстовому редакторі можна створити буквицю? 
33. Як у текстовому редакторі розташувати текст у декілька 

колонок? 
34. Що таке стиль оформлення документу? Опишіть проце-

дуру створення власного стилю. 
35. Що таке гіперпосилання? Як створюється гіперпосилання? 
36. Опишіть процедуру створення та форматування колонти-

тулів. 
37. З якими об’єктами можна працювати у текстовому реда-

кторі Word? 
38. Опишіть можливості програми Microsoft Equation для 

створення математичних формул та внесення змін при створені 
формули. 

39. Опишіть можливості програми WordArt для створення 
текстових ефектів та внесення змін в створені об’єкти. 

40. Які ефекти можуть бути створені за допомогою WordArt? 
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Частина 2  
 

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ 
 

 
4. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЗАДАЧ 

 
4.1. Основні етапи розв’язування задач за допомогою 

комп’ютера 
 

При використанні ПК для розв’язування обчислювальних 
задач в найбільш загальному випадку пропонується така послідо-
вність розв’язання завдань: 

● постановка задачі; 
● побудова моделі; 
● вибір або розробка методу розв’язування; 
● розробка алгоритму розв’язання задачі; 
● проектування і реалізація програми; 
● налагодження та тестування програми; 
● використання програми. 
На першому етапі формулюється змістовна постановка за-

дачі, уточнюється, що саме дано в задачі, а що потрібно визначи-
ти (одержати), тобто, виокремлюються вхідні дані і очікувані ре-
зультати розв’язання задачі.  

На другому етапі виділяються суттєві властивості і законо-
мірності поведінки і взаємодії об’єктів, які розглядаються в задачі; 
будується модель, придатна для опису задачі. Найчастіше така мо-
дель є математичною, тобто описує розглядувані об’єкти, процеси і 
явища за допомогою математичних формул, рівнянь, нерівностей 
тощо. 

На третьому етапі обирається конкретний спосіб розв’я-
зання задачі в рамках побудованої моделі. Для багатьох задач та-
кий спосіб може бути вибраним з сукупності вже відомих методів 
розв’язання подібних задач. В більш складних випадках дово-
диться спеціально розроблювати новий метод. 
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Четвертий етап присвячений детальному опису дій, необ-
хідних для одержання кінцевого результату відповідно до обра-
ного методу. Якщо така послідовність дій (алгоритм) складена 
невірно, то задача або ж взагалі не буде розв’язана, або ж буде 
розв’язана невірно. Якщо розроблений алгоритм не дуже доб-
рий, то розв’язання задачі може вимагати невиправданих пере-
витрат ресурсів (часу, оперативної пам’яті тощо). Ось чому від 
якості виконання саме цього етапу значною мірою залежить 
ефективність всього процесу розв’язування задач за допомогою 
комп’ютера. 

Важливим і відповідальним етапом є також реалізація алго-
ритмів за допомогою конкретної мови програмування (п’ятий 
етап), тобто створення програми, придатної для виконання на пе-
рсональному комп’ютері.  

На шостому етапі проводиться налагодження та тестування 
програми. Перший з цих процесів має на меті виявлення та усу-
нення помилок у програмі, які могли виникнути внаслідок неточ-
ного виконання попередніх етапів. Другий процес спрямований 
на перевірку правильності програми. Виконується він шляхом 
аналізу результатів виконання програми для спеціально добраних 
тестових прикладів зі заздалегідь відомими результатами. 

Останній етап – це використання програми, тобто розв’я-
зання задачі в конкретних умовах, для конкретних вхідних даних, 
з подальшим аналізом результатів і формулюванням змістовних 
відповідей на поставлені питання. 

 
 
4.2. Поняття алгоритму, його властивості та способи  

зображення 
  

Алгоритмом зазвичай називають строго встановлений поря-
док виконання якихось дій, потрібний для того, щоб отримати ос-
таточний результат. 

Для алгоритму характерні такі властивості: визначеність, 
масовість, результативність, дискретність. 



 Частина 2 84

Визначеність полягає в тому, що кожне правило алгоритму 
має бути чітким і однозначним; таким, що не припускає різного 
тлумачення. 

Масовість – це властивість, згідно з якою алгоритм повинен 
бути придатним для розв’язання не однієї, а множини однотип-
них задач. 

Результативність полягає в тому, що алгоритм обов’язково 
повинен приводити до кінцевого результату за скінчене число 
кроків. 

Дискретність означає, що алгоритм являє собою набір еле-
ментарних дій, причому кожна з них виконується лише після за-
вершення попередньої. 

Враховуючи ці властивості, можна дещо уточнити саме по-
няття алгоритму. Отже, алгоритм – це скінченна послідовність 
точно визначених дій, що приводять до розв’язання поставленої 
задачі. 

Одна з властивостей алгоритму – масовість – передбачає  
його обов’язковий опис для того, щоб один раз розроблений ал-
горитм можна було використовувати і надалі. Існують різномані-
тні способи опису алгоритмів, починаючи від опису на звичайній 
мові і закінчуючи формальним представленням алгоритмів у ви-
гляді набору певних операторів. 

Словесний спосіб полягає в запису етапів виконання алгори-
тму на звичайній мові, до якої звикла людина. Цей спосіб дає 
можливість описувати алгоритм з довільним ступенем деталіза-
ції. Прикладом словесного способу опису може бути будь-який 
кулінарний рецепт (неважко впевнитись, що він задовольняє ос-
новним властивостям алгоритмів). Як інший приклад словесного 
опису наведемо відомий алгоритм Евкліда для пошуку найбіль-
шого спільного дільника двох натуральних чисел : 

1. Оглядаючи два числа А і В, переходь до наступного пункту. 
2. Порівняй ці числа (А дорівнює В; А менше від В; А  

більше від В) і переходь до наступного пункту. 
3. Якщо А і В одинакові, то припини обчислення: кожне з 

цих чисел дає шуканий результат. Якщо числа не одинакові, пе-
реходь до наступного пункту. 
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4. Якщо перше число менше за друге, то поміняй їх місця-
ми; переходь до наступного пункту. 

5. Віднімай друге число від першого, оглядай два числа:  
від’ємник і остачу; переходь до п.2. 

Основним недоліком словесного опису є відсутність наоч-
ності процесу опрацювання інформації. 

Формульний спосіб опису алгоритмів полягає в тому, що 
етапи виконання задаються з використанням математичних сим-
волів та виразів з необхідними поясненнями. Цей спосіб більш 
компактний та наочний порівняно зі словесним описом, проте він 
не є строго формалізованим. 

Графічний спосіб полягає в зображенні логічної структури 
алгоритму за допомогою графічних символів, які відповідають 
тій чи іншій обчислювальній операції.  

Зауважимо, що важливою особливістю алгоритмів є їх оріє-
нтованість на певного виконавця: ступінь деталізації алгоритму 
залежить від того, які дії може здійснити виконавець. Для вико-
нання різних алгоритмів потрібні виконавці з різними наборами 
допустимих дій. 

Якщо алгоритм складено добре, то його виконання може бу-
ти доручено будь-якому виконавцю, який вміє виконувати відпо-
відні елементарні дії, незалежно від розуміння останнім задачі, 
що розв’язується. Таким чином, комп’ютер також може висту-
пати в ролі виконавця алгоритмів. Для цього потрібно лише, щоб 
алгоритм був описаний за допомогою таких дій, які вміє викону-
вати комп’ютер. 

 
 
4.3. Блок-схеми алгоритмів  
 

Одним з найбільш поширених способів опису алгоритмів, 
призначених для ПК, є графічний спосіб. При цьому використо-
вуються стандартні графічні символи для позначення певних дій. 
Сукупність таких символів (блоків) разом із лініями зв’язку утво-
рює блок-схему алгоритму. Опис алгоритмів за допомогою блок-
схем – компактний та наочний і до того ж строго формалізова-
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ний. Існують навіть спеціальні стандарти, які регламентують ви-
користання символів блок-схем. Найуживаніші з символів зо-
бражені на рис. 4.1. 

 

 
Рис. 4.1. Основні символи блок-схем 

 
Етап опрацювання даних (наприклад, обчислення за форму-

лами) позначається прямокутником (рис. 4.1, а), всередині якого 
записують зміст даного етапу. 

Перевірка умови зображується ромбом (рис. 4.1, б), всереди-
ні якого записують умову, що перевіряється. Від кутів ромба від-
ходять дві стрілки, що вказують, які дії потрібно виконати, коли 
умова справджується, а які – коли ні. 

Початок і кінець алгоритму зображується символом, пока-
заним на рис. 4.1, в. Всередині нього відповідно вказується слово 
“Початок” або “Кінець”. 

Введення вихідних даних та виведення результатів роботи 
алгоритму зображується паралелограмом (рис. 4.1, г), всередині 
якого записують слово “Введення” або “Виведення” та вказують 
змінні, значення яких вводяться чи виводяться. Наведений сим-
вол не конкретизує спосіб введення або виведення, отже може 
бути використаним в будь-який ситуації. В той же час для позна-
чення операцій введення-виведення за допомогою конкретних 
зовнішніх пристроїв передбачено спеціальні символи. 

Початок циклічного процесу, в якому одні і ті ж дії повто-
рюються багато разів, зображується символом “модифікація” 
(рис. 4.1, д). Всередині символу записують закон, за яким зміню-
ється значення параметрів циклу. Стрілочки, що входять та вихо-
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дять з символу “модифікація”, показують, які саме дії повторю-
ються, та які дії виконуються після закінчення циклічного процесу. 

За допомогою розглянутих символів (блоків) можна запису-
вати різноманітні алгоритми. Порядок виконання блоків при цьо-
му задається лініями зв’язку. Усі блоки мають одну точку входу і 
одну точку виходу (за винятком блока перевірки умови, в якому 
дві точки виходу). Блоки на схемі алгоритму можна нумерувати; 
стрілки на лініях зв’язку можна не зображувати, якщо лінія іде 
вниз або зліва направо.  

Як приклад графічного опису алгоритмів на рис. 4.2 наведе-
на блок-схема алгоритму Евкліда для пошуку найбільшого спіль-
ного дільника двох натуральних чисел. Саме на цьому прикладі 
звернемо увагу на деякі особливості комп’ютера як виконавця  
алгоритмів. 

 

 
 

Рис. 4.2. Блок-схема алгоритму Евкліда 
 

Насамперед зазначимо, що алгоритм має працювати для 
будь-якої пари чисел, тому самі ці числа в алгоритмі не беруть 
участі. Замість них вживаються деякі умовні об’єкти – змінні, що 
мають певні імена (в нашому випадку a і b). В процесі виконання 
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алгоритму кожна змінна, яка бере в ньому участь, набуває конк-
ретного значення. Далі змінній може бути присвоєно нове зна-
чення; старе значення при цьому зникає. В будь-який момент ча-
су змінна може мати лише одне значення. 

Присвоєння – одна з найважливіших операцій, що їх виконує 
комп’ютер. Звичайно ця операція позначається знаком “=”. На-
приклад, запис “х=7” в алгоритмі треба розуміти так: “змінній х 
присвоїти значення 7”, а запис “х=а” означає: “змінній х присвої-
ти значення змінної а”. Зауважимо, що змінна а при цьому свого 
значення не втрачає, але якщо змінна х до цього присвоєння мала 
деяке значення, то воно зникне, зміниться новим значенням.  
Запис “b=b-a” (блок. 5 на рис. 4.2) треба розуміти так: “знайди рі-
зницю значень змінних b і a, отримане число зроби новим зна-
ченням змінної b”. Перед кожним виконанням алгоритму Евкліда 
треба вказати конкретні числа, для яких відшукують найбільший 
спільний дільник. Інакше кажучи, перед виконанням алгоритму 
потрібно ввести початкові дані, необхідні для його виконання. 
Саме таку операцію показано в блоці 2 на рис. 4.2. В результаті 
цієї операції змінним а і b присвоюються конкретні числові зна-
чення. Якщо алгоритм виконується комп’ютером, то введення  
початкових даних повинно бути обов’язково відображено в алго-
ритмі, бо ж як інакше комп’ютер дізнається про їх значення? 
Крім того, ще однією обов’язковою дією є виведення результатів 
(блок 7 на рис. 4.2). Якщо такої операції не буде, ми ніколи не ді-
знаємося про результати виконання алгоритму комп’ютером. 

Отже, алгоритми, призначені для комп’ютера, обов’язково 
мають містити дії по введенню початкових даних і виведенню ре-
зультатів. 

 
 

4.4. Методи розробки алгоритмів  
 

При розв’язуванні простих задач складання алгоритмів не 
викликає труднощів. В більш складних випадках використову-
ються спеціальні методи, за допомогою яких розробка алгоритмів 
проводиться швидше та якісніше. Одним з таких методів є метод 
покрокової деталізації. 
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Суть методу покрокової деталізації полягає в тому, що ви-
хідна задача розбивається на декілька великих самостійних час-
тин (підзадач) і спочатку складається укрупнена схема основного 
алгоритму, в якій відображаються найбільш важливі та суттєві 
зв’язки між виділеними частинами. На наступних етапах розкри-
ваються (деталізуються) алгоритми розв’язання окремих підза-
дач. По відношенню до основного алгоритму такі алгоритми на-
зиваються допоміжними. Кожний допоміжний алгоритм повинен  
бути максимально самостійним, щоб подальшу його деталізацію 
можна було виконати незалежно від деталізації інших допоміж-
них алгоритмів. При цьому, в свою чергу, можна використовува-
ти допоміжні алгоритми для розв’язання більш простих задач і 
т.д. Така процедура значно полегшує процес розробки алгоритмів 
і дає можливість проводити цю роботу одночасно декільком спе-
ціалістам (кожний з них працює над своєю частиною алгоритму). 

Узагальненням методу покрокової деталізації є так званий 
структурний підхід до розробки алгоритмів. В його основу зак-
ладено такі принципи: 

1. Алгоритм повинен складатися поетапно (по кроках). 
2. Складна задача повинна розбиватися на дрібніші підза-

дачі, які легко алгоритмізуються; причому кожна така частина  
алгоритму повинна мати тільки один вхід та один вихід. 

3. Логіка алгоритму повинна спиратися на мінімальне число 
досить простих типових структур. 

Доведено, що алгоритм розв’язання задач будь-якого ступе-
ню складності можна побудувати з використанням тільки трьох 
типових (базових) структур (рис. 4.3).  

Суть базових структур така:   
а) лінійна структура – “виконуй дію S1, потім дію S2”; 
б) розгалуження – “якщо умова P справджується, то вико-

нуй дію S1, в противному разі – дію S2”; 
в) цикл з передумовою (цикл “Поки”) – “доти, поки справ-

джується умова P, виконуй дії S”. 
Кожна з цих структур має один вхід і один вихід. При цьому 

блоки S, S1, S2 самі можуть являти собою одну з розглянутих струк-
тур чи навіть їх комбінацію. Таким чином, весь алгоритм розв’язання 
задачі можна подати як лінійну послідовність типових структур. 
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Рис. 4.3. Типові алгоритмічні структури 
 

Крім розглянутих базових структур досить  часто  викорис-
товуються додаткові типові структури (рис. 4.4).  

 

 
 

  
 

Рис. 4.4. Додаткові алгоритмічні структури 
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Наявність додаткових структур в алгоритмах не обов’язкова, 
але з їх використанням в деяких випадках можна спростити скла-
дні алгоритми, зробити їх більш наочними. 

Суть додаткових структур така: 
а) обхід – “якщо умова P справджується, то виконуй дію S, 

в противному разі цю дію не виконуй”; 
б) цикл з параметром (цикл “Для”) – “для всіх значень х, 

що змінюється від хп до хк з деяким кроком х, виконуй дію S”; 
в) цикл з післяумовою (цикл “До”) – “виконуй дії S до тих 

пір, поки не справдиться умова P”; 
г) вибір – “з сукупності дій S1, S2,...,S n виконуй тільки ту, 

порядковий номер якої співпадає зі значенням змінної і”. 
В найпростіших випадках алгоритми можуть бути побудо-

вані на основі однієї з розглянутих типових структур. Тоді їх на-
зивають алгоритмами лінійної, розгалуженої або циклічної струк-
тури, відповідно. Проте в більшості випадків алгоритм містить в 
собі кілька типових структур. Наприклад, в алгоритмі Евкліда 
(рис. 4.2) блоки 4, 5, 6 утворюють структуру “розгалуження”. 
Спільно з блоком 3 та ж сама сукупність блоків утворює структу-
ру “цикл з передумовою”, а остання структура спільно з іншими 
блоками алгоритму утворює лінійну структуру. 
 
 

4.5. Приклади алгоритмів 
 

Приклад 1. Скласти алгоритм обчислення площі трикутни-
ка за заданими довжинами сторін а, b, с. 

Розв’язання. Для вирішення цієї задачі можна скористатися 
відомою формулою Герона 

 
( )( )( )S p p a p b p c    , 

де 2
a b cp    – півпериметр трикутника. 

Отже, розв’язання задачі пов’язане з виконанням таких дій: 
а) ввести значення а, b, с; 
б) обчислити півпериметр р; 
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в) визначити шукану площу S;  
г) вивести отриманий результат. 
Всі дії виконуються послідовно одна за одною, тобто алго-

ритм має лінійну структуру. Блок-схему цього алгоритму зобра-
жено на рис. 4.5, а. 

 

 
    

Рис. 4.5. Блок-схеми алгоритмів лінійної та розгалуженої структури 
 

Приклад 2. Скласти алгоритм для обчислення заробітної пла-
ти робітників певного підприємства при погодинно – преміальній 
формі оплати праці. 

Розв’язання. В цьому випадку можна скористатися такою 
формулою:  

( 100) , 100

, 100

B

P

B

P

NA P B PN
Z

NA PN
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де Z – заробітна плата, що нараховується робітнику; A – основна 
заробітна плата; NВ – кількість відпрацьованих днів протягом мі-
сяця; NР – кількість робочих днів місяця; Р – процент виконання 
плану; В – надбавка за перевиконання плану на 1 %. 

Алгоритм повинен передбачати дві різні ситуації: виконання 
плану менш ніж на 100 % та перевиконання плану. Отже, цей ал-
горитм відноситься до алгоритмів розгалуженої структури, тобто 
таких  алгоритмів,  в яких порядок виконання дій залежить від 
того, справджується чи ні певна умова. 

Блок-схему алгоритму розв’язання даної задачі зображено 
на рис. 4.5, б. При цьому блок 2 призначено для введення вихід-
них даних, необхідних для проведення обчислень; блок 3 визна-
чає заробітну плату без перевиконання плану; блоки 4 та 5 орга-
нізують перерахунок заробітної плати в разі перевиконання пла-
ну. Блок 6 призначено для виведення обчисленої зарплати.         

Приклад 3. Скласти алгоритм обчислення значень функції  
y = f(x) для всіх значень x, що змінюються від 0,2 до 1,6 з кроком 
0,2, якщо f(x)= e2x cos x. 

Розв’язання. Для вирішення цієї задачі необхідно організу-
вати перебір всіх значень аргументу x по заданому закону  
(0,2; 0,4; 0,8;...; 1,6) і для кожного значення x обчислити значення 
y, після чого x та y вивести на друк. Операції обчислення значен-
ня y та виведення результатів на друк повторюються багато-
разово, отже цей алгоритм повинен мати циклічну структуру. 
Блок-схема відповідного алгоритму зображена на рис. 4.6, а.  

Зауважимо, що в алгоритмах циклічної структури дії, що 
повторюються багаторазово, називаються тілом циклу, а змінна, 
що керує процесом повторювання, називається параметром циклу. 
Очевидно, що в цьому прикладі параметром циклу є змінна x, а тіло 
циклу складають блоки 3 і 4. Цикл завершується, коли параметр 
циклу набуде всіх своїх значень. Для  відображення циклу в алго-
ритмі використано символ “модифікація” (блок 2 на рис. 4.6, а).  

Циклічні структури, в яких можна явно виділити параметр 
циклу та вказати закон його зміни, називаються циклами з пара-
метром. Для будь-якого циклу з параметром можна заздалегідь 
підрахувати, скільки разів буде виконуватися тіло циклу. Іншим 
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різновидом циклічних структур є ітераційні цикли. В таких цик-
лах кількість повторень тіла циклу наперед невідома, і завершен-
ня циклу відбувається не після перебору параметром циклу всіх 
своїх значень, а після того, як справдиться певна умова виходу з 
циклу. Саме такий ітераційний цикл розглядається в наступному 
прикладі. 

 

 
 

Рис. 4.6. Блок-схеми алгоритмів циклічної структури 
 
Приклад 4. Скласти алгоритм для обчислення з точністю до 

четвертого знаку після коми кореня квадратного з числа А. 
Розв’язання. Нехай x A . Якщо покласти x0 =А/2 і обчис-

лити ряд членів послідовності за формулою 

1
1

1 ,2i i
i

Ax x x


   
 

 

то можна переконатися, що кожний член цієї послідовності все 
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ближче наближається до точного значення x. Таким чином, алго-
ритм розв’язання цієї задачі може бути таким: 

а) ввести значення числа А; 
б) обчислити початкове значення х (покласти його рівним A/2); 
в) організувати циклічне виконання обчислень за наведеною 

формулою до тих пір, поки не справдиться умова  1 0,0001);i ix x    
г) вивести на друк останнє значення x (це і буде шуканий  

результат).     
Блок-схему алгоритму показано на рис. 4.6. У ній значення 

попереднього наближення x за кожного повторення циклу позначе-
но символом x0, а значення нового наближення xі – символом x1. 
Тому в блоці 4 перед новим повторенням циклу ми називаємо 
щойно обчислене значення x1 старим значенням x0 для наступних 
обчислень. Умова виходу з циклу записана в блоці 6, причому 
замість конкретного числа 0,0001 (точність обчислення) викорис-
товується попередньо введене число . Таким чином, алгоритм 
дає можливість обчислення кореня квадратного з будь-якою точ-
ністю . Для розв’язання даної конкретної задачі необхідно пок-
ласти  = 0,0001.  

 
 
4.6. Алгоритмізація типових обчислювальних процедур 

 

Досвід складання алгоритмів для розв’язання різноманітних 
практичних задач дозволяє виділити набір типових обчислюваль-
них процедур, які входять до багатьох алгоритмів. До таких про-
цедур слід віднести, перш за все, обчислювання сум та добутків.  

В основі алгоритму обчислення суми скінченого числа дода-
нків лежить ідея накопичення: спочатку деякій змінній S; яка від-
повідає шуканій сумі, присвоюється значення нуля; потім органі-
зується цикл для перебору всіх доданків і при кожному прохо-
дженні циклу значення змінної S збільшується на величину чер-
гового доданка. Таким чином, після першого виконання тіла цик-
лу змінна S буде мати значення першого доданка; після другого - 
значення суми першого та другого доданків; після третього – 
значення суми перших трьох доданків і т.д. Після завершення  
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циклу змінна S набуде значення шуканої суми. Алгоритм має 
структуру циклу з параметром, причому параметром виступає 
порядковий номер чергового доданка. 

Як приклад на рис. 4.7, а наведено блок-схему алгоритму 
обчислення суми квадратів перших двадцяти членів натурального 
ряду.  

 

 
 

Рис. 4.7. Алгоритми обчислення сум 
 

Схема проведення обчислень в цьому алгоритмі така: 
            S = 0 ; 

    к=1     S = S + к2 = 0 + 12 = 1 ; 
    к=2     S = S + к2 = 1 + 22 = 5 ; 
    к=3     S = S + к2 = 5 + 32 = 14 ; 
   к=4     S = S + к2 = 14 + 42 =30   і т.д.  

Очевидно, після завершення циклу змінна S буде мати зна-
чення суми квадратів всіх перших двадцяти чисел натурального 
ряду.  
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В алгоритмі обчислення суми нескінченого збіжного ряду 
враховується той факт, що окремі члени ряду поступово змен-
шуються, прямуючи до нуля. Отже, накопичення суми прово-
диться до тих пір, поки члени ряду за абсолютною величиною бі-
льші від деякого досить малого числа , що називається точністю 
обчислення суми. Як тільки черговий член ряду стане меншим , 
то всіма наступними членами можна знехтувати і накопичення 
суми припинити. Таким чином, при визначенні суми нескінчен-
ного ряду наперед не відома кількість повторень тіла циклу, і алго-
ритм має структуру ітераційного циклу. Як приклад на рис. 4.7, б) 
наведено алгоритм обчислення з точністю  = 0,0001 суми не-
скінченного ряду 

2

0
1 ... ... ( 1)2! ! !

k kk

k

x x xS x k k



        . 

В алгоритмі врахований зв’язок між будь-яким членом ряду 
та попереднім членом  

11
1( 1) ( 1) ( 1) .! ( 1)!

k kk k
k k

x x x xh hk k k k


     


 

Обчислення добутку скінченого числа співмножників прово-
диться також на основі ідеї накопичення добутку в циклі у вигля-
ді значення деякої змінної Р. Перед початком циклу змінній Р 
присвоюється значення одиниці, а при кожному проходженні ци-
клу поточне значення Р помножується на черговий співмножник. 

Табулювання функції y = f(x) полягає в складанні таблиці 
значень даної функції на заданому проміжку [xп; хк]. Алгоритм 
розв’язання цієї задачі досить простий: необхідно організувати 
перебір значень х від xп до хк з деяким кроком х; для кожного х 
обчислити відповідне значення y; результати вивести на друк, 
щоб одержати таблицю. Як приклад на рис. 4.8,а наведено алго-
ритм табулювання функції y = e2x cos x  на проміжку [0,2; 1,6] з 
кроком х, 2.  
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Рис. 4.8. Алгоритми табулювання функцій 
 
Якщо ж функція, яку треба протабулювати, залежить від 

двох або більше змінних, то необхідно використати структуру 
вкладених циклів, в якій всередині тіла одного циклу міститься ще 
один або кілька інших циклів. При організації таких циклів слід 
мати на увазі, що цикли (внутрішній та зовнішній) не повинні пе-
рехрещуватися, тобто першим повинен закритися той цикл, який 
відкрито останнім. Параметри циклів змінюються не одночасно – 
при кожному значенні параметра зовнішнього циклу параметр 
внутрішнього циклу приймає по черзі всі свої значення і тільки 
після цього змінюється значення параметра зовнішнього циклу. 

Як приклад використання вкладених циклів на рис. 4.8, б  
наведено алгоритм табулювання функції 

xZ ye ;  1 2; 0,1; 0,3 0,9; 0,1x x y y       . 
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4.7. Типові алгоритми обробки одновимірних масивів 
 

При розв’язанні різноманітних задач досить часто виникає  
необхідність в опрацюванні множини однорідних даних за певним 
алгоритмом. В цьому випадку доцільно об’єднати такі дані в масиви. 

Масивом в програмуванні називають впорядковану множину 
однорідних елементів, що мають одне (спільне) ім’я. Звернення 
до елементів масиву здійснюється за допомогою індексів елеме-
нта. Кількість індексів визначає розмірність масиву. Найчастіше 
використовуються одновимірні та двовимірні масиви. Аналогами 
їх в математиці є вектори та матриці, відповідно. В інформатиці 
масиви іноді називають таблицями (лінійна таблиця – одновимір-
ний масив; прямокутна таблиця – двовимірний масив). 

Індекси елементів одновимірного масиву вказують на  
порядковий номер елемента в масиві. Наприклад, позначення А7 
говорить про елемент масиву А, який знаходиться на сьомому місці.  

Алгоритми опрацювання масивів є, як правило, алгоритма-
ми циклічної структури. При цьому як параметр циклу виступає 
індекс елемента масиву. Циклічна зміна індексу дає можливість 
перебирати всі елементи масиву для виконання над ними всіх  
необхідних дій. 

Для обробки масивів існує цілий ряд типових алгоритмів. 
Так, на рис. 4.9, а показано блок-схему алгоритму визначення су-
ми елементів одновимірного масиву А. При цьому змінна n ви-
значає кількість елементів в масиві, а змінна S – шукану суму. Як 
бачимо, цей алгоритм практично співпадає з алгоритмом обчис-
лення суми скінченного числа доданків (як доданки виступають 
елементи масиву). 

Ще однією типовою процедурою є визначення суми тих 
елементів масиву, які задовольняють заданій умові. Очевидно, 
що в даному випадку перед виконанням операції S = S + Aі необ-
хідно спочатку впевнитись в тому, що даний елемент Aі треба до-
давати до суми (тобто впевнитись в тому, що елемент Aі задово-
льняє умову). Якщо це не так, то елемент Aі не повинен додава-
тись до суми (рис. 4.9, б). В наведеному прикладі обчислюється 
сума елементів, які більші від заданого числа P. 
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Рис. 4.9. Алгоритми обчислення сум елементів масиву 
 
Аналогічно обчислюється, наприклад, сума додатних або  

від’ємних елементів масиву. В першому випадку досить просто 
покласти P = 0 в наведеному вище алгоритмі, а в другому випад-
ку - ще й змінити знак нерівності в блоці 5 на протилежний. Як-
що ж необхідно обчислити кількість елементів, що задовольня-
ють тій чи іншій умові, то треба замість дії S = S + Aі виконати 
дію K = K+1 (звичайно, в блоці 3 треба покласти K = 0, а в блоці 7  
вивести на друк значення K). 

При опрацюванні масивів даних часто виникає необхідність 
у визначенні індексу того елемента масиву, чиє значення співпа-
дає з заданим числом P. Алгоритм розв’язання такої задачі досить 
простий (рис. 4.10, а): необхідно організувати перебір всіх елеме-
нтів масиву від A1 до An і кожний елемент порівняти з заданим 
числом P. Якщо якийсь елемент Ak співпадає з числом P, то його 
індекс k запам’ятовується в деякій змінній j. В противному разі 
здійснюється перехід до наступного елемента. Перед початком 
циклу треба покласти j = 0. Тоді після завершення циклу змінна j 
буде мати або значення 0 (якщо елемента P в масиві немає), або 
значення індексу шуканого елемента.  
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Рис. 4.10. Алгоритм пошуку елементів масиву 
 
Якщо в масиві кілька елементів, значення яких співпадають з P, 

то за даним алгоритмом буде знайдено останній з цих елементів.  
Для визначення всіх елементів, що співпадають з числом P, 

алгоритм треба трішки змінити: після визначення чергового тако-
го елемента потрібно просто вивести на друк його індекс. В разі, 
коли достатньо визначити тільки один елемент масиву A, що 
співпадає з P, розглянутий алгоритм також доцільно змінити: піс-
ля знаходження першого потрібного елемента треба вийти з цик-
лу (для цього досить покласти значення параметру циклу рівним 
його кінцевому значенню).  

До задач пошуку елементів слід віднести також задачі ви-
значення найбільшого або найменшого елемента масиву. Алго-
ритм розв’язання першої з цих задач наведено на рис. 4.10, б. 
Змінна k в цьому алгоритмі розглядається як порядковий номер 
(індекс) найбільшого елемента масиву. Спочатку припускається, 
що перший елемент масиву – найбільший, тобто індекс найбіль-
шого елемента k = 1 (блок 3). Далі перебираються всі інші елеме-
нти, починаючи з другого (блок 4), і порівнюються їх значення зі 
значенням найбільшого елемента, тобто з Ak (блок 5). Якщо буде 
знайдено такий елемент Aі, значення якого перевищує Ak, то цей 
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елемент Aі треба вважати найбільшим (для цього досить покласти 
k = і). Після завершення циклу змінна k набуде значення індексу 
найбільшого елемента масиву A. Природно, що значення найбіль-
шого елемента масиву, який опрацьовується, буде рівним Аk. Ось 
чому в розглянутому алгоритмі на друк виводиться не тільки k, 
але й Аk (блок 7). Якщо ж необхідно знайти найменший елемент 
масиву, в розглянутому алгоритмі досить в блоці 5 нерівність  
Aі > Аk  змінити на Aі < Аk. 

 
 
4.8. Сортування масивів 
 

Задача сортування масивів полягає у перерозподілі його 
елементів в порядку зростання або спадання їх величини. На 
рис. 4.11 наведено блок-схеми алгоритмів сортування одновимір-
ного масиву за допомогою методу простого вибору (а) та методу  
“бульбашки” (б).  

Згідно з методом простого вибору перший елемент масиву 
порівнюється зі всіма іншими: якщо якийсь елемент Аj менший 
від елемента А1, то вони міняються місцями. Як результат після 
перебору всіх елементів на місці елемента А1 буде знаходитись 
найменший елемент. Далі аналогічним чином порівнюється еле-
мент А2 з усіма наступними елементами. Як результат цих дій на 
другому місці в масиві буде знаходитись елемент, значення якого 
більше від А1, але менше від всіх інших елементів. Після цього тре-
тій елемент масиву порівнюється з усіма наступними і т.д., доки не 
відбудеться порівняння двох останніх елементів. Таким чином, ви-
хідний масив перетворюється в зростаючу послідовність чисел (ві-
рніше було б сказати “неспадаючу” послідовність, оскільки при на-
явності в масиві однакових чисел один з елементів буде не більший 
за попередній, а рівний йому). На блок-схемі (рис. 4.11, а) в блоці 6 
здійснюється обмін місцями елементів Аі і Аj, для чого задіяна 
проміжна змінна P: спочатку значення елемента Аі за-
пам’ятовується як значення змінної P; потім Аі набуває нового зна-
чення (значення елемента Аj); після чого новим значенням Аj стає 
старе значення елементу Аі, що збереглося в змінній P. 
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Рис. 4.11. Алгоритми сортування елементів масиву 
 
В методі “бульбашки” по черзі перебираються всі елементи 

масиву і порівнюється кожна пара сусідніх чисел. Якщо трапить-
ся так, що Аі > Аі+1, то ці елементи міняються місцями. Як ре-
зультат після перегляду всіх елементів на останньому місці опи-
ниться найбільший за значенням елемент (подібно тому, як спли-
вають бульбашки на поверхню рідини). Далі ця ж процедура пов-
торюється для всіх елементів, крім останнього. Після цього пере-
гляду на передостаннім місці з’явиться елемент, значення якого 
менше від значення останнього елемента, але більше від значення 
всіх інших елементів. І так до тих пір, поки під час перегляду не 
буде зроблено ні однієї перестановки чисел. Для перевірки цього 
факту використовується змінна R: якщо R = 0, то перестановок не 
було, всі елементи стоять на своїх місцях, сортування закінчено. 
Блок-схему алгоритму сортування масиву за методом “бульбашки” 
наведено на рис. 4.11, б).   

Відзначимо, що при сортуванні дуже переплутаних масивів ме-
тод “бульбашки” не дає особливих переваг перед методом простого 
вибору. Однак, якщо в масиві лише кілька чисел стоять не на своєму 
місці, то даний метод приводить до результату значно швидше. 
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В основі ще одного методу лежить пошук мінімального 
елемента всього масиву або певної його частини. У відповідності 
з ідеєю цього методу спочатку визначається найменший елемент 
масиву, після цього здійснюється перестановка місцями найдено-
го елемента та елемента, що стоїть на першому місці. Потім ви-
значається найменший елемент частини масиву (крім першого 
елементу) і міняється місцями з другим елементом і т.д. Після ви-
значення мінімального з останніх двох елементів масиву та роз-
міщення його на передостанньому місці, на останньому місці ав-
томатично залишається найбільший елемент. Кількість порівнянь 
в розглянутому методі співпадає з кількістю порівнянь в методі 
простого вибору (в методі “бульбашки” кількість порівнянь може 
бути меншою при достроковому припиненні переглядів). Однак, 
процедура перестановки елементів в даному методі виконується 
значно рідше. 

 
 
4.9. Особливості опрацювання багатовимірних масивів 
 

В n-вимірних масивах елементи мають n індексів. Зокрема, в 
двовимірних масивах (матрицях) кожний елемент має два індек-
си. Перший з них вказує на номер рядка, а другий – на номер сто-
впчика, в яких стоїть даний елемент. Так, наприклад, в матриці В, 
що має такий вигляд 

 
елементи приймають значення: 

В11 =3.5; B13 =1.4; B24 =7.1; B32 =5.9. 

Алгоритми опрацювання двовимірних масивів мають струк-
туру вкладених циклів. Так, на рис. 4.12 наведено алгоритм мно-
ження матриці X, яка складається з n рядків та m стовпчиків, на 
матрицю Z, що складається з m рядків та p стовпчиків.  
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Рис. 4.12. Алгоритм множення матриць  
 
Як відомо, добутком цих матриць буде матриця C, елементи 

якої визначаються за формулою   

1

m
ij ik kj

k
C X Z


 (і=1,2,...,n; j=1,2,...,p). 

Для визначення елементів матриці С використано три цикли: 
1) Внутрішній цикл з параметром K, необхідний для обчис-

лення суми добутків кожного елемента рядка матриці X на стов-
пчик матриці Z згідно з наведеною вище формулою. 

2) Середній цикл з параметром j, необхідний для визначення 
зазначених вище сум в кожному стовпчику і-го рядка. 

3) Зовнішній цикл з параметром і, необхідний для визна-
чення таких сум у кожному рядку. 



 Частина 2 106 

Контрольні питання до розділу 4 
 

1. Перерахуйте основні етапи розв’язування задач за допо-
могою ПК. Який з етапів, на вашу думку, є найбільш важливим і 
чому? 

2. В чому полягає принципова відмінність процесів налаго-
дження і тестування? 

3. Що таке алгоритм? Які властивості характерні для алго-
ритму? 

4. Які способи опису алгоритмів ви знаєте? 
5. Що являє собою блок-схема алгоритму? 
6. Назвіть основні символи блок-схем. Які функції алгори-

тму вони відображають? 
7. В чому полягає суть метода покрокової деталізації? 
8. Назвіть основні принципи структурного підходу до роз-

робки алгоритмів.  
9. Які алгоритмічні структури відносяться до базових? В 

чому їх суть?  
10. Поясніть призначення та дію додаткових алгоритмічних 

структур.  
11. Поясніть алгоритм обчислення суми скінченого числа 

доданків. 
12. Чим відрізняються алгоритми обчислення сум і добутків?  
13. Поясніть алгоритм табулювання функції однієї змінної. 
14. Чим відрізняється алгоритм табулювання функції бага-

тьох змінних від алгоритму табулювання функції однієї змінної?   
15. Поясніть поняття “масив”, “індекс елемента масиву”,  

“розмірність масиву”. 
16. Чим зумовлене широке використання масивів в задачах 

обробки інформації? Поясніть алгоритм обчислення суми всіх 
елементів масиву. 

17. Чим відрізняється алгоритм обчислення суми тих елеме-
нтів, які відповідають певній умові, від алгоритму обчислення 
суми всіх елементів масиву?   

18. Складіть блок-схему алгоритму визначення суми додат-
них та кількості від’ємних елементів масиву.  
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19. Побудуйте алгоритм обчислення суми тих елементів ма-
сиву, які належать інтервалу [4; 12]. 

20. Поясніть алгоритм визначення найбільшого з елементів 
масиву.   

21. Складіть алгоритм визначення порядкових номерів най-
більшого та найменшого елементів заданого масиву.  

22. В чому полягає задача сортування масивів? Які переваги 
має упорядкований масив перед неупорядкованим? 

23. Поясніть алгоритм сортування масивів методом просто-
го вибору.   

24. Поясніть алгоритм сортування масивів методом “буль-
башки”. В яких випадках цей алгоритм найбільш ефективний?  

25. Побудуйте блок-схему алгоритму сортування масивів на 
основі пошуку мінімального елемента. 
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5. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 
 
5.1. Загальне уявлення про мови програмування  
 

Для того, щоб комп’ютер виконав алгоритм, його необхідно 
записати на мові, “зрозумілій” комп’ютеру. Процес переведення 
алгоритму на таку мову називається програмуванням, а самі мови 
називаються мовами програмування.  

Мова програмування – це сукупність правил опису алгорит-
мів і даних для їх реалізації за допомогою комп’ютера. З розвит-
ком обчислювальної техніки розвивалися і мови програмування. 

Спочатку програми складалися на машинній мові. Кожний 
персональний комп’ютер (кожна ЕОМ) здатний “розуміти” без-
посередньо лише свою машинну мову, яка визначається систе-
мою команд (набором допустимих операцій) та способом їх ко-
дування. Тому програма, складена на машинній мові для одного 
ПК, як правило, не придатна для комп’ютера іншого типу. Крім 
того, програмування на машинній мові – тривалий і трудомісткий 
процес, який потребує доброго знання особливостей даного кон-
кретного комп’ютера (організації пам’яті, кодів команд тощо). 
Так, наприклад, для того щоб записати команду обчислення 
С = А+В, необхідно знати, який код присвоєно операції додаван-
ня та в яких комірках пам’яті зберігаються величини А, В, С. Уся 
команда може мати такий вигляд: 

05 10 0100 0110 0200 
Перша група цифр в цьому запису відповідає адресі даної 

команди; друга – коду операції; третя, четверта та п’ята – адресам 
комірок пам’яті, в яких зберігаються числа А,В,С, відповідно. 
Зрозуміло, що таке програмування було доступне далеко не всім. 

Процес програмування дещо спростився після появи символіч-
них мов програмування – автокодів. В них цифровий запис команд 
замінився зручнішим для сприйняття – символьним: замість адрес 
комірок, в яких зберігаються числа, вказують імена відповідних 
змінних; замість кодів операцій – їх загальноприйняті позначення. 
Розглянуту раніше команду тепер можна було вже записати так: 

+ А В С 
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Наступним кроком у розвитку мов програмування стала по-
ява алгоритмічних мов. Ці мови істотно спростили процес про-
грамування; зробили його незалежним від конкретної ЕОМ; 
сприяли тому, що доступ до обчислювальної техніки дістали спе-
ціалісти різних профілів, що не є програмістами – професіо-
налами. Програмні засоби алгоритмічних мов дають змогу ство-
рювати нескладні конструкції, еквівалентні десяткам і сотням 
команд у машинних кодах. Конструкції мови виразні і звичні для 
людини, широко використовують звичайну математичну симво-
ліку. Так, наприклад, розглянута раніше команда додавання в  
більшості мов так і запишеться : 

С = А + В 
Програми, що складені на алгоритмічній мові програмуван-

ня, більш універсальні і допускають перенесення на інші типи 
ЕОМ практично без змін, причому програми стають зрозумілими 
не тільки обчислювальним машинам різних типів, але й людям 
різних країн, незалежно від їх рідної мови. Ось чому алгоритмічні 
мови, на відміну від машинних та автокодів, називають мовами 
високого рівня.  

Історія обчислювальної техніки знає чимале число алгорит-
мічних мов програмування. Особливе місце в цій історії 
займають такі мови програмування як Алгол і Фортран (рис. 5.1). 
Роботи над створенням цих мов почалися в 50-х роках у Європі і 
США, відповідно. Основним спонукальним мотивом було 
прагнення полегшити і прискорити процес розробки програм для 
ЕОМ. Вже в 1956 р. з’явилася перша версія мови Фортран 
(FORTRAN – FORmula TRANslation – перекладач формул), а в 
1957 р. – перша версія Алгола (ALGOL – ALGOrithmic Language – 
алгоритмічна мова). Обидві мови призначалися, насамперед, для 
опису алгоритмів розв’язання обчислювальних задач наукового й 
інженерно-технічного характеру.  

Незабаром після появи названих вище мов почалася розробка 
спеціалізованих мов програмування. Так, наприклад, мова Кобол 
(COBOL – COmmon Business-Oriented Language – загальна 
комерційно-орієнтована мова програмування) призначалася для 
розв’язання економічних задач. Мови Лісп (LISP – LISt Processing – 
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опрацювання списків) і Пролог (PROLOG – PROgramming in  
LOGic – логічне програмування) були орієнтовані на розв’язання 
задач штучного інтелекту. Мова РПГ (RPG – Report Programm 
Generator – генератор звітів) призначалася для створення й 
опрацювання файлів і формування вихідних документів, АПЛ – 
для статистичного опрацювання масивів, Снобол – для опису 
задач перетворення й опрацювання текстових даних і т.д.  

 

 
 

Рис. 5.1. До історії розвитку мов програмування  
 
Слід відзначити також спробу створення універсальної мови 

програмування, однаково зручної для розв’язання широкого класу 
обчислювальних і інформаційних задач. Розроблювачі (фірма IBM) 
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назвали його з претензією ПЛ/1 (PL/1 – Programming Language /1 – 
мова програмування № 1). Ця мова містила в собі все краще з трьох 
найбільше популярних на той час мов програмування: Алгола, 
Фортрана і Кобола. Проте, універсальність мови неминуче спричи-
нила за собою складність в освоєнні і невисоку ефективність 
компілятора, тому ПЛ/1 не набула значного поширення.  

Що стосується Алгола і Фортрана, то ці мови не тільки 
удосконалювалися, але і стали основою для створення цілого 
ряду нових мов (рис. 5.1). Особливо вдалою виявилася історія 
мов програмування Бейсік і Паскаль.  

Бейсік (BASIC – Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction 
Code – багатоцільова мова символічних інструкцій для почат-
ківців) спочатку призначалася для навчання програмуванню. Пе-
рші версії цієї мови відзначалися, перш за все, легкістю розумін-
ня та мінімальними вимогами до пам’яті комп’ютера, розвинени-
ми засобами організації діалогу користувача з ПК. Все це 
привернуло увагу розроблювачів персональних комп’ютерів 
(пам’ять в ПК спочатку була дуже обмежена) і на довгий час 
Бейсік став основною мовою ПК.  

Мова Паскаль своєю назвою зобов’язана французькому  
математику Блезу Паскалю. Розроблена вона була наприкінці 60-х 
років швейцарським вченим А. Віртом як засіб навчання хоро-
шому стилю програмування. Надалі виявилося, що мова відзна-
чається гнучкістю, надійністю, простотою і ясністю конструкцій; 
набором різноманітних структур даних (прості змінні, масиви, 
файли, множини, записи), а також розвиненими засобами ство-
рення нових типів даних. Крім того, Паскаль повністю відповідає 
вимогам структурного програмування. Звідси зрозуміло, чому ця 
алгоритмічна мова в короткий час набула широкого поширення в 
найрізноманітніших сферах людської діяльності і стала однією з 
основних мов програмування для ПК. На основі цієї мови розро-
блені нові потужні мови програмування, такі як, наприклад, Ада і 
Модула. 

Особливо популярною мова Паскаль стала після створення 
фірмою Borland Internаtional системи програмування Турбо-
Паскаль (Turbo Pascal), яка реалізує розширену версію мови для 
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комп’ютерів класу IBM. Турбо-Паскаль – це система професіона-
льного програмування, одна з особливостей якої полягає в наяв-
ності інтегрованого середовища, що забезпечує введення, редагу-
вання, зберігання, виконання та налагодження програм в досить 
комфортних для користувача умовах. За допомогою Турбо-
Паскалю можна ефективно програмувати задачі, пов’язані з нау-
ковими і інженерними розрахунками; опрацьовувати економічну 
і символьну інформацію; керувати технологічними процесами 
тощо. Зауважимо, що далі тією ж фірмою були розроблені систе-
ми програмування Borland Pascal та Турбо-Бейсік, інтегровані се-
редовища яких дуже подібні до середовища Турбо-Паскалю.  

За популярністю серед користувачів ПК із мовами Бейсік і 
Паскаль може зрівнятися, мабуть, тільки мова програмування Сі. 
Перша версія цієї мови була розроблена ще в 1972 р. і призначалася 
для полегшення перенесення програмного забезпечення з однієї 
ЕОМ на іншу. Саме тому мова Сі була машинно-орієнтованою,  
у ній об’єдналися можливості універсальних мов високого рівня  
і машинно-залежних мов типу ассемблера. Сучасні версії мови 
(Borland C++, Turbo C++) відзначаються економним записом вира-
зів, сучасними механізмами керування обчисленнями і структура-
ми даних та багатим вибором операцій; дозволяють одержувати 
програми, які за ефективністю не поступаються програмам, напи-
саним мовою низького рівня.  

Новий виток у розвитку мов програмування пов’язаний із 
переходом від операційної системи MS-DOS до Windows-систем. 
Програмування під Windows виявилося значно складнішим, ніж 
програмування під MS-DOS. Тому вже в 1991 р. фірма Borland 
випустила спеціалізовану версію Turbo Pascal for Windows, а в  
1992 р. - Borland Pascal with Objects 7.0. У 1993 р. фірма Microsoft 
випускає перше візуальне середовище програмування Visual Basic, 
після чого програмувати під Windows стало навіть легше, ніж під 
MS-DOS. У відповідь на це фірма Borland випускає в 1995 р. своє 
візуальне середовище Delphi – подальший розвиток Pascal-систем. 
Паралельно з’являється ще одне візуальне середовище – Visual 
C++, що послужило основою для нової мови JAVA.  
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Сучасні версії Visual Basic і Delphi є потужними системами 
програмування, за допомогою яких розробляються різноманітні 
програмні продукти під Windows, включаючи розробку корпора-
тивних баз даних і додатків типу “клієнт-сервер”. Для створення 
спеціальних додатків для Web-сторінок застосовується мова JAVA. 

 
 

5.2. Типові елементи алгоритмічних мов програмування 
 

Мова програмування – це сукупність правил опису алгорит-
мів і даних для їх реалізації за допомогою комп’ютера.  

Програма в алгоритмічних мовах програмування складаєть-
ся з послідовності операторів, що визначають певну дію або су-
купність дій. Як правило, в кожній мові програмування є опера-
тори присвоєння, введення-виведення даних, умовного та безу-
мовного переходу, а також оператори циклу. Саме вони забезпе-
чують можливість використання комп’ютера як виконавця алго-
ритмів, подібних до розглянутих нами раніше. 

Для запису програм використовують алфавіт мови, тобто 
сукупність допустимих символів. До складу операторів входять 
службові (зарезервовані) слова та найпростіші конструкції мови 
(дані, стандартні функції, арифметичні та логічні вирази). Служ-
бові слова відображають смисл оператора, наприклад, INPUT 
(вхід), READ (читати) – це оператори введення; PRINT (друку-
вати), WRITE (писати) – це оператори виведення. 

Дані зазвичай діляться на константи, змінні та масиви. Кон-
станти – це величини, значення яких у процесі обчислень зав-
жди однозначно визначені і при виконанні програми не зміню-
ються. Змінні – це величини, що утворюються в результаті вико-
нання програми. На відміну від констант вони можуть змінюва-
тися в ході обчислювального процесу, приймаючи значення тієї 
чи іншої константи. Змінні можуть бути простими та індексова-
ними. Індексована змінна (або змінна з індексом) – це елемент 
масиву. В програмах змінні представляються ідентифікаторами 
(іменами), які утворюються у відповідності з правилами мови 
програмування. Характерним атрибутом даних є тип, який визна-
чає множину допустимих значень та обсяги пам’яті, необхідні 
для зберігання даних. 



 Частина 2 114 

Стандартні функції в алгоритмічних мовах програмування 
спочатку передбачалися для обчислення основних елементарних 
функцій, наприклад, sin x, x . При необхідності використання в 
програмі таких функцій досить записати в відповідному виразі 
стандартне ім’я цієї функції та вказати в круглих дужках її аргу-
мент. Аргументом може бути константа, змінна або ж будь-який 
інший вираз. Правила використання стандартних функцій вияви-
лися настільки привабливими, що в подальшому набір таких фу-
нкцій в багатьох мовах значно розширився за рахунок статистич-
них, інженерних та інших спеціальних функцій. 

Арифметичні вирази – це аналоги алгебраїчних виразів в 
математиці. Вони задають правила для обчислення значення 
змінних величин і складаються з операндів (змінних, констант, 
назв функцій), об’єднаних знаками арифметичних операцій та 
круглими дужками.  

Логічні вирази – це сукупність констант, змінних та функ-
цій, об’єднаних знаками арифметичних та логічних операцій, а 
також операцій відношення (<, =, > і інші). Логічний вираз може 
приймати лише одне з двох значень: істинно або хибно. Основне 
призначення логічних виразів – формування умов для операторів 
умовного переходу і операторів циклів. 

Визначальними характеристиками для арифметичних і логі-
чних виразів (можливо, різними в різних мовах програмування)  
є правила запису та пріоритет виконання операцій. 

На закінчення огляду типових елементів мов програмування 
введемо ще поняття структури програми, як сукупності правил 
запису програми в цілому, включаючи порядок слідування окре-
мих структурних одиниць та правила розташування операторів і 
інших елементів в рядках програми. Так, наприклад, для багатьох 
версій Бейсіка було характерне розташування кожного оператора 
в окремому рядку, який мав унікальний номер. В версіях Фортра-
на передбачався запис операторів, починаючи з сьомої позиції 
(перші п’ять призначалися для запису міток, а шоста – для запису 
символу продовження рядка).  
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5.3. Середовища програмування 
 

Комп’ютер не може безпосередньо “розуміти” жодну із ал-
горитмічних мов. Тому, щоб перекласти програми, написані на 
алгоритмічних мовах, на машинну мову конкретного комп’ютера, 
використовують спеціальні програми – транслятори. Перелік 
мов, зрозумілих комп’ютеру, визначається наявністю відповідних 
трансляторів. 

Роботу транслятора можна організувати двома шляхами: або 
шляхом компіляції, або шляхом інтерпретації програм. Відповід-
но і транслятор називається або компілятором, або інтерпретато-
ром. Відмінність між компілятором і інтерпретатором полягає в 
наступному. 

Інтерпретатор перекладає та виконує оператори, що скла-
дають програму, один за одним (після інтерпретації та виконання 
одного оператора переходять до обробки наступного і т.д.).  

Компілятор перекладає зразу всю програму, а вже потім ці-
лком сформовану програму в машинних кодах можна буде вико-
нати. Отримана програма в машинних кодах може зберігатися, 
наприклад, на дискетах і в разі необхідності її повторного вико-
нання вже не доведеться перекладати вихідний текст програми.  
В цьому полягає основна перевага компіляторів: адже при інтерпре-
тації кожне нове виконання програми вимагає нового перекладу її 
операторів. Водночас інтерпретатор більш зручний при налаго-
дженні програм: він вказує на помилку відразу в момент перекладу 
помилкового оператора, тоді як транслятор – лише після перекладу 
всієї програми. Ось чому вважається, що інтерпретатор зручніший 
для створення програм, а компілятор – для їх виконання.  

Зауважимо, що перші транслятори мови Бейсік працювали, 
як правило, за принципом інтерпретації, а транслятори Паскаля - 
за принципом компіляції. Перетворення Сі-програм виконується 
за допомогою двох програм – препроцесора і компілятора.  
Сі-програму, розміщену на зовнішніх носіях, препроцесор перет-
ворює в дещо іншу Сі-програму, яку потім компілятор перекла-
дає на машинну мову. 
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Мова програмування не забезпечує створення програми в 
повному розумінні цього слова. Вона лиш надає можливість за-
писати певним чином алгоритм розв’язання тієї чи іншої задачі. 
Щоб перетворити текст програми в повністю готову для викорис-
тання програму необхідні ще певні інструментальні засобів. Су-
купність мови програмування і відповідних інструментальних за-
собів утворюють систему програмування. 

Найчастіше до інструментальних засобів системи програму-
вання входять текстовий редактор, бібліотеки функцій, компіля-
тор, редактор зв’язків (компоновщик). За допомогою текстового 
редактора створюється вихідний текст програми. Як правило, він 
зберігається у вигляді окремого файла певного типу (наприклад, 
для програм на Паскалі – .pas). За допомогою компілятора вихід-
ний текст програми перетворюється в машинний код. В процесі 
перетворення компілятор перевіряє текст програми на відповід-
ність правилам мови програмування і при наявності синтаксич-
них помилок повідомляє про це (машинний код для програми з 
помилками не створюється).  

В деяких системах програмування створений компілятором 
код є остаточним і саме він виконується комп’ютером при вико-
ристанні програми. В той же час, сучасні мови програмування 
орієнтовані на створення досить складних програм, які склада-
ються з окремих великих частин (модулів), кожна з яких компі-
люється незалежно одна від одної і зберігається в окремому фай-
лів. Крім того, в програмах можуть використовуватись стандартні 
функції і процедури мови, які зберігаються в спеціальних бібліо-
теках також у вигляді машинного коду. Коди модулів і стандарт-
них функцій об’єднуються в цілісну програму шляхом опрацю-
вання спеціальною програмою, що називається редактором 
зв’язків. Тільки після цього створюється повністю готова до ви-
конання програма, яка надалі може використовуватися вже без 
наявності на комп’ютері системи програмування. Вона зберіга-
ється в файлах типу .exe. Зауважимо, що в разі виявлення відсут-
ності окремих компонент програми за вказаними в інших компо-
нентах адресами остаточний машинний код не створюється, ре-
дактор зв’язків виводить відповідне повідомлення про помилку. 
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Таким чином, окремі складові системи програмування – це 
спеціальні програми, послідовне виконання яких і забезпечує 
машинну реалізацію програм. На сучасному етапі розвитку про-
грамування вони, як правило, об’єднуються в інтегровані середо-
вища, в яких всі етапи створення програми максимально автома-
тизовані, перехід від одного стану до іншого проводиться в зруч-
ній для користувача формі, без необхідності уточнення кожного 
разу параметрів запуску компілятора і компоновщика. Всі дії ви-
конуються в єдиному вікні, доступ до окремих функцій середо-
вища здійснюється за допомогою системи меню або ж панелей 
інструментів (в середовищах під Windows). 

Окрім вже перерахованих складових системи програмування 
до інтегрованого середовища можуть входити і інші інструмента-
льні засоби для роботи з програмами. Так, інтегровані середови-
ща Паскаля (Turbo Pascal, Borland Pascal) надають додаткові мо-
жливості налагодження програм шляхом покрокового виконання 
з переглядом значень окремих змінних. 

 
 

5.4. Алгоритмічна мова Паскаль: найпростіші конструкції  
 

Алфавіт мови програмування Паскаль складається з таких 
символів: 

1. Цифри 0, 1, 2, ..., 9. 
2. Великі та малі літери латинського алфавіту A, B, C, ..., Z, 

a, b, c, ..., z. 
3. Знаки арифметичних операцій: + (додати), – (відняти),      

* (помножити), / (поділити). 
4. Знаки відношень: = (дорівнює), > (більше), < (менше). 
5. Спеціальні символи: . (крапка),  , (кома),  ; (крапка з ко-

мою), : (двокрапка), ' (апостроф), $ (знак грошової одиниці), кру-
глі,  квадратні та фігурні дужки і ще деякі символи. 

Крім того, для запису коментарів, пояснень в операторах 
виведення тощо, дозволяється користуватися великими та мали-
ми літерами української (або російської) мови і будь-якими ін-
шими символами таблиці кодування. 
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Дані, що використовуються в алгоритмічній мові Паскаль, 
можна поділити на константи, змінні та масиви. 

Ім’я змінної або масиву завжди починається з латинської лі-
тери, за якою слідує довільна комбінація літер та цифр. Довжина 
імені обмежується лише довжиною рядка програми, великі і малі 
літери сприймаються як еквіваленти; при написанні імен можна 
користуватися і тими, і іншими. Для наочності дозволяється ви-
користовувати символ підкреслювання. Приклади: 

Z, KOP45, Limit, DigitWord, Serg_1. 
В індексованих змінних індекси розміщуються в квадратних 

дужках, один від другого відокремлюються комами, наприклад: 
A[7], B[1,4], Z[I,J]. 

В мові Паскаль визначено чотири стандартних типи даних: 
integer (цілий), real (дійсний), boolean (бульовий або логічний), 
char (символьний або літерний). До типу integer належать усі цілі 
числа, тип даних real відповідає дійсним числам. Дані бульового 
типу можуть набувати одне з двох значень: true (істинно), або 
false (хибно). Значенням даних символьного типу може бути 
будь-який символ (тільки один!) алфавіту мови Паскаль. 

Приклади запису числових констант 

Число 145 –7 –3,58 5,67 10–8 1000 0,001 
Запис мовою 

Паскаль 145 –7 –3.58 5.67E-8 1E3 1E-3 

Символьна константа – це будь-який символ алфавіту, що 
міститься між апострофами: 'A', '+', 'Z' тощо. Констант бульового 
типу тільки дві, вони так і записуються: true та false. 

Для обчислення основних елементарних функцій в алгорит-
мічній мові Паскаль використовуються стандартні функції. При 
необхідності використання в програмі таких функцій досить за-
писати в відповідному виразі ім’я цієї функції та вказати в круг-
лих дужках її аргумент. Аргументом може бути константа, змінна 
або ж будь-який іншій вираз.  

Основними стандартними функціями, що набувають числових 
значень, в стандартній мові програмування Паскаль є такі функції: 
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    abs(x)   -    х      sqrt(x)    -   х       sqr(x)  -  х2   
    exp(x)   -   е х       ln(x)     -   ln x      sin(x)  -  sin x 
    cos(x)   -   cos x    arctan(x)  -   arctg x    рі     -   

Аргументи тригонометричних функцій sin(x), cos(x) зада-
ються обов’язково в радіанах. Результат функції arctan(x) обчис-
люється також в радіанах.  

Аргументи описаних вище функцій можуть бути як цілого, 
так і дійсного типу, але результат завжди буде мати тип real. Ви-
няток становлять функції sqr(x) і abs(x), які для аргументу цілого 
типу дають результат теж цілого типу. 

Крім наведених вище арифметичних функцій в вкажемо ще 
на функції int(X) і frac(X), які дають цілу та дробову частини дій-
сного числа X, а також на спеціальні функції перетворення 

trunc(X), round(X), ord(S), chr(I). 
Перші дві з них перетворюють дійсне число X в ціле (при 

цьому функція trunc (X) відкидає дробову частину числа, а функ-
ція round(X) округляє число X до найближчого цілого числа). 
Функція ord(S) визначає порядковий номер символу S в упоряд-
кованій сукупності символів (для символів таблиці кодування ця 
функція визначає код символу). Функція chr(I) забезпечує виконан-
ня протилежної дії: вона визначає символ, код якого дорівнює I. 

Арифметичні вирази задають правила для обчислення зна-
чення змінних величин і складаються з операндів (змінних, конс-
тант, назв функцій), об’єднаних знаками арифметичних операцій 
та круглими дужками. 

Прийнятий в алгоритмічній мові Паскаль пріоритет виконан-
ня операцій такий самий, як і звичайно. Спочатку обчислюються ви-
рази, які знаходяться в дужках, незалежно від того, які операції вони 
містять. В дужках в першу чергу обчислюються значення функції, 
потім виконуються операції множення і ділення, додавання і відні-
мання. Операції одного пріоритету виконуються зліва направо. Як-
що всі операнди в операціях додавання, віднімання та множення 
мають тип integer, то і результат обчислень буде цілого типу. Якщо 
ж один або кілька операндів мають тип real, то результат буде дійс-
ного типу. Результат операції ділення завжди має тип real. 
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Крім вже названих чотирьох арифметичних операцій над 
даними цілого типу можна виконувати операції div і mod. Перша 
з цих операцій визначає цілу частину результату ділення (напри-
клад, 11div 3 = 3), друга визначає залишок від ділення (напри-
клад, 11 mod 3 = 2). Обидві операції дають результат цілого типу. 

Основні правила запису арифметичних виразів в програмах 
на Паскалі: 

1) Весь вираз записується в один рядок; багатоповерховий 
запис не допускається; 

2) Всі знаки операцій обов’язково записуються явно (не 
2а, а 2*а); 

3) Будь-яке відхилення від установленого порядку вико-
нання операцій задається круглими дужками. 

Для запису операції піднесення до степеню використову-
ється формула lnx x aa e , добування кореня будь-якого степеня, 
крім кореня квадратного, замінюється піднесенням підкореневого 
виразу в дробовий степінь, тобто використовується запис 1/nx ,  
а не n x . 

Приклади запису арифметичних виразів: 

2
b D

a
   (-B+sqrt(D))/(2*A) 

2 2sin cosx x  sqr(sin(X))-cos(sqr(X)) 
 

3cos xxx   X*cos(X)-exp(1/3*ln(X)) 

1 1i i iz z z   Z[I+1] - Z[I]*Z[I-1] 
 

 
2 sin 1 2

2
x x

x
   (sqrt(sqr(X)*sin(sqrt(X))+1)-2)/(2*abs(X)) 

Кожна програма, написана мовою Паскаль, складається з 
таких частин: заголовок; розділи описів; розділ операторів. 

Заголовок вказує ім’я програми і складається зі службового 
слова program та власне назви, наприклад:  

program PRIMER; 
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В розділах описів визначаються (описуються) всі дані, що 
використовуються в програмі. При цьому розрізняють: 

1) Розділ опису міток; 
2) Розділ визначення констант; 
3) Розділ визначення типів; 
4) Розділ опису змінних; 
5) Розділ опису процедур та функцій. 
В конкретних програмах деякі розділи описів можуть бути 

відсутні, але розділ опису змінних зустрічається практично в кож-
ній програмі. Це пов’язано з тим, що всі змінні в програмі на алго-
ритмічній мові Паскаль повинні обов’язково бути описаними.  

Розділ опису змінних починається службовим словом var, за 
яким розташовується список, записи в якому мають таку струк-
туру: спочатку через кому перелічуються один або кілька іденти-
фікаторів змінних, потім ставиться двокрапка, і після двокрапки 
вказується тип перелічених змінних. Різні записи відокремлю-
ються один від одного крапкою з комою, наприклад: 

 

      var 
          I, J, K: integer; 
          X, Z: real; 
       RESULT: boolean; 
 

Імена в програмі на мові Паскаль можуть присвоюватися 
не лише змінним, але й константам. В подальшому замість самої 
константи (тобто її значення) в програмі можна вказувати лише її 
ім’я. Такі іменовані константи задаються в розділі визначення 
констант, наприклад, так: 

    const 
        A = 5.8; K = 7; Sigma = 5.67E-8; 
Тип іменованих констант визначається типом їх значень. В 

нашому прикладі А і Sіgma – дійсні константи, а К – константа 
цілого типу.  

За розділами описів розміщується розділ операторів. Він 
вказує дії, які повинна виконувати програма. Розпочинається роз-
діл операторів службовим словом begіn (початок). За ним слідує 
ряд операторів, відокремлених один від одного крапкою з комою. 
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В одному рядку може бути кілька операторів; в той же час один 
оператор може займати й кілька рядків (між окремими елемента-
ми оператора може бути будь-яка кількість пропусків). В будь-
якому місці програми (як в окремих рядках, так і в рядках з опе-
раторами) можна розміщати в фігурних дужках коментарі, тобто 
послідовність будь-яких символів мови, наприклад, текст пояс-
нення українською мовою. В кінці розділу операторів ставиться 
службове слово end (кінець) і крапка. Перед end крапку з комою 
можна не ставити. 

 
 
5.5. Програмування алгоритмів лінійної структури  
 

Лінійні алгоритми – це найпростіші алгоритми, всі дії яких 
виконуються послідовно одна за одною.  

Для програмування лінійних алгоритмів використовуються 
оператори присвоєння та введення-виведення даних. 

Загальний вигляд оператора присвоєння: 
X := А , 

де X – ім’я змінної (простої або індексованої), А – арифметичний 
вираз. 

Виконується оператор присвоєння так: обчислюється зна-
чення арифметичного виразу і обчислене значення присвоюється 
змінній X. Наприклад, після виконання послідовності операторів 

F:=5; B:=8; Х:=F*B/(2*B-F-1); B:=B+X 
змінна X набуде значення 4.0; змінна F збереже своє значення, 
що дорівнює 5; змінна B набуде нового значення, яке буде дорів-
нювати 12.0.  

Тип змінної і тип арифметичного виразу в операторі присво-
єння обов’язково повинні співпадати. Винятком є випадок, коли 
змінна має тип real, тоді вираз може бути як дійсного, так і цілого 
типу. При виконанні такого оператора обчислене ціле значення 
виразу буде автоматично перетворене на дійсне значення. 

Введення даних в алгоритмічній мові Паскаль може здійс-
нюватись або за допомогою оператора присвоєння та опису від-
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повідних констант, або за допомогою спеціальних операторів 
введення. 

Оператори введення мають вигляд: 
read (X,Y,Z,...);  readln (X,Y,Z,...) 

де X, Y, Z,... – список змінних, значення яких необхідно ввести. 
При виконанні одного з таких операторів комп’ютер зупи-

няється і чекає, коли користувач ПК введе за допомогою клавіа-
тури відповідні дані. При цьому одне значення від іншого повин-
но бути відокремлене одним або кількома пропусками або ж дані 
повинні розміщуватися в різних рядках. Оператори read та readln 
відрізняються лише тим, що після введення всіх даних, вказаних 
в операторі readln, відбувається перехід до нового рядка. Таким 
чином, наступний оператор введення буде звертатися до нового 
рядка з даними, навіть якщо в попередньому рядку використані 
ще не всі дані. 

Дані типу boolean можна вводити в програму тільки за до-
помогою оператора присвоєння або шляхом опису іменованої 
константи. Оператори введення в цьому випадку не придатні. 

Виведення даних на екран дисплея здійснюється за допомо-
гою операторів виведення, що мають такий вигляд: 

write (X,Y,Z,...); writeln (X,Y,Z,...); 
де X,Y,Z,... – список змінних, значення яких необхідно вивести на 
екран. Елементами списку виведення можуть бути також послі-
довності будь-яких символів, обмежені з двох сторін апострофа-
ми, наприклад: 

write ('x=', X, 'y=', Y, 'z=', Z) 
В цьому випадку на екрані дисплея може з’явитись такий 

напис 
x=12.3  y= -14.5  z=7.5 

(звичайно, якщо змінні X, Y, Z набудуть саме таких значень). Різ-
ниця між операторами write і writeln така сама, як і між операто-
рами read і readln: після виконання оператора writeln наступні 
дані будуть виводитися в новий рядок. 
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Елементом списку виведення може бути і арифметичний 
вираз. Крім того, в операторах виведення можна задавати кіль-
кість позицій, що відводяться для запису числа та його дробової 
частини. Так, наприклад, після виконання оператора 

 write ('A=', A:8:2, 'I+J=', I+J:3) 
на екрані при A=123.74, I=10, J=3 з’явиться напис 

A = 123.74  I+J= 13 
Якщо довжина відведеного поля більша кількості цифр чис-

ла, що виводиться, то зайві позиції зліва заповнюються пропус-
ками; якщо довжина поля менша, ніж потрібно, то вона автома-
тично збільшується до необхідної. Якщо при виведенні дійсного 
числа кількість позицій для дробової частини не задана, то таке 
число буде виведене в експоненційній формі. 

Зауважимо, що оператор writeln без списку виведення про-
сто переводить курсор на початок нового рядка. Звернемо увагу 
також на те, що при виконанні операторів read або readln не 
з’являється ніяких ознак необхідності введення даних. Тому до-
цільно для організації введення даних використовувати послідов-
ність операторів виведення і введення, наприклад, так: 

write ('Введи значення X'); readln (X) 
В такому випадку на екрані з’явиться текст, що нагадає про 

необхідність введення значення змінної X. 
Як приклад програми лінійної структури наведемо програму 

обчислення площі трикутника, для якого відомі довжини сторін, 
за алгоритмом, блок-схема якого зображена на рис. 4.5, а. 

    program Pr_1; 
var 

        A,B,C: real;         { сторони трикутника } 
           P : real;         { на півпериметр } 
           S : real;         { площа трикутника  } 
     begin 
       writeln ('Введіть довжини сторін a, b і с'); 
       readln (A,B,С); 
       P:=(A+B+C)/2; 
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       S:= sqrt(P*(P-A)*(P-B)*(P-C)); 
       writeln ('Площа трикутника S=',S:8:3) 
     end. 
На закінчення дамо декілька порад по оформленню програм, 

написаних на алгоритмічній мові Паскаль: 
1. Використовуйте відступи для виявлення структури про-

грами та структури даних; відповідні begіn і end розміщуйте в 
одних і тих же колонках. 

2. Не записуйте більше одного оператора в рядку - це поле-
гшить налагодження програми. 

3. Щоб програму було краще читати, використовуйте пропу-
ски позицій при опису змінних, в арифметичних виразах, в опе-
раторах присвоєння. 

4. Коментарі, що включаються до одного рядка з оператора-
ми, розташовуйте, починаючи з однієї і тієї позиції. 

 
 
5.6. Програмування алгоритмів розгалуженої структури  
 

При програмування алгоритмів розгалуженої структури ви-
користовується умовний оператор, який в мові Паскаль відповідає 
типовій алгоритмічній структурі “розгалуження” (рис. 4.3, б) і має 
вигляд: 

if B then S1 else S2; 
де if (якщо), then (тоді), else (інакше) – службові слова; В – умова; 
S1; S2 – оператори. Виконується оператор дуже просто: якщо 
умова B справджується, то виконується оператор S1, якщо ні - то 
оператор S2. 

Допускається скорочена форма умовного оператора: 
if B then S. 

В цьому випадку оператор S виконується тільки тоді, коли 
умова B справджується; інакше цей оператор не виконується, 
тобто скорочена форма умовного оператора відповідає типовій 
структурі “обхід” (рис. 4.4, а).  
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За службовими словами then та else в умовному операторі 
може міститись лише один оператор. Якщо ж виникає необхід-
ність виконання певної групи операторів, то слід скористатися 
так званим складеним оператором, який має таку структуру: 

begin S1; S2;...; Sn end; 
де S1; S2;...; Sn – будь-які оператори. Опрацьовується такий скла-
дений оператор точно так же, як і простий оператор. 

Умовою в умовному операторі може бути, наприклад, від-
ношення, тобто два арифметичних вирази, розділені знаком від-
ношення. Крім знаків <, >, = дозволяється використовувати ком-
бінації знаків: < = (менше або дорівнює), > = (більше або дорів-
нює), < > (не дорівнює). Так, наприклад, оператор  

if X<0 then Y:=sqr(X) else Y:=0. 
задає обчислення виразу 

2 , 0;
0, 0.
x xy

x

 


 

В більш складних випадках умовою може бути будь-який 
логічний вираз, тобто сукупність констант, змінних та функцій, 
об’єднаних знаками арифметичних та логічних операцій, а також 
операцій відношення. Логічний вираз може приймати лише одне 
з двох значень: true (істинно) або false (хибно). Таким чином, 
умова В логічному операторі справджується, якщо значенням ві-
дповідного логічного виразу буде true, і не справджується, якщо 
його значенням буде false. 

З логічних операцій найчастіше (в усіх версіях мови) вжи-
ваються такі операції:   

not - заперечення  (логічне доповнення); 
       and - і                     (логічне множення); 
       or  - або                  (логічне додавання); 
Якщо А і В – логічні вирази, то А and В – це новий логіч-

ний вираз, який має значення true тільки тоді, коли обидва вирази 
А і В мають значення true. Якщо ж один або обидва вирази мають 
значення false, то і вираз А and В має таке ж значення.  
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Вираз А or В має значення true тільки тоді, коли один або 
обидва з виразів А і В мають таке значення. Якщо ж обидва вира-
зи А і В хибні, то і вираз А or В має значення false.  

Логічний вираз not А має значення true тоді, коли А – хиб-
но; і значення false тоді, коли А – істинно. 

Як приклад використання логічних виразів наведемо три 
варіанти запису умовного оператора, що перевіряє, чи належить 
задане число Х інтервалу [0,1]: 

1) if (Х>=0) and (Х<=1) then write('так') else write('нi'); 

2) if (Х<0) or (Х>1) then write('нi') else write('так'); 

3) if not((Х>=0) and (Х<=1)) then write('нi') else write('так'); 
Очевидно, що в першому випадку умова справджується тоді 

і тільки тоді, коли виконується і відношення Х>=0, і відношення 
Х<=1. В другому випадку умова вважається справедливою, якщо 
виконується хоча б одне з відношень Х<0 або Х>1. В третьому 
випадку умова справджується, якщо невірним є твердження про 
те, що і Х>=0, і Х<=1. 

Значення логічного виразу може бути присвоєно змінній бу-
льового типу за допомогою оператора присвоєння. Така зміна, в 
свою чергу, є частковим випадком логічного виразу і може бути 
використана в умовному операторі. Таким чином, умову, що роз-
глядалась вище, можна реалізувати і за допомогою такої послідо-
вності операторів: 

Z:= X>=0 ; V:= X<=1; W:=Z and V;  
if W then write ('так') else write ('нi'); 

Змінні Z,V,W в цьому випадку обов’язково повинні бути 
описаними в розділі опису змінних як змінні бульового типу, 
тобто так: 

var Z,V,W: boolean; 
Процедуру програмування алгоритмів розгалуженої струк-

тури проілюструємо прикладом визначення дійсних коренів ква-
дратного рівняння 2 0.ax bx c    Блок-схема відповідного алго-
ритма показана на рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. Алгоритм визначення дійсних коренів  

квадратного рівняння 

Програма на алгоритмічній мові Паскаль має такий вигляд: 
 

   program Pr_2; 
     var 
      A,B,C : real;   { коефіцієнти рівняння } 
          D : real;   { дискримінант    } 
      X1,X2 : real;   { корені рівняння   } 
    begin 
      writeln ('Введіть коефіцієнти рівняння A,B,C');     
      readln(A,B,C); 
      D: = sqr(B)- 4*A*C; 
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      if D<0 then 
              writeln('Дійсні корені відсутні') 
            else 
              begin  
               if D=0 then 
                      begin X1:=-B/(2*A); X2:=Х1 end 
                     else 
                       begin 
                         X1:=(-B + sqrt(D))/(2*A);  
                         X2:=(-B - sqrt(D))/(2*A); 
                       еnd; 
               writeln('X1=',X1,'X2=',X2) 
              end 
    end. 
 
Оператори, що містяться в умовному операторі вслід за then 

та else, можуть бути будь-якими. Можлива ситуація, коли між 
словами then та else міститься також умовний оператор, напри-
клад: 

if B1 then if B2 then S1 else S2. 
Виникає запитання: якому ж then відповідає else? Для за-

безпечення однозначності в алгоритмічній мові Паскаль вважа-
ється, що кожному else відповідає найближчий вільний then. В 
наведеному вище прикладі це означає, що оператор S2 буде ви-
конуватись тоді, коли умова В1 справджується, а умова В2 – ні. 
Якщо ж потрібна інша інтерпретація цього умовного оператора, 
то слід скористатися операторними дужками begin та end,  
наприклад, так: 

if B1 then begin if B2 then S1 end else S2. 
В цьому випадку оператор S2 буде виконуватися лише тоді, 

коли умова В1 не справджується (умова В2 на виконання операто-
ра S2 взагалі не впливає). Зрозуміло, що умовний оператор, який 
міститься в операторних дужках, опрацьовується як складений 
оператор. 
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5.7. Програмування алгоритмів циклічної структури  
 

Однією з найбільш поширених циклічних структур є цикл з 
параметром (або цикл “Для”). Управління обчисленнями в такому 
циклі здійснюється шляхом зміни параметра циклу х від хп до хк 
за законом арифметичної прогресії, тобто з певним кроком х 
(рис. 4.4, б). Кількість повторень в такому циклі визначається  
однозначно: вона дорівнює цілому значенню, що обчислюється за 

формулою 1ê nx õn õ


  . 

В алгоритмічній мові Паскаль цикл з параметром реалізу-
ється за допомогою оператора, що має вигляд: 

for I: = Iо tо Iк do S, 
де for (для), to (до), do (виконувати) – службові слова; I – управ-
ляюча змінна (параметр циклу); Iо – її початкове, а Iк – кінцеве 
значення; S – будь-який оператор (він може бути і складеним!). 

Виконується оператор for так: управляюча змінна I набуває 
по черзі всіх значень від початкового Iо до кінцевого Iк так, що 
кожне наступне значення більше попереднього на одиницю. Для 
кожного значення I виконується оператор S. Якщо ж початкове 
значення I в операторі for більше кінцевого (Iо > Iк), то оператор 
S не виконується ні разу. Змінна I обов’язково повинна бути ціло-
го типу; на місці Iо та Iк можуть бути як константи, так і змінні 
або вирази типу integer. Цикл закінчується після того, як пара-
метр циклу набуде значення, що більше від кінцевого значення 
(оператор S при цьому вже не виконується!).  

Арифметична прогресія, що зумовлює зміну параметра циклу, 
в наведеному прикладі є зростаючою з кроком I = 1. Крім такого 
кроку допускається ще I = –1, тобто арифметична прогресія може 
бути і спадаючою (в цьому випадку в операторі for замість службо-
вого слова to використовується службове слово downto). Зрозуміло, 
що в останньому випадку початкове значення параметру циклу по-
винно бути більшим, ніж його кінцеве значення. 

Оператор while реалізує цикл “Поки” (рис. 4.3, в). Його зага-
льний вигляд: 
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while P do S, 
де while (поки), do (виконувати) – службові слова; S – оператор;  
P – умова (вираз логічного типу). 

Оператор S в операторі while виконується повторно весь час, 
поки логічний вираз P має значення true, тобто поки умова P 
справджується. Як тільки вираз P набуде значення false, то вико-
нання оператора S припиняється, керування передається наступ-
ному (за while) оператору. Якщо ж вираз P з самого початку має 
значення false, то оператор S взагалі не виконується (ні разу!). 
Оператор S в операторі while може бути як простим, так і скла-
деним. 

Оператор repeat реалізує цикл “До” (див. рис. 4.4, в). Загаль-
ний вигляд цього оператора такий: 

repeat S1; S2;...; Sn until P , 
де repeat (повторювати), until (поки не) – службові слова;  
S1; S2;...; Sn – оператори, що виконуються повторно; P – логічний 
вираз. 

На відміну від оператора whіle в операторі repeat управляю-
чий вираз міститься після повторюваних операторів. Оператори 
S1; S2;...; Sn виконуються повторно до тих пір, поки управляючий 
вираз P не набуде значення true (істинно). Оскільки значення 
умовного виразу визначається в кінці циклу, то на відміну від 
оператора whіle, в операторі rеpeat тіло циклу виконується при-
наймні один раз.       

Для порівняння вказаних операторів циклу на рис. 5.3 наве-
дено фрагменти програми визначення таблиці значень функції  
y = sin x в проміжку [0;2] з кроком x = 0,2 : 

 

 
 

Рис. 5.3. Фрагменти програми табулювання функції 
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При програмуванні циклів іноді виникає необхідність дост-
рокового виходу з циклу. В сучасних версіях Паскалю для цього 
використовується спеціальна процедура break, яка просто передає 
управління на оператор, що стоїть відразу за оператором, який 
завершує цикл. Крім того, є процедура continue, дія якої полягає в 
достроковому припиненні чергового виконання тіла циклу. В 
цьому випадку керування передається на оператор, який завер-
шує цикл, тобто, здійснюється перехід до наступного виконання 
операторів циклу. 

Для кращого розуміння дії операторів циклу та особливос-
тей їх використання при програмуванні циклічних алгоритмів на-
ведемо деякі приклади. 

Приклад 1. Обчислити суму 
20 2

2
1

1
1k

kS
k




  . 

Розв’язання. В даному випадку можна використати типо-
вий алгоритм обчислення суми скінченого числа доданків. Прог-
рама має вигляд: 

   

   program Pr_3; 
      var 
        K: integer; 
        S : real; 
      begin 
        S:=0; 
        for К:=1 to 20 do 
          S:=S+(sqr(K)-1)/(sqr(K)+1); 
       writeln('s=',S) 
      end.                          
 

Приклад 2. Обчислити з точністю   суму знакозмінного ряду 
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Розв’язання. В даному випадку можна використати типо-
вий алгоритм обчислення суми нескінченного ряду. Програма має 
вигляд: 

     program Pr_4; 
       var 
         N: integer;  V,X,S,EPS : real; 
       begin 
         writeln('Введи значення X та EPS'): 
         readln (X,EPS); 
         S:=0; 
         V:=X; 
         N:=1; 
         repeat 
           S:=S+V; 
           N:=N+1; 
           V:=-V*X/N 
         until abs(V) < EPS; 
         writeln('S=',S) 
      end.    
   

Приклад 3. Визначити найбільший спільний дільник двох 
натуральних чисел M і N. 

Розв’язання. В даному випадку можна використати відомий 
алгоритм Евкліда. Програма має вигляд: 

 
       program Pr_5; 
         var 
            M,N,I,K: іnteger; 
         begin 
            I:=M; 
            K:=N; 
            while I<>K do 
              if I > K then I:=I-K 
                    else K:=K-I; 
            writeln('I=',I) 
         end.          
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5.8. Програмування процедур обробки масивів  
 

Якщо в програмі використовується масив, він повинен бути 
обов’язково описаний в розділі опису змінних. Зробити це можна, 
наприклад, так: 

 

                var   A: array [1..10] of real; 
                     B: array [1..10,1..10] of іnteger; 
 

Наведений опис говорить про те, що в програмі буде вико-
ристовуватись одновимірний масив А, який складається з десяти 
елементів типу real, та двовимірний масив В, що складається зі 
ста цілих елементів. Числа в квадратних дужках показують най-
менше та найбільше значення індексу. На місці цих чисел можуть 
бути іменовані константи, що задані раніше. 

Введення-виведення масивів і будь-яка їх обробка здійсню-
ється поелементно за допомогою операторів циклу (найчастіше 
при цьому використовується оператор for).  

Так, програма визначення найбільшого елемента масиву та 
його індексу за алгоритмом, наведеним на рис. 4.10, б, має вигляд: 

 

   program Pr_6; 
     const N=100; 
     var I,K,M : integer; 
            A : array [1..N] of real; 
     begin 
        writeln('Скільки чисел буде в масиві?'); 
        readln(M); 
        for I:=1 to M do readln(A[I]); 
        K:=1; 
        for I:=2 to M do 
                  if A[I]>A[K] then K:=I; 
        writeln('Найбільший елемент А[',K,']=',A[K]) 
      end. 
  
В програмі описано одновимірний масив А, максимальна кі-

лькість елементів якого задається іменованою константою N. Ця 
константа має значення 100, отже, при компіляції програми для 
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розміщення масиву буде виділена область пам’яті такого розміру, 
щоб забезпечувалось зберігання 100 дійсних чисел (400 байт). В 
той же час при налагоджуванні програми доцільно використову-
вати масиви меншого розміру. Ось чому в нашій програмі кіль-
кість елементів масиву вводиться в програму як значення деякої 
змінної M (M < N). Така організація програми забезпечує їй певну 
універсальність. 

Нижче наведено ще один приклад, а саме формування одно-
вимірного масиву В, елементи якого дорівнюють сумам додатних 
елементів відповідного рядка матриці А. 

Алгоритм розв’язання цієї задачі може бути таким: спочатку 
необхідно ввести кількість рядків та стовпців матриці А; потім 
організувати перебір всіх рядків і для кожного і-го рядка ввести 
елементи кожного стовпчика матриці Аik та реалізувати типовий 
алгоритм обчислення суми додатних елементів (значення суми 
необхідно накопичувати в індексованій змінній Ві), після чого 
вивести на друк всі елементи сформованого масиву. 

Програма на Паскалі має вигляд: 
 

   program Pr_7; 
    const 
       N1=100; M1=100; 
    var 
       I, K, M, N : integer; 
              A : array [1..N1,1..M1] of real; 
              B : array [1..N1] of real; 
    begin 
      writeln('Введіть кількість рядків та стовпців?');  
      readln(N,M); 
      for I:=1 to N do 
       begin 
         B[I]:=0; 
         for K:=1 to M do 
          begin 
            readln(A[I,K]); 
            if A[I,K]>0 then B[I]:=B[I]+A[I,K]; 
          end 
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       end; 
       for I:=1 to N do 
        writeln('B[',I,']=',B[I]) 
    end.                   
 
 
5.9. Програмування з використанням функцій  

 

Структурний підхід до розробки алгоритмів та метод покро-
кової деталізації передбачає використання допоміжних  алгорит-
мів для розв’язання окремих підзадач основної задачі. В мовах 
програмування такі алгоритми реалізуються у вигляді підпрог-
рам. В Паскалі визначено два різновиди підпрограм: функції і 
процедури. Вони описуються в розділі процедур та функцій, який 
в стандарті мови розміщується після опису змінних перед розді-
лом операторів. 

Структура функції в основному співпадає зі структурою 
основної програми. Відмінність полягає в запису заголовка та ви-
користанні крапки з комою замість крапки після останнього end. 

Заголовок функції починається зі службового слова function 
(функція), далі слідує ім’я функції і в круглих дужках перелічу-
ються параметри з вказівкою їх типу. Закінчується заголовок вка-
зівкою типу самої функції. Наприклад: 

function fort (A: real; N: integer): real; 
В цьому прикладі fort – ім’я функції; A і N – параметри 

(один з них дійсного типу, а другий – цілого); значення функції 
належить до типу real. 

Після заголовка розміщуються розділи описів об’єктів, що 
використовуються в даній функції, а також розділ операторів, в 
якому визначається результат роботи функції. Серед операторів 
обов’язково повинен бути принаймні один оператор, за допомо-
гою якого результат роботи цієї функції присвоюється імені фун-
кції. Таких операторів в тілі функції може бути декілька, але ім’я 
функції не може бути використано в даній функції як ім’я змін-
ної, зокрема, його не можна використовувати в виразах. 
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Звернення до функції, що описана в даній програмі, здійсню-
ється так само, як і до стандартної, тобто досить записати ім’я 
функції і в круглих дужках вказати фактичні параметри. 

Слід чітко розрізняти поняття формальних та фактичних 
параметрів. Формальними називають ті параметри, відносно яких 
описано алгоритм роботи функції; фактичними називають ті па-
раметри, для яких функція виконується при даному звертанні до 
неї. Іншими словами, при кожному звертанні до функції форма-
льні параметри набувають значення фактичних параметрів, що 
вказані в цьому звертанні, і саме з цими параметрами виконуєть-
ся функція. Як формальні параметри найчастіше виступають про-
сті  змінні; фактичними параметрами можуть бути константи, 
змінні або вирази. В будь-якому випадку формальні та фактичні 
параметри повинні бути узгодженні за кількістю, типом та міс-
цем розташування. 

Для ілюстрації сказаного наведемо програму, що обчислює 
значення біноміального коефіцієнта m

nC  за формулами 
 

1, 0;! ; !!( )! 1 2 ... , 0.
m
n

knC km n m k k


     
 

 

Зрозуміло, що для обчислення значень n!, m!, (n-m)! доціль-
но використати функцію. Відповідна програма має вигляд : 

 

  program PR_8; 
       var 
         C : real; 
       N,M : integer; 
      function fact (K: integer): integer;  { заголовок функції } 
         var 
           F,I: integer; 
         begin 
           F:=1; 
           for i:=2 to K do F:=F*I; 
           fact:=F 
         end;                        { кінець функції } 
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      begin 
         writeln('Введи значення n і m'); 
         readln(N,M); 
        C:=fact(N)/(fact(M)*fact(N-M)); 
         writeln ('c=',C) 
      end. 
 

Наведена програма тричі звертається до функції fact, яка  
обчислює значення факторіалу k!. Формальним параметром цієї 
функції є зміна K цілочисельного типу integer. Як фактичні пара-
метри послідовно виступають змінні цілого типу N і M та вираз 
цілого типу N-M.   

Підкреслимо: алгоритм обчислення k! записано тільки один 
раз (в тілі функції fact), а виконується він в даній програмі тричі. 
Отже, використання функцій підвищує ефективність та компакт-
ність програм. 

Звернемо увагу ще на такий факт. При k > 0 маємо 
k k k k k! ... ( ) ( )!        1 2 1 1 . Отже, формулу для обчислення k! 
можна записати і так: 

 

1, 0
! .

( 1)! , 0
k

k
k k k


   

 
 

Таке визначення функцій називають рекурсивним, розумію-
чи під рекурсією таку ситуацію, коли якийсь алгоритм прямо чи 
через інші алгоритми звертається до себе ж, як до допоміжного 
алгоритму. Рекурсивні алгоритми виникають завжди там, де ви-
хідну задачу можна привести до точно такої ж задачі, але з інши-
ми параметрами або в інших обставинах. При цьому часто скла-
дання нерекурсивних алгоритмів виявляється досить складним, 
майже неможливим, і рекурсія є єдиним виходом з ситуації. 

На відміну від багатьох інших мов програмування в Паскалі 
рекурсія записується так само, як і в формулах. Це означає, що 
серед операторів тіла рекурсивної функції повинен бути опера-
тор, який обчислює значення функції, звертаючись до цієї ж фун-
кції, але з іншими параметрами. Крім того, обов’язково повинна 
опрацьовуватись гранична ситуація, коли звертатись до себе ж 
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функція вже не може і її значення повинно обчислюватися за 
конкретною формулою. 

Як приклад наведемо рекурсивну функцію для обчислення 
значення факторіалу k!, використовуючи визначення функції на-
ведене вище. Граничним випадком є випадок k = 0, коли k! = 1.  
В усіх інших випадках можна використовувати рекурсивну фор-
мулу k! = k (k-1)!. Звернемо також увагу на те, що при  k = 1 (як і 
при k = 0) значення функції k! = 1. Таким чином, функція може 
мати такий вигляд : 

       
     function fact(K:integer):integer; 
       begin 
        if K<=1 then 
             faсt:=1 
            else 
             fact:=K*fact(K-1) 
       end;      
        
Як видно, застосування рекурсії дає можливість складати 

коротші та більш наочні програми. У зв’язку з цим використання 
рекурсивних функцій традиційно відноситься до переваг мови 
Паскаль. В той же час треба мати на увазі, що введення рекурсії 
до програм лише полегшує життя програмісту. Складність розра-
хунків, які виконує комп’ютер, при цьому може навіть вирости. 
Це пов’язано з необхідністю запам’ятовування всієї послідовнос-
ті “внутрішніх” звертань до функції (втім, це вже клопіт 
комп’ютера). В будь-якому випадку рекурсія залишається одним 
з потужних засобів програмування на Паскалі. 

 
 
5.10. Програмування з використанням процедур  
 

За допомогою функції можна програмувати допоміжні алго-
ритми, в результаті роботи яких повертається одне значення – 
значення функції. Якщо ж допоміжний алгоритм має кілька ре-
зультуючих параметрів, то його в Паскалі можна запрограмувати 
у вигляді процедури. 
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Будь-яка процедура в Паскалі починається з заголовка, який 
складається з службового слова procedure, імені процедури та 
списку формальних параметрів, які розміщуються в круглих дуж-
ках і відокремлюються один від одного крапкою з комою. Для 
параметрів, як правило, вказується їх тип. Ім’я процедури, на ві-
дміну від імені функції, не приймає ніякої участі в операторах, 
що складають тіло процедури (за винятком звернення процедури 
до самої себе в рекурсивних алгоритмах). Після заголовка проце-
дури слідують розділи описів внутрішніх об’єктів процедури та 
розділ операторів (тіло процедури). Закінчується опис процедури 
словом end, після якого ставиться крапка с комою. 

Для виклику та виконання процедури досить в відповідному 
місці основної програми записати її ім’я та вказати в дужках фак-
тичні параметри. Тим самим керування передається операторам 
процедури. Після виконання останнього з операторів процедури 
керування знову передається основній програмі і виконуються 
оператори, які розміщуються безпосередньо за зверненням до 
процедури. Для дострокового виходу з підпрограм використову-
ється стандартна процедура Exit. 

Між формальними та фактичними параметрами процедур 
(як і в випадку функцій) повинна бути повна узгодженість: кіль-
кість їх повинна бути однаковою; тип кожного фактичного пара-
метра повинен співпадати з типом відповідного формального па-
раметра; порядок розміщення фактичних параметрів в зверненні 
до процедури повинен бути таким самим, як і порядок розміщен-
ня відповідних формальних параметрів в описі процедури. 

Серед формальних параметрів функцій та процедур можуть 
бути параметри-значення та параметри-змінні. Різниця між ни-
ми полягає в тому, що перші при зверненні до підпрограми отри-
мують значення відповідних фактичних параметрів, а другі –  
інформацію про те, де в оперативній пам’яті зберігаються відпо-
відні їм фактичні параметри. В зв’язку з цим параметри-значення 
можуть змінювати свої значення всередині процедури, але в ос-
новну програму ці зміни не перейдуть, тоді як при зміні значення 
параметрів-змінних в процедурі автоматично змінюються зна-
чення відповідних фактичних параметрів в основній програмі. 
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Отже, вхідні параметри процедур доцільно оголошувати як пара-
метри-значення, а вихідні параметри (результати роботи проце-
дури) – як параметри-змінні. В списку формальних параметрів 
перед параметрами-змінними вказується службове слово var. 

Фактичними параметрами, що відповідають параметрам-
значенням, можуть бути константи, змінні або вирази. Фактич-
ними параметрами, що відповідають параметрам-змінним, мо-
жуть бути лише змінні. 

Використання процедур проілюструємо прикладом програ-
ми, яка вводить два рядки символів і обчислює кількість крапок в 
першому рядку та кількість літер “A” в другому. 

В даному випадку доцільно використати процедуру, яка б 
визначала кількість заданих символів у рядку, що вводиться за 
допомогою клавіатури. В цій процедурі повинно бути два параме-
три: вхідний параметр типу char, який задає символ для пошуку, 
та вихідний параметр цілого типу, який буде відповідати резуль-
тату роботи функції, тобто кількості символів. В основній про-
грамі процедура буде використовуватися двічі. Вся програма  
буде мати такий вигляд : 

 

    program Pr_9; 
      const 
        B='.'; 
      var 
        S: integer; 
      procedure xyz (P: char; var N: integer); 
        var 
         C: char; 
       begin 
          N:=0; 
          writeln('Введи рядок'); 
          repeat 
           read(C); 
            if C=P then N:=N+1 
         until EOLN 
       end; 
       begin 
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         readln; 
         xyz(B,S); 
         writeln('Кiлькiсть крапок в рядку - ',S:3); 
         xyz('A',S); 
         writeln('Кiлькiсть літер А в рядку - ',S:3) 
       end. 
 

Параметр P – вхідний параметр, що задає потрібний символ; 
параметр N – вихідний параметр (обчислена кількість символів P). 
Перший параметр – це параметр-значення, другий – параметр-
змінна. В операторі repeat в процедурі xyz використовується неві-
дома нам ще стандартна функція Паскаля EOLN. Її значення 
співпадає з бульовим значенням true, якщо прочитано останній 
символ рядка. В противному разі значенням цієї функції є false.    

Відзначимо, що параметри – змінні фактично виступають як 
засіб зв’язку підпрограм з основною програмою. За допомогою 
цих параметрів функція або процедура може передавати резуль-
тати своєї роботи тій програмі, яка звертається до даної підпрог-
рами. Таким чином, навіть функція в Паскалі може передавати до 
основної програми декілька результатів (хоч в такій ситуації 
більш логічним є використання процедур). 

Для будь-якої підпрограми в розділах опису можна вказува-
ти константи, мітки та тип змінних, описувати нові типи, вводити 
свої власні функції та процедури. Всі ці об’єкти називаються ло-
кальними по відношенню до даної підпрограми, бо вони доступні 
лише самій підпрограмі, а для зовнішньої програми залишаються, 
так би мовити, “невидимими”. Зовнішня програма не може вико-
ристовувати об’єкти, що описані в підпрограмі. Ті ж об’єкти, які 
описані в зовнішній програмі, називаються глобальними по від-
ношенню до підпрограм даної програми. Будь-яка функція або 
процедура може використовувати глобальні об’єкти, якщо вони 
описані до опису цієї підпрограми і не локалізовані в іншій підп-
рограмі. 

Основна різниця між локальними та глобальними об’єк-
тами полягає в тому, що локальний об’єкт фактично створюється 
лише тоді, коли відбувається звернення до підпрограми, в якій 
цей об’єкт описано. Після виконання даної підпрограми локальні 
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об’єкти видаляються з пам’яті комп’ютера. Ось чому вони недо-
ступні для зовнішньої програми. Позитивною властивістю лока-
льних об’єктів є те, що одні і ті ж імена можна використовувати 
для позначення різних об’єктів в різних підпрограмах. Зауважи-
мо, що до локальних об’єктів слід віднести також формальні па-
раметри-значення підпрограм. Якщо ім’я якого-небудь локально-
го об’єкта співпадає з іменем глобального об’єкта, то для даної 
підпрограми “сильнішим” виявляється локальний об’єкт: саме 
його буде використано в підпрограмі. 

Глобальні об’єкти подібно параметрам-змінним виступають 
як ще один засіб зв’язку підпрограм з основною програмою. От-
же, передавати значення з підпрограми до зовнішньої програми 
можна або за допомогою параметрів-змінних, або за допомогою 
глобальних змінних. Який саме спосіб вибрати – це справа про-
граміста. Проте, слід мати на увазі, що зловживання глобальними 
змінними робить програму заплутаною, складною для розуміння 
та важкою в налагодженні. З іншого боку, оголошувати всі пара-
метри підпрограми параметрами-змінними також не варто. По-
перше, це виключає можливість використання виразів як фактич-
них параметрів, а отже, робить програму більш громіздкою. По-
друге, при такому підході можна випадково зіпсувати вхідний 
параметр, значення якого не повинно було змінюватись. 

 
 

Контрольні питання до розділу 5 
 

1. Перерахуйте основні елементи мови програмування.  
Поясніть поняття оператор, алфавіт мови, структура програми. 

2. Які дані можуть використовуватися в програмах? Чим 
вони можуть відрізнятися в різних мовах програмування? 

3. Що таке стандартні функції? Чим вони можуть відріз-
нятися в різних мовах програмування? 

4. Поясніть поняття арифметичний вираз, логічний вираз. 
Чим вони можуть відрізнятися в різних мовах програмування? 

5. Які символи входять до алфавіту мови Паскаль?   
6. Які імена можна надавати змінним в Паскалі? 
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7. Які стандартні типи даних ви знаєте? В чому полягає  
різниця між ними? 

8. Як записуються в Паскалі константи різних типів?  
9. Що таке стандартна функція? Як вона використовується 

в програмі на Паскалі? 
10. Які стандартні арифметичні функції ви знаєте? Якими 

можуть бути аргументи та значення стандартних функцій?  
11. В якому порядку виконуються дії при обчисленні зна-

чень арифметичних виразів?   
12. Сформулюйте правила запису арифметичних виразів. 
13. Опишіть структуру програми в Паскалі.  
14. Чому в програмах на Паскалі обов’язково повинен бути 

розділ опису змінних? Як саме описуються змінні?    
15. Для чого в програмах на Паскалі використовуються 

іменовані константи? Як вони визначаються? 
16. Опишіть структуру розділу операторів. 
17. Як записується та як виконується оператор присвоєння? 
18. Які значення будуть мати змінні А і В після виконання 

послідовності операторів. 
19. A:=4; B:=2; A:=A+2; B:=B-A? 
20. За допомогою яких операторів організовується введення 

даних? 
21. Опишіть можливості операторів write і writeln. 
22. Як можна організувати введення даних з попереднім  

запитом про те, які саме дані необхідно вводити? 
23. Опишіть структуру умовного оператора. Як він викону-

ється? 
24. В яких випадках доцільно використовувати скорочену 

форму умовного оператора?    
25. Який оператор називається складеним? В яких випадках 

він використовується? 
26. Що являє собою логічний вираз? Коли він використову-

ється і які значення може приймати? 
27. Які операції можна використовувати в логічних вира-

зах? В якому порядку виконуються дії при визначенні значень 
логічних виразів? 
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28. Як записується та як виконується оператор for? 
29. Які зміни необхідно внести в форму оператора for, щоб 

параметр циклу змінювався з кроком -1? 
30. Як можна використовувати оператора for для організації 

циклів, в яких параметр циклу змінюється з нецілим кроком?    
31. Який результат з’явиться на екрані дисплею після вико-

нання операторів 
for I:=1 to 10 do X:=(I-1)*0.2; writeln(I,X); ? 

32. Як записується та як виконується оператор while? 
33. Чим відрізняється оператор while від оператора for? 
34. Як записується та як виконується оператор repeat? 
35. Чим відрізняється оператор repeat від оператора while? 
36. Порівняйте фрагменти програм, які табулюють функцію 

y = sin(x) за допомогою операторів for, while і repeat (рис. 5.3). 
Який з вказаних способів найбільше доцільний? 

37. Як в програмах на Паскалі описуються масиви? 
38. Як виконуються введення-виведення та інші операції по 

обробці масивів? 
39. Опишіть структуру функції в Паскалі. Як здійснюється 

звертання до функції?    
40. Поясніть поняття формальні параметри, фактичні  

параметри. Що може виступати в ролі вказаних параметрів? 
41. Що таке рекурсія? Як в Паскалі організовуються рекур-

сивні функції?    
42. Складіть програму для визначення перших двадцяти  

чисел Фібоначі. В програмі використати рекурсивну функцію для 
обчислення значень вказаних чисел, виходячи з формул 

1 = 1,   2 = 1,   і = і-1 + і-2,   і = 3, 4,... 
43. Опишіть структуру процедури в Паскалі. Чим відрізня-

ються процедури від функцій?    
44. Поясніть поняття параметр-значення, параметр-змінна. 

В яких випадках доцільно використовувати вказані параметри? 
45. Поясніть поняття глобальний об’єкт, локальний об’єкт. 

Як за допомогою глобальних змінних можна передавати дані з 
основної програми в підпрограму?  
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6. ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ VBA 
 
6.1. Загальна характеристика мови VBA 

 
Visual Basic for Applications (VBA, Visual Basic для додатків) – 

це реалізація мови програмування Visual Basic, інтегрована в  
сімейство продуктів Microsoft Office (у тому числі й для опера-
ційної системи Mac OS).  

Саме поява програмного пакета MS Office породила про-
блему інтеграції таких різних за структурою, розв’язуваним за-
вданням додатків як Word, Excel, Access, Powerpoint і інші. Вирі-
шенням проблеми стала поява мови макровизначень, єдиного для 
всіх офісних додатків, пристосованого до специфіки кожного з 
них. У результаті пропала необхідність у вивченні нової мови при 
переході з одного додатка в інший. 

Крім цього, VBA входить до складу багатьох інших програ-
мних пакетів, наприклад, Autocad, Solidworks, Coreldraw, 
Wordperfect, ESRI Arcgis. 

VBA як програмний засіб містить у собі мову програмуван-
ня й середовище розробки. Визначення Visual характеризує метод 
розв’язання користувацьких завдань із використанням графічного 
користувацького інтерфейсу (GUI) за принципом “бачу, що ство-
рюю”. Ця система має всі можливості процедурного програму-
вання, коли послідовно виконувані оператори можуть бути зібра-
ні в програмні модулі, підпрограми (цілісні одиниці програмного 
коду різного розміру з певними наборами функціональності) за 
допомогою механізмів самої мови.  

VBA може працювати в режимі діалогу або так званого ци-
клу читання-обчислення-друку, тобто належить до інтерпритиру-
ємих мов. VBA близький до класичного Visual Basic і практично 
нічим від нього не відрізняється. 

Крім того Visual Basic for Applications є об’єктно-орієнто-
ваною й компонентно-орієнтованою мовою, тому що базується на 
поняттях;  

1) Об’єкта – якоїсь сутності, яка поєднує в собі поля (дані) і 
методи (виконувані об’єктом дії). Об’єкти можуть мати ідентич-
ну структуру й відрізнятися тільки значеннями властивостей.  
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У таких випадках у програмі створюється новий тип, заснований 
на єдиній структурі об’єкта. 

Він називається класом, а кожний конкретний об’єкт, що 
має структуру цього класу, називається екземпляром класу; 

2) Компонента, тобто незалежного модуля програмного  
коду, призначеного для повторного використання й розгортання. 
VBA побудований на технологічному стандарті Microsoft, який 
призначений для створення програмного забезпечення на основі 
взаємодіючих компонентів (COM, Component Object Model – 
об’єктна модель компонентів). Кожний компонент може викори-
стовуватися в багатьох програмах одночасно. COM дозволяє ви-
користовувати всі доступні в операційній системі COM об’єкти й 
компоненти. Для цього використовується Activex – технологія 
каркаса (або framework), що диктує правила побудови архітекту-
ри додатка й початкової поведінки (за замовчуванням). Це дозво-
ляє в структурі додатка визначати програмні компоненти, прида-
тні до використання програмами, реалізованими на різних мовах 
програмування. Наприклад, за допомогою Activex Internet 
Explorer завантажує Windows Media Player, Flasplayer, Quicktime, 
Pdf-Рідери й інші додатки, які можуть відтворювати файли, 
пов’язані з веб-сторінкою. Елементи керування Activex активізу-
ються при клацанні по такому об’єкту на веб-сторінці. 

Починаючи з випуску Visual Studio 2005 Microsoft поступо-
во заміняє VBA на Visual Studio Tools for Applications (VSTA) – 
інструментарій розширення функціональності додатків, заснова-
ний на Microsoft .NET. 

Нижче розглядаються питання програмування в середовищі 
VBA на прикладі Microsoft Visual Basic for Application 7.0 пакета 
MS Office 2010. 

 
 
6.2. Початок роботи в середовищі VBA  
 

Середовище розробки запускається однаково для всіх офіс-
них додатків – із групи “Код” на стрічці, вкладки меню “Розроб-
лювач” (крім MS Access) або комбінацією клавіш ALT+F11 
(рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Запуск середовища розробки 
 

Вкладка “Розроблювач” за замовчуванням в офісних 
додатках неактивна. Активація – увійти в меню “файл”, послі-
довно вибрати й відкрити “параметри”, “настроювання стрічки”, 
у правому вікні, що відкрилося, знайти вкладку “розроблювач”, 
поставити “галку”, Ок (виключення – MS Access, вкладка редак-
тора VBA перебуває в блоці меню “Робота з базами даних”). 

VBA-проект у кожному з додатків MS Office може бути 
створено одним з наступних шляхів. 

Запис макросу за допомогою макрорекодера. Після чого 
може бути активований редактор VBA, у якому макрос може бу-
ти відредагований, виправлений. Це найпростіший спосіб навчи-
тися працювати з VBA – записати свій макрос, у результаті чого 
автоматично генерується програмний код мовою VBA, а потім, 
запустивши налагодження програми, проаналізувати всі команди, 
що входять до складу макросу.  
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Наприклад, у табличному процесорі MS Excel потрібно  
записати макрос створення таблиці 1010, із границями по всіх 
комірках. Відкриваємо меню “розроблювач”, входимо в групу 
“код”, вибираємо команду “записати макрос” (рис. 6.2). 

 

 
 

 

 
 

Рис. 6.2. Запис макросу з додатка MS Excel 
 

Послідовно створюємо таблицю, установлюємо границі, 
нумеруємо рядки й стовпці (рис. 6.3). 

 

 
 

 

Рис. 6.3. Створена таблиця й входження в макрос2 
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Зупиняємо запис, входимо в групу “код”-“макроси” (рис 6.3) 
вибираємо збережений макрос (у цьому випадку макрос2) і входимо 
в нього. Відкривається вікно редактора, у якому представлений 
програмний код виконаного макросу (рис. 6.4). Надалі можна цю 
програму редагувати, виправляти, виконувати. 

 

 
 

Рис. 6.4. Програмний код макросу2 
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Редактор VBA називається Інтегрованим Середовищем 
Проектування (IDE). Він містить засоби й інструменти, необхід-
ні для розробки й створення додатків, включаючи написання й 
редагування програм; проектування інтерфейсу користувача, 
включаючи діалогові вікна й інші елементи додатків; запуск 
програм; тестування й налагодження програм; відстеження ро-
боти всіх елементів програми; контроль над взаємодією різних 
VBA-програм.  

Створення макросу безпосередньо в редакторі VBA ілюст-
рується наступною послідовністю дій (рис. 6.5). Як наслідок,  
редактор готовий для написання програмного коду. 

 

 
Рис. 6.5. Створення макросу безпосередньо в редакторі 
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Створення проекту безпосередньо в редакторі VBA. Запуск 
нового проекту починається із запуску редактора Visual Basic 
(“Розроблювач” – “Код” – “Visual Basic” або ALT+F11 з будь-
якого меню активного додатка Office), при цьому відкривається 
порожнє вікно редактора (рис. 6.6).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 6.6. Запуск нового проекту й створення елементів  
інтерфейсу програми 

 
Початок нового проекту – це вставка в нього нового класу 

об’єктів (Class Module), нового модуля (Module) і/або екранної 
форми (Userform) (рис. 6.7). 
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Рис. 6.7. Створення нового проекту в редакторі 
 

Так можна створювати користувацький інтерфейс, що є час-
тиною програми, яку користувач бачить при виконанні програми, 
що складається з головного вікна або форми й декількох елемен-
тів керування, таких як кнопки, поля для введення/виводу зна-
чень, символів, тексту і т.д. (Toolbox). Ці типи програм Visual 
Basic також відомі як додатки Windows Forms. 

 
 
6.3. Інтерфейс середовища розробки VBA 

 
Розглянемо вид інтерфейсу середовища розробки VBA на 

прикладі структури, що включає екранну форму (рис. 6.8). Осно-
вними елементами робочої області є: 

1) Вікно редагування коду, яке служить у якості редактора 
для введення коду процедур додатка. Код усередині модуля орга-
нізований в окремі розділи для кожного об’єкта, запрограмовано-
го в модулі. За допомогою кнопок, розташованих ліворуч від го-
ризонтального прокручування, можна перемикати режими: пере-
гляд окремої процедури й перегляд усього модуля; 
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Рис. 6.8. Інтерфейс середовища розробки VBA 
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2) Стандартна панель інструментів, яку можна відобра-
зити/сховати на екрані вибором команди view→toolbars→standard; 

3) Кнопка вікна проектів Project на стандартній панелі ін-
струментів (або вибір команди View→project Explorer); 

4) Вікно проектів Project, у якому відображається структура 
проекту у вигляді дерева; 

5) Вікно властивостей Properties, яке призначено для уста-
новки властивостей форм і елементів керування. Вікно відобра-
жається на екрані або вибором команди View→properties 
Window, або натисканням кнопки (6) на стандартній панелі ін-
струментів.  

Список, який має подвійний режим перегляду й редагування 
за алфавітом (Alphabetic) або по категоріях (Categorized), розді-
лений на два стовпчики. У лівому стовпчику перебувають імена 
властивостей (Name), а в правому – значення параметрів виділе-
ного об’єкта. Установлені за замовчуванням значення можуть бу-
ти змінені. Властивістю об’єкта є якісна або кількісна характери-
стика цього об’єкта (розміри, колір, шрифт і ін.).  

Для деяких властивостей об’єктів передбачена можливість 
вибору зі списку, що розкривається, значень які активуються ви-
діленням імені властивості об’єкта. Ряд властивостей об’єктів 
можна задавати програмним шляхом; 

6) Кнопка активації/деактивації вікна властивостей об’єктів; 
7) Вікно перегляду характеристик об’єктів Object Browser 

(викликається або натисканням кнопки (8) на стандартній панелі 
інструментів, або вибором команди View→object Browser). Лівий 
стовпчик вікна дозволяє зробити вибір об’єкта або класу об’єктів. 
Правий стовпчик містить перелік властивостей, методів і подій 
обраного об’єкта або класу об’єктів. Деякі властивості, методи й 
події для трьох основних класів об’єктів, створених у вище наве-
деному прикладі, наведені в табл. 6.1. 

При виборі елемент списку можна одержати коротку інфор-
мацію про нього, яка з’являється в нижній частині вікна. Для ко-
жного класу об’єктів існує певний набір властивостей, методів і 
подій, при цьому екземпляри класу мають конкретні значення 
властивостей.  
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Таблиця 6.1. Властивості, методи й події для трьох класів об’єктів 
  

Клас об’єктів 
Form Commandbutton Textbox 

Властивості 

Методи 

Print (Друк);  

Line (Малювання ліній) 

Move (Переміщення) Move (Переміщення) 

 

Події 

Load (Завантаження) Click (Клацання) Click (Клацання) 
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8) Кнопка виклику вікна перегляду характеристик об’єктів 
Object Browser; 

9) Кнопка запуску готової програми на виконання (або F5); 
10) Екранна форма (майбутній інтерфейс програми). 
Інтерфейс є повністю графічним, тому розташування, розмі-

ри вікон можуть змінюватися за правилом роботи з вікнами 
Windows. Додаткові параметри роботи з вікнами надає команда 
Перегляд (View) з панелі команд. 

Меню Редагування (Edit) надає широкий спектр по роботі з 
даними у вікні редагування. Зокрема, можна здійснювати прямі й 
зворотні зміни проекту, виділення, пошук фрагментів, копіюван-
ня, переміщення, вирізання, вставку, видалення елементів і фраг-
ментів і т.д. 

Крім цього, більшість команд можуть виконуватися за до-
помогою використання комбінацій клавіш, загальних для всіх до-
датків Windows, Наприклад, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X і т.п. 

Для забезпечення кращої читабельності програмного коду 
його слід постачати коментарями. Коментарі – це рядки, що не 
виконуються та починаються зі знака апострофа (‘). 

Крім того, під час налагодження програм апостроф можна 
використовувати для тимчасового відключення деяких програм-
них рядків.  

Коментар може бути встановлений перед окремим операто-
ром, наприклад, вручну, або на цілу групу програмного коду, ко-
ристуючись кнопками Comment Block і Uncomment Block (панель 
інструментів Edit).  

Процес написання програмного коду побудований за прин-
ципом дружнього інтерфейсу – користувач уводить інструкцію, 
оператор – редактор пропонує список компонентів, що логічно 
завершують інструкцію, що вводиться. 

Збереження виконаного проекту в редакторі VBA, запущено-
го з різних додатків MS Office має подібні можливості, але й де-
які відмінності. А відкриття VBA-файлів здійснюється незалежно 
від виду активного додатка, під егідою якого вони створювалися, 
і може бути відкрито будь-яким додатком MS Office (табл. 6.2) 
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Таблиця 6.2. Особливості збереження й відкриття VBA-файлів 

Вид  
збереження MS WORD MS Excel MS 

Powerpoint MS Access 

По виду  
активного  
додатка 

Меню “File” – 
Save Normal 
(Ctrl+S) 

Меню “File” – 
Save Книга? 
(Ctrl+S) 

Меню “File” – 
Save Презен-
тація? (Ctrl+S) 

Меню “File” – 
Save “ім’я  
бази даних” 
(Ctrl+S) 

По типу роз-
роблюваль-
ного проекту 
Userform 

Меню “File” – Export File… або комбінація Ctrl+E.  
У вікні, що з’являється, вибрати ім’я файлу з  
розширенням *.frm і місце його збереження. 

По типу роз-
роблюваль-
ного проекту 
Module 

Меню “File” – Export File… або комбінація Ctrl+E.  
У вікні, що з’являється, вибрати ім’я файлу з  
розширенням *.bas і місце його збереження. 

По типу роз-
роблюваль-
ного проекту 
Class Module 

Меню “File” – Export File… або комбінація Ctrl+E.  
У вікні, що з’являється, вибрати ім’я файлу з  
розширенням *.cls і місце його збереження. 

Вид відкриття MS WORD MS Excel MS Powerpoint MS Access 

Vba-Файли 
(*.frm; *.bas; 
*.cls) 

Меню “File” – Import File… або комбінація Ctrl+M. 
У вікні, що з’являється, вибрати ім’я файлу з типів 
файлів:  

 VB files (*.frm; *.bas; *.cls) з місця його збереження; 
 Form Files (*.frm) з місця його збереження; 
 Basic Files (*.bas) з місця його збереження; 
 Class Files (*.cls) з місця його збереження. 

 
Очевидно, що збереження й відкриття VBA-файлів по типу 

розроблювального проекту носить офіснонезалежний характер. 
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6.4. Виведення на форму елементів керування 
 

Створення програми на VBA за принципом “бачу, що ство-
рюю” передбачає два етапи: 

1) Перший етап – візуальне програмування. Спочатку ство-
рюється видима частина майбутньої програми, її інтерфейс із ек-
ранними формами, елементами керування, мітками, текстовими 
вікнам і т.д. 

2) Другий етап – програмування у вихідному коді, коли у 
вікні редагування коду записуються оператори (команди, які ви-
конує комп’ютер). 

 

6.4.1. Візуальне програмування 
Для створення інтерфейсу майбутньої програми слід скори-

статися графічними можливостями редактора VBA. 
Початком проекту є вставка в область редагування нового 

первинного об’єкта – екранної форми (меню “Insert” – Userform). 
Поява екранної форми супроводжується появою вікна “Toolbox” 
(рис. 6.7), у якому розташовуються всі активні в цей момент еле-
менти керування графічним інтерфейсом знову створюваного 
проекту VBA. 

За замовчуванням вікно “Toolbox” містить у собі 16 основ-
них керуючих елементів (від лівого верхнього кута до нижнього 
правого): 

 Select objects; 
 Label – Дозволяє створювати заголовки елементів керуван-

ня, які не мають власних вбудованих заголовків; 
 Textbox – Вікно тексту, що редагується, вільної форми для 

введення даних. Може бути одне- або багаторядковим; 
 Combobox – Цей елемент керування поєднує вікно редагу-

вання й вікно списку. Використовуйте, коли прагнете запропону-
вати користувачеві вибрати значення, але при цьому дати йому 
можливість увести дані, відсутні в списку; 

 Listbox – Відображає список значень, з яких користувач може 
зробити вибір. Вікна списку можна використовувати, щоб дати мож-
ливість користувачеві вибрати тільки одне значення або ж трохи; 
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 Checkbox – Стандартний прапорець (квадратне вікно, що 
містить, якщо елемент обраний, галочку). Використовуйте пра-
порці для вибору варіантів, які не є взаємовиключними; 

 Optionbutton – Стандартна кнопка-перемикач (кругле вік-
но, при виборі в центрі його перебуває чорна крапка). Викорис-
товуйте Optionbutton, коли користувачеві необхідно зробити ви-
бір між положеннями “включене”/”виключене” або “істина”/ 
“неправда”. Кнопки-Перемикачі, як правило, поєднуються разом 
за допомогою рамки для створення групи перемикачів; 

 Togglebutton – Вимикачі служать для тієї ж мети, що й 
прапорці, але виводять установки у вигляді кнопки, що перебуває 
в “натиснутому” або “віджатому” стані; 

 Frame – Візуально й логічно поєднує деякі елементи керу-
вання (особливо прапорці, перемикачі й вимикачі); 

 Commandbutton – Використовуйте кнопки для виконання 
таких дій, як Cancel (Скасування), Save (Зберегти), OK і т.д. Коли 
користувач клацає по кнопці, виконується Vba-Процедура, закрі-
плена за даним елементом керування; 

 Tabstrip – Цей елемент керування складається з області, у 
яку ви поміщаєте інші елементи керування (такі як текстові поля, 
прапорці і т.д.) і смуги кнопок табуляції. Використовуйте елемент 
керування Tabstrip для створення діалогових вкладок, що відо-
бражають ті самі дані в різних категоріях; 

 Multipage – Цей елемент керування складається з декіль-
кох сторінок. Ви можете вибрати кожну з них, клацнувши по від-
повідній до вкладки. Використовуйте елемент керування 
Multipage для створення діалогових вікон із вкладками; 

 Scrollbar – Елемент керування Scrollbar дозволяє вибирати 
лінійне значення аналогічне тому, як це можна зробити за допо-
могою лічильника.; 

 Spinbutton – Елемент керування Spinbutton є спеціальним  
різновидом текстового поля; 

 Image – Елемент керування Image дозволяє вивести на фо-
рмі графічне зображення. Використовуйте Image для висновку 
графічних зображень у кожному з наступних форматів: *.bmp, 
*.cur, *.gif, *.ico, *.jpg або *.wmf; 

 Refedit. 
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Меню “Toolbox” може бути розширене додатковими елеме-
нтами керування (Available Controls). Для цього прямує на панелі 
команд вибрати вкладку “Tools” – меню “Additional Controls…” – 
у вікні, що відкрилося, “Available Controls” вибрати необхідні 
об’єкти, класи, додатки й т.п. 

Вибір і розміщення елемента керування на екранній формі 
здійснюється в один з таких способів. 

1-й спосіб розміщення елементів керування. 
Поставити покажчик мишки на елемент керування 

“Toolbox”, нажати ліву кнопку мишки, і втримуючи її в натисну-
тому положенні пересунути покажчик у потрібне місце, потім ві-
дпустити мишку. У процесі пересування рядом з покажчиком 
мишки буде рухатися контур переміщуваного елемента. 

2-й спосіб розміщення елементів керування. 
Один раз клацнути мишкою по елементу керування 

“Toolbox”. VBA виділить його, при переміщенні курсору на об-
ласть Userform курсор поміняє вид на “+”, поруч із яким буде ви-
дна піктограма обраного елемента. Клацання миші по будь-якому 
місці Userform виконає розміщення об’єкта в зазначеному місці. 

У кожного елемента керування VBA множина властивостей 
(табл. 6.1). У деяких елементів їх більше 40. Значення кожної влас-
тивості задається автоматично при виведенні елемента на форму. 
При необхідності значення будь-якої властивості можна змінити. 
Список властивостей та відповідних їм значень і інструменти їх  
редагування приводяться в таблиці Properties (рис. 6.7, 6.8). 

 
6.4.2. Властивості, методи й події основних об’єктів  

візуального програмування 
Опис властивостей об’єкта Userform наведений в табл. 6.3. 
Щораз, при створенні нового об’єкта Userform, одночасно 

створюється новий підклас об’єкта Userform. Будь-які процедури 
або функції, написані в розділі General (загальний) модуля класу, 
що відноситься до форми, стають додатковими методами для 
окремого підкласу об’єкта. Найбільше часто використовувані ме-
тоди для об’єктів Userform наведено в табл. 6.4. 
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Таблиця 6.3. Об’єкт Userform – властивості 

Властивість Опис 
Activecontrol Повертає об’єктне посилання на елемент керування, що 

перебуває у фокусі в цей момент. Тільки для читання 
Backcolor Ціле типу Long визначає колір форми 
Caption Текст, виведений у якості заголовка форми 
Controls Повертає колекцію всіх елементів керування форми 
Cycle Визначає, чи треба натисканням клавіші табуляції ви-

кликати послідовний вибір усіх елементів керування у 
всіх групах і на кожній сторінці багатосторінкових еле-
ментів керування або тільки в межах поточної групи або 
сторінки. Може містити одну із двох вбудованих конс-
тант: fmcycleaiiforms або fmcyclecurrentform 

Enabled Містить значення типу Boolean, що вказує, чи доступна 
форма. Якщо його значення рівне False, жоден з елемен-
тів керування форми не доступний 

Font Повертає посилання на об’єкт Font, за допомогою якого 
можна вибрати параметр шрифту форми або елемента 
керування 

Forecolor Те ж саме, що й властивість Backcolor, але встановлює 
колір, використовуваний для переднього плану (звичай-
но це колір тексту) об’єкта форми 

 
Таблиця 6.4. Об’єкт Userform – методи  

Метод Призначення 

1 2 
Copy Копіює виділений в елементі керування текст у буфер обміну 

Windows 
Cut Вирізає виділений в елементі керування текст і поміщає його 

в буфер обміну Windows 
Hide Приховує Userform, не вивантажуючи її з пам’яті, зберігаючи 

значення елементів керування форми й усіх змінних, оголо-
шених у модулі класу форми 

Paste Вставляє вміст буфера обміну Windows у поточний елемент 
керування 
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Продовж. табл. 6.4 
1 2 

Printform Виводить на використовуваний в Windows за замовчуванням 
принтер зображення форми, включаючи всі дані, уведені в 
елементи керування 

Repaint Перемальовує форму, виведену на екран. Використовується 
цей метод, якщо необхідно перемалювати форму, не очікуючи, 
коли вона буде перемальована через звичайний період часу 

Show Виводить форму на екран. Якщо форма ще не завантажена 
на згадку, то даний метод спочатку її завантажує. Синтаксис 
методу Show: Formname.Show 

 
Подія об’єкта Userform – це те, що може відбутися з діалого-

вим вікном або елементом керування діалогового вікна (табл. 6.5).  
 
Таблиця 6.5. Події об’єктів Userform 

Подія Синтаксис за 
головка процедури 

Опис 

1 2 3 
Activate Private Sub 

object_Activate() 
Ініціюється щораз, коли вікно форми 
стає активним. Використовуйте цю 
подію для відновлення вмісту діалого-
вих елементів керування, щоб відбити 
будь-які зміни, які відбулися, поки ві-
кно форми було неактивним 

Click Private Sub 
object_Click() 

Ініціюється щораз, коли за формою 
(будь-якої її частини, не зайнятому 
елементами керування) клацають 
мишею 

Dblclick Private Sub 
object_Dblclick() 

Ініціюється щораз, коли за формою 
(будь-якої її частини, не зайнятому 
елементами керування) двічі клацають 
мишею 

Deactivate Private Sub 
object_Deactivate() 

Ініціюється щораз, коли форма перес-
тає бути активною 
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Продовж. табл. 6.5 
1 2 3 

Initialize Private Sub 
object_Initialize() 

Ініціюється щораз, коли форма вперше 
завантажується у пам’ять за допомо-
гою виконання оператора Load або за 
допомогою методу Show. Використо-
вуйте цю подію для ініціації елементів 
керування форми тільки вона з’явиться 
на екрані 

Resize Private Sub 
object_Resize() 

Ініціюється при зміні розмірів форми 

Terminate Private Sub 
object_Terminate() 

Ініціюється щораз, коли форма виван-
тажується з пам’яті. Використовуйте 
цю подію для здійснення будь-яких 
спеціальних службових задач, які не-
обхідно виконати перш, ніж змінні  
форми будуть вивантажені 

 
Властивості стандартних елементів керування вікна “Toolbox” 

представлені в табл. 6.6. 
 
Таблиця 6.6. Властивості стандартних елементів керування 

Властивість Елемент  
керування 

Опис 

1 2 3 
Accelerator Checkbox, Tab, 

Commandbutton, 
Label, Page, 
Optionbutton, 
Togglebutton 

Містить символ, використовуваний у 
якості швидкої клавіші виклику, еле-
мента керування, при натисканні 
Alt+[клавіша] швидкого виклику від-
бувається вибір елемента керування 

Backcolor Усі елементи Число, що представляє певний колір 
тла елемента керування 

Caption Checkbox, 
Commandbutton, 
Label, Frame, 
Optionbutton, 
Togglebutton, 
Page, Tab, 
Userform 

Для напису – текст відображуваний 
елементом керування. Для інших еле-
ментів керування – напис, який 
з’являється на кнопці або вкладці або 
поруч із рамкою, прапорцем або пе-
ремикачем. 
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Продовж. табл. 6.6 
1 2 3 

Cancel Commandbutton Задає кнопку скасування діалогового 
вікна. При натисканні на цю кнопку 
або клавішу Esc, діалогове вікно зни-
кає. Тільки одна кнопка форми може 
мати дана властивість 

Controltiptext Усі елементи 
керування 

Установлює текст, який відобража-
ється у вигляді спливаючої підказки 
(Controltip, називаної так само 
Tooltip), коли покажчик миші помі-
щається на елемент керування 

Default Commandbutton Визначає задану за замовчуванням 
кнопку, яка натискання користувачем 
клавіші Enter в процесі діалогу 
сприймає так, ніби по ній клацнули 
мишею 

Enabled Усі елементи 
керування 

Зберігає значення типу Boolean, що ви-
значає, доступний чи ні елемент керу-
вання. Якщо Enabled має значення 
False, то елемент управління продов-
жує відображатися в діалоговому вікні, 
але не може бути обраний 

Forecolor Усі елементи 
керування 

Те ж саме, що й Backcolor, але встанов-
лює колір для переднього плану елеме-
нту керування, як правило, символів 
тексту 

List Combobox Масив типу Variant (одно- або бага-
томірний), представляє список, що 
міститься в елементі керування 

Max Scrollbar, 
Spinbutton 

Змінна типу Long, що визначає макси-
мальне значення лічильника або зна-
чення, при якому смуга прокручу-
вання перебуває в самому верху (для 
вертикальної смуги) або праворуч 
(для горизонтальної) 

Min Scrollbar, 
Spinbutton 

Змінна типу Long, що визначає міні-
мальне значення лічильника або зна-
чення, при якому смуга прокручу-
вання перебуває аж унизу (для верти-
кальної смуги) або ліворуч (для гори-
зонтальної) 
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Продовж. табл. 6.6 
1 2 3 

Name Усі елементи 
керування 

Містить ім’я елемента керування. Ви 
можете встановлювати дану властивість, 
тільки за допомогою Properties Window 

Rowsource Combobox Задає джерело, з якого Listbox бере спи-
сок об’єкта. В Excel VBA Rowsource 
звичайно використовує діапазон робочо-
го аркуша 

Selected Listbox Повертає масив значень типу Boolean 
для списку, який допускає множинний 
вибір. Кожний елемент масиву містить 
по одному елементу, відповідному до 
кожного пункту списку. Якщо значення 
елемента в масиві Selected рівно True, то 
відповідний пункт списку обраний 

Tabindex Усі елементи 
керування 

Число, що вказує положення елемента 
керування в порядку табуляції (може ма-
ти значення від 0 до значення, рівного 
кількості елементів керування на формі) 

Tabstop Усі елементи 
керування 

Значення типу Boolean, що вказує, чи мо-
же елемент керування бути обраний кла-
вішею Tab. Якщо значення Tabstop рівно 
False, ви проте можете клацнути на еле-
менті й у такий спосіб його вибрати 

Value Усі елементи 
керування 

Значення поточних установок елемента 
керування: текст у текстовому полі, які 
обрані прапорці й перемикачі, індекс об-
раного розділу списку або число, що 
вказує поточне положення смуги про-
кручування або лічильника 

Visible Усі елементи 
керування 

Значення типу Boolean, що вказує, чи є 
елемент керування видимим 

 
 
6.4.3. Програмування у вихідному коді 
Використання технології двоетапного програмування, від 

візуального до програми у вихідному коді, безумовно, має ряд 
переваг: 
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1) Розроблювач програми, не написавши жодного програм-
ного оператора, має готовий вигляд інтерфейсу розроблювальної 
програми (наприклад, рис. 6.8, поз. 10); 

2) Розміщення на екранній формі елементів керування про-
грамою створює, по суті, структуру майбутньої програми у ви-
гляді шаблонів програмного коду стандарту VBA (рис. 6.9); 

 

 
Рис. 6.9. Одержання структури програми 

 
3) Програмісту залишається лише наповнити одержувану 

структуру програмним вихідним кодом з паралельною перевір-
кою синтаксису редактором VBA (усі неправомочні дії або поми-
лки написання виділяються кольором). Для переміщень між фор-
мою й редактором коду можна використовувати функціональні 
клавіші: 

 Shift+F7 – для повернення з редактора коду до екранної 
форми;  

 F7 – для переходу з екранної форми до редактора коду; 
 Ctrl+Tab – переключення між електронною формою й ре-

дактором коду. 
Нагадаємо, комп’ютерна програма – це сукупність команд, 

виконуваних комп’ютером. І отут необхідно враховувати специ-
фіку ієрархії об’єктів в VBA. Програма не є самостійним струк-
турним елементом – такими елементами є: 
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 процедури,  
 модулі й  
 проекти. 
Будь-яка програма VBA повинна містити мінімум одну 

процедуру. 
Причина – інтерпретатор мови здатний обробляти тільки ті 

оператори, які перебувають у тілі процедури. Як наслідок, проце-
дур може бути більш однієї, вони можуть між собою взаємодіяти, 
а їх об’єднання у функціонально зв’язані частини буде організову-
вати програмний модуль. Таким чином, готовий програмний про-
ект може містити в собі як окремі процедури, так і цілі модулі. 

Отже, в ієрархії об’єктів мови VBA виділяються наступні 
структурні елементи програмного коду VBA: 

Оператор – це базова структура коду, що визначає змінні, 
що встановлює параметри або виконуюча які-небудь дії в про-
грамі. 

Процедура – це окрема іменована структура коду VBA, що 
містить один або декілька операторів, яку можна викликати по 
імені для виконання і яка може виконуватися самостійно.  

Модуль – це іменована структура VBA, що полягає з однієї 
або декількох процедур, що має розділ оголошень, у якому ого-
лошуються змінні, константи й користувацькі типи даних. Мо-
дуль також установлює окремі параметри компілятора. 

Проект – містить у собі всі модулі, форми й пов’язані з до-
датком об’єкти, що належать до конкретного документа. Особли-
вість – збереження проекту здійснюється разом з документом, 
обумовленим видом активного додатка MS Office, з якого акти-
вований редактор VBA (табл. 6.2). 

 
 
6.5. Синтаксис мови VBA 

 
6.5.1. Алфавіт VBA. Змінні і константи  
VBA має свій набір припустимих для використання сим-

волів – алфавіт. Алфавіт містить: 
 великі й малі літери латинського алфавіту: A, B,…,Z; 

a, b,…, z; 
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 великі й малі літери кирилиці: А, Б,…, Я; а, б, …, я; 
 арабські цифри: 0,…, 9. 
Для побудови конструкцій мови використовуються також 

спеціальні символи: 
+ підсумовування в математичних виразах і зчеплення  

в рядкових виразах; 
– різниця (віднімання); 
* множення; 
/ ділення; 
\ ціле ділення; 
^ піднесення до степеню; 
() дужки, для складання складних виразів; 
= оператор присвоювання або знак “рівно” у логічних  

виразах; 
& зчеплення підрядків у рядок (конкатенація); 
' коментар; 
_ розрив рядка вихідного коду програми або зв’язування в 

ідентифікаторах; 
> логічний знак більше 
< логічний знак менше; 
<= логічний знак менше або рівно (не більше); 
>= логічний знак більше або рівно (не менше); 
<> логічний знак не рівно; 
пробіл (роздільник слів, операторів). 
Із зазначених символів алфавіту конструюються всі струк-

тури мови: імена типів, вбудованих констант, процедур, функцій, 
операторів, об’єктів, властивостей, методів та інше.  

Великі й малі літери компілятором не розрізняться (але акти-
вно використовуються для покращення читабельності програм). 
Усі слова, задіяні в конструкціях мови, є зарезервованими й не 
можуть застосовуватися в інших цілях. 

Для зберігання значень використовують змінні й константи. 
Змінна – іменована область пам’яті, використовувана для 

зберігання значення, яке можна змінити при виконанні програми. 
Змінні підрозділяються на прості й індексовані (змінні з ін-

дексом). Індексованими змінними є елементи масивів. 



Частина 2 170 

Константа – іменована область пам’яті, використовувана 
для зберігання фіксованого значення, яке неможливо змінити при 
виконанні програми. 

Імена змінних і констант повинні задовольняти наступним 
правилам: 

 першим символом завжди повинна бути буква; 
  у складі імені не можна використовувати символи: !, @, 

&, $, #, пробіл; 
 у якості імені не можна використовувати зарезервовані 

слова, що входять до складу конструкцій мови VBA; 
 довжина імені не може бути більш 255 символів; 
 ім’я не можна повторювати в межах області його види-

мості (дії). 
 
6.5.2. Область дії змінних і констант 
Область дії змінних і констант визначається за допомогою 

ключових слів: Private, Public і Static. 
Private – область дії в межах конкретного модуля. Після за-

вершення виконання модуля пам’ять, відведена під ці змінні, зві-
льняється. 

Public – область дії в межах додатка. 
Static – область дії в межах конкретного модуля зовнішніх 

процедур, використовуваних у даному модулі. Після завершення 
виконання модуля значення цих змінних зберігаються й можуть 
бути використані при повторному виконанні модуля. 

Змінні й константи, залежно від області дії, підрозділяються 
на глобальні й локальні. 

Якщо змінна або константа описана усередині процедури, то 
вона є локальною, тобто вона визначена й може використовувати-
ся тільки в межах даної процедури. 

Якщо змінна або константа описана поза процедурою, то 
вона є глобальною. Така змінна або константа може бути викори-
стана одночасно в декількох процедурах. 

Змінна оголошується (описується) за допомогою ключових 
слів Private, Public, Static, Dim. Щоб явно вказати тип змінної, ви-
користовується ключове слово As. 
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Синтаксис опису Private: 
Private [Withevents] varname[([subscripts])] [As [New] type] 
[,[Withevents] varname[([subscripts])] [As [New] type]] . . . 
Приклад 

Private Number As Integer  ' Private Integer variable. 
Private Namearray(1 To 5) As String  ' Private array variable. 
'Multiple declarations, two Variants and one Integer, all Private. 
Private Myvar, Yourvar, Thisvar As Integer 

 

Синтаксис опису Public 
Public [Withevents] varname[([subscripts])] [As [New] type] 
[,[Withevents] varname[([subscripts])] [As [New] type]] . . . 
Приклад 

Public Number As Integer  ' Public Integer variable. 
Public Namearray(1 To 5) As String  ' Public array variable. 
' Multiple declarations, two Variants and one Integer, all Public. 
Public Myvar, Yourvar, Thisvar As Integer 

 

Синтаксис опису Static 
Static varname[([subscripts])] [As [New] type] [, varname 
[([subscripts])] [As [New] type]] . . . 

Приклад (тут та надалі використовуються деякі прикладі, 
що містяться в довідці пакету MS Office) 

Function Keeptotal(Number) 'Function definition. 
  'Only the variable Accumulate preserves its value between 
calls. 
  Static Accumulate 
  Accumulate = Accumulate + Number 
  Keeptotal = Accumulate 
End Function 
 

' Static function definition. 
Static Function Myfunction(Arg1, Arg2, Arg3) 

  ' All local variables preserve value between function calls. 
  Accumulate = Arg1 + Arg2 + Arg3 
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  Half = Accumulate / 2 
  Myfunction = Half 

End Function 
Синтаксис опису Dim: 

Dim [Withevents] varname[([subscripts])] [As [New] type] [, 
[Withevents] varname[([subscripts])] [As [New] type]] . . . 

Приклади 
' Anyvalue and Myvalue are declared as Variant by default 
with values set to  
' Empty. 
Dim Anyvalue, Myvalue 
' Explicitly declare a variable of type Integer. 
Dim Number As Integer 
' Multiple declarations on a single line. Anothervar is of type 
Variant because its  
' type is omitted. 
Dim Anothervar, Choice As Boolean, Birthdate As Date 
' Dayarray is an array of Variants with 51 elements indexed, 
from ' 0 thru 50,  
' assuming Opt 
' Base is set to 0 ‘ (default) for ' the current module. 
Dim Dayarray(50) 
' Matrix is a two-dimensional array of integers. 
Dim Matrix(3, 4) As Integer 
' Mymatrix is a three-dimensional array of doubles with 
explicit bounds. 
Dim Mymatrix(1 To 5, 4 To 9, 3 To 5) As Double 
' Birthday is an array of dates with indexes from 1 to 10. 
Dim Birthday(1 To 10) As Date     
' Myarray is a dynamic array of variants. 
Dim Myarray() 
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Константа оголошується за допомогою ключового сло-
ва Const. При цьому можна вказати її тип, область дії й присвоїти 
їй значення. 

Синтаксис оголошення: 
[Public | Private] Const constname [As type] = expression 

Якщо в константі явно не зазначений тип даних, то VBA 
призначає їй тип, який відповідає значенню вираження. 

Приклади: 
'Constants are Private by default. 
Const Myvar = 459 
'Declare Public constant.  
Public Const Mystring = "HELP" 
'Declare Private Integer constant. 
Private Const Myint As Integer = 5 
'Declare multiple constants on same line. 
Const Mystr = "Hello", Mydouble As Double = 3.4567  

У наведених конструкція Private, Public і Static і прикладах 
використані наступні позначення: 

 Withevents – Необов’язковий параметр. Ключове слово, 
яке вказує, що змінна з даним іменем є об’єктом змінна, викорис-
товується для реагування на події, викликані об’єктом Activex. 
Withevents дійсна тільки в class modules. Ви можете оголосити 
стільки окремих змінних Withevents, скільки вам хочеться, але Ви 
не можете створювати масиви Withevents. Ви не можете викорис-
товувати Withevents з параметром New. 

 Varname – Обов’язковий параметр. Ім’я змінної, що задо-
вольняє стандартним правилам іменування змінних. 

 Subscripts – Необов’язковий параметр. Розмірність масиву, 
до 60 вимірів.  

Аргумент – індекси використовує наступний синтаксис:  
 [lower To] upper [,[lower To] upper] . . . 

Нижня границя масиву(lower To) контролюється оголошен-
ням Option Base. Якщо нижнє значення границі не зазначене, то 
значення границі приймається рівним нулю. 
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 New – Необов’язковий параметр. Ключове слово, яке дає 
можливість неявного створення об’єкта. Якщо використовується 
New при оголошенні змінної – об’єкт, новий екземпляр об’єкта 
створюється по першого посилання на нього, так що ви не по-
винно використовуватися Set для щоб призначення посилання на 
об’єкт. Ключове слово New не може бути використане для опису 
змінних будь-якого вбудованого типу даних, не може бути вико-
ристане для оголошення екземплярів залежних об’єктів, і не мо-
же бути використаний з Withevents. 

 Type – Необов’язковий параметр. Тип даних змінної, може 
бути Byte, Boolean, Integer, Long, Currency, Single, Double, десят-
ковий (у цей час не підтримується), Date, String (для рядків змін-
ної довжини), String * довжина (для рядків фіксованої довжини), 
Object, Variant, або ТИП, обумовлений користувачем. Використо-
вуйте пункт As type для кожної обумовленої змінної. 

 Constname – Обов’язковий параметр. Ім’я константи, що 
задовольняє стандартним правилам іменування змінних. 

 Expression – Обов’язковий параметр. Символ, інша пос-
тійна, або будь-яка їхня комбінація, яка включає всі арифметичні 
й логічні оператори, за винятком Is. 

 
6.5.3. Час життя (збереження значення) змінних  

і констант 
Змінні й константи, оголошені як Private, зберігають своє 

значення тільки під час виконання блоку коду, у якому вони ви-
значені. 

Змінні й константи, оголошені як Public, зберігають своє 
значення й поза блоком коду, у якому вони визначені, тобто до 
кінця виконання програми. 

Змінні й константи, оголошені як Static, зберігають своє 
значення й між викликами процедур. 

Змінні й константи, оголошені без ключових слів Public, 
Private, Static, зберігають своє значення згідно з місцем їх оголо-
шення (опису). 

VBA використовує наступні типи змінних і констант: 
 Byte – байтовий тип призначений для зберігання цілих чи-

сел від 0 до 255. Його використання дозволяє сильно заощаджувати 
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оперативну пам’ять і зменшувати розмір масивів. Крім того, він 
використовується при роботі із двійковими файлами; 

 Integer – ціле чисельні змінні можуть зберігати тільки  
відносно невеликі цілі числа (у діапазоні від –32 768 до +32 767).  

Арифметичні операції над такими числами виконуються 
дуже швидко; 

 Long – даний тип уперше з’явився в мові Quickbasic. У 
таких змінних зберігаються цілі значення від –2 147 483 648 до  
+2 147 483 647. Позначається символом “&”. Арифметичні опе-
рації над такими числами виконуються теж дуже швидко; 

 Single – ідентифікатором для даних чисел є символ “!”. 
Даний тип змінної дозволяє зберігати дробові числа з точністю до 
семи цифр. Це означає, що якщо виходить результат 12345678.97,  
то частина 8.97 не є точною. Результат може бути рівний, приміром, 
12345670.01. Довжина чисел може досягати 38 знаків. Обчислення з 
даними змінними будуть приблизними. Більше того, арифметичні 
дії виконуються повільніше, чим із цілочисельними змінними.  

  а) для від’ємних чисел: 
від –3,402823Е38 до –1,401298E-45 
б) для додатних чисел: 
від 1,401298E-45 до 3,402823E38 

 Double – змінні такого типу дозволяють зберігати числа з 
точністю до 16 цифр і довжиною до 300 символів. Ідентифікато-
ром є “#”. Обчислення з ними є приблизними, а швидкість їх від-
носно невелика. В основному змінні типу Double використову-
ються для наукових розрахунків. 

а) для від’ємних чисел: 
від –1,79769313486231E308 до  
                 –4,94065645841247E-324 
б) для додатних чисел: 
від 4,94065645841247E-324 до               

1,79769313486231E308; 
 Currency – створений для того, щоб уникнути помилок 

при перетворенні десяткових чисел у двійкову форму й навпаки 
(неможливо 1/10 представити як суму 1/2,1/4, 1/8, 1/16 і т.п.).  
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Даний тип може мати до 4 цифр після коми, і до 14– перед 
нею. Усередині даного діапазону обчислення будуть точними. 
Ідентифікатор являє собою символ “@”. Оскільки всі арифметич-
ні операції, крім додавання й вирахування, виконуються так само 
повільно, як і у випадку змінних з подвійною точністю, даний тип 
є кращим для проведення фінансових розрахунків. Даний тип ви-
користовує цілі числа з 19 розрядів, які потім діляться на 10000. 
Це дозволяє організувати 15 знаків до коми й 4 після неї. 

від –922337203685477.5808 до  
                   922337203685477.5807; 

 String – строкові змінні зберігають символи. Один зі спо-
собів позначити даний тип змінної полягає в додаванні символу 
“$” до кінця її імені, наприклад: StringPEREM$. Теоретично така 
змінна може містити до 2 мільярдів символів. У кожному разі на 
конкретному комп’ютері це число буде набагато менше через 
обмежені об’єми оперативної пам’яті, ресурсів Windows або чис-
ла символів, використовуваних у формі. Одне з найбільш основ-
них застосувань строкових змінних полягає у виборі інформації з 
полів уведення. 

від 0 до 147483647 символів; 
 Variant – змінна типу variant може містити дані будь-

якого типу. Якщо VBA не знає тип прийнятих даних, необхідно 
використовувати VARIANT. Тип даних не має значення, оскільки 
variant може містити будь-який тип (чисельний, дата/ час, строко-
вий). VBA автоматично робить необхідні перетворення даних. З 
іншого боку, можна використовувати вбудовані функції для пе-
ревірки типу даних, що зберігаються в змінній типу variant. Вони 
дозволяють легко перевірити, чи правильно користувач уводить 
інформацію. Використання такого типу даних, як variant, спові-
льнює роботу програми, тому що потрібен час і ресурси для опе-
рацій перетворення типів;  

 Boolean – тип даних може зберігати тільки два значення: 
True або False, (істина або неправда). Його використання замість 
ціле чисельних змінних є гарним стилем програмування; 
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 Date – тип даних дозволяє зберігати значення часу й дати 
в проміжку від напівночі 1 січня 100 року до напівночі 31 грудня 
9999 року. Такі значення в тексті програм позначаються симво-
лами "#", наприклад: Newyear = #january 1, 2000#. Якщо вводить-
ся тільки значення дати, VBA думає, що час рівняється 00:00. 

 Object – по суті, змінна подібного типу є всього лише по-
силанням на якийсь конкретний екземпляр, будь – якого об’єкта. 
Для зберігання змінної приділяються 4 байта. 

Примітка: для дробових чисел існує експонентна форма 
запису, наприклад, 1,4561023, в VBA число буде виглядати 
так: 1,456Е23, де E позначає основу 10, а після E вказується 
степінь числа. Запис числа з негативним степенем буде виг-
лядати: 1,456Е-23. 

 
6.5.4. Керуючі конструкції. Вирази 
Вирази – це послідовність операндів, об’єднаних між собою 

знаками операцій. У якості операнда можуть бути використані: 
константи, змінні, функції або укладені в круглі дужки вирази. 

Залежно від типу операндів і використовуваних операцій 
вирази діляться на арифметичні, логічні й строкові (текстові). 

Арифметичним називається вираз, що містить операнди 
тільки арифметичного (дійсного й/або цілого) типу й знаки мате-
матичних операцій (табл. 6.7).  

 
Таблиця 6.7. Характеристика математичних операцій  

Знак Операція Приклад Результат 
– Знак числа (зміна знака) –6 –6 
^ Піднесення до степеню 3^2 9 
* Множення 4*8 32 
/ Ділення 10/3 3,333333… 
\ Ціло чисельне ділення 10\3 3 

mod Залишок від ділення по модулю 10 Mod3 1 
+ Додавання 3+2 5 
– Віднімання 7–5 2 
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Вираз, що містить хоча б один знак логічної операції, нази-
вається логічним. Результатом виконання такого виразу є логічна 
величина зі значенням True (істина), або False (неправда). 

Логічними операціями можуть бути: 
 операції відношення (порівняння); Операнди цих операцій 

можуть мати будь-який тип, крім логічного типу (табл. 6.8). 
 спеціальні логічні операції. Операнди цих операцій мо-

жуть мати тільки логічний тип (табл. 6.9). 
 
Таблиця 6.8. Характеристика операцій порівняння 

Знак Операція Приклади (при  
значеннях a=6, b=3) 

Результат 

< Менше b<7 True 
> Більше "Юля">"Вітя" False 

<= Менше або рівно a+b<=12 True 
>= Більше або рівно b^3>=27 True 
<> Не рівно a<>b True 
= Рівно b=10–a False 

 
Таблиця 6.9. Характеристика спеціальних логічних операцій  

Знак Операція Приклад Значення 
A 

Значення 
B Результат 

Not Логічне  
заперечення 

not A True 
 False 

  False 
 True 

And Логічне  
множення (И) 

A and B True 
True 
 False 
 False 

True 
 False 
 True 
 False 

True 
 False 
 False 
 False 

Or Логічне  
додавання (АБО) 

A or B True 
 True 
 False 
 False 

True 
False 
 True 
 False 

True 
 True 
 True 
  False 

Xor виключне  
АБО 

A xor B True 
True 
 False 
 False 

True 
 False 
 True 
 False 

 False 
 True 
 True 
  False 
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Рядковий (текстовий) вираз може містити операнди тільки 
символьного (текстового або строкового) типу. В VBA є тільки 
одна рядкова операція, яка зветься конкатенація або злиття під-
рядків у рядок. Запис цієї операції можна робити як знаком “+”, 
так і знаком “&” (в VBA прийнято використовувати знак “&”). 
Приклади наведені в табл. 6.10. 

 
Таблиця 6.10. Приклади рядкових виразів 

Знак Приклад Результат 
& "Чер"&"воне" "Червоне" 
+ "Чор"+"не" "Чорне" 

 
Всі операції виконуються в певному порядку, пріоритет 

окремих операції характеризує таблиця 6.11. 
 
Таблиця 6.11. Пріоритети операцій  

Пріоритет Операція 
1 Виклик функції й вираження в дужках 
2 ^ (піднесення до степеню) 
3 - (зміна знаку числа) 
4 *(множення), / (ділення), \ (цілочисельне ділення), 

 Mod(ділення по модулю) 
5 + і – (додавання й віднімання) 
6 <, >, >=, <=, <>, = 
7 Not 
8 And 
9 Or 

10 Xor 
Примітка. Пріоритет операції “&” не визначений, тому що вона не може ви-

користовуватися в комбінації з іншими операціями. 
 
6.5.5. Вбудовані функції 
В VBA є великий набір вбудованих функцій, використання 

яких суттєво спрощує програмування. Ці функції можна розділи-
ти на наступні основні категорії: 

 математичні функції; 
 функції перевірки типів; 
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 функції перетворення типів виразів; 
 функції обробки рядків; 
 функції часу й дати; 
 функції вибору. 
 
Таблиця 6.12. Основні математичні функції  

Функція Математична інтерпретація функції 
Abs(x) |X|(модуль числа x). 

Atn(x) Arctgx (арктангенс x) 

Cos(x) Cosx (косинус x). 

Exp(x) Експонента (е в степені x). 

Fix(x) Відкидає дробову частину числа x. 

Int(x) Округляє дійсне число x до цілого в меншу сторону. 

Log(x) Ln x (натуральний логарифм x). 

Rnd() Генерує випадкове число від 0 до 1. 

Rnd(x) Генерує випадкове число від 0 до x. 

Sgn(x) Знак числа x (+ або –). 

Sin(x) Sin x (синус x). 

Sqr(x) Корінь квадратний числа x. 

Tan(x) Tg x (тангенс x). 
  
Таблиця 6.13. Функції перевірки типів  

Функція Перевірка 
Isarray(змінна)  чи є змінна масивом? 
Isdate(змінна)  чи є змінна датою? 
Isempty(змінна)  чи є порожньою комірка робочого аркуша? 

Iserror(змінна)  чи є змінна кодом помилки? 
Isnull(змінна)  чи є змінна порожнім значенням? 
Isnumeric(змінна)  чи є змінна числовим значенням? 
Isobject(змінна)  чи є змінна об’єктом? 
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Таблиця 6.14. Функції перетворення типу виразу 
Функція Тип, у який перетвориться вираз 

Cbool(вираз) Boolean (логічний) 
Cbyte(вираз) Byte (байтовий) 
Ccur(вираз) Currency (грошовий) 
Cdate(вираз) Date (дата) 
Cdbl(вираз) Double (число із плаваючою комою  

подвійної точності) 

Cint(вираз) Integer (ціле число) 
Clng(вираз) Long (довге ціле число) 
Csng(вираз) Single (число із плаваючою комою одинарної  

точності) 

Cstr(вираз) String (рядок) 
Cvar(вираз) Variant (варіант) 

 
Таблиця 6.15. Функції обробки рядків 
 

Функція Опис 
1 2 

Mid([рядок],[початок], 
[довжина]) 

Повертає з рядка підрядок зазначеної довжи-
ни, починаючи із заданого символу. Якщо 
довжина не зазначена, то повертається весь 
підрядок, починаючи від заданого символу 

Left([рядок],[довжина]) Повертає із заданого рядка підрядок зазначе-
ної довжини, починаючи з лівого краю рядка 

Right([рядок],[довжина]) Повертає із заданого рядка підрядок зазначе-
ної довжини, починаючи із правого краю  
рядка 

Len([рядок]) Повертає довжину зазначеного рядка 

Instr([початок],[вихідний 
рядок],[шукана подстро-
ка],[тип порівняння]) 

Шукає підрядок в заданому рядку, починаю-
чи із зазначеного символу. 
Тип порівняння: 0 або 1 – з врахуванням 
(vbbinarycompare) або без врахування 
(vbtextcompare) регістру 

 
 



Частина 2 182 

Продовж. табл. 6.15 
1 2 

Trim([рядок]) Видаляє пробіли з початку й кінця заданого 
рядка 

Ltrim([рядок]) Видаляє всі пробіли з початку заданого рядка 

Rtrim([рядок]) Видаляє всі пробіли з кінця заданого рядка 
Space([кількість]) Повторює пробіл зазначена кількість раз 
String([кількість],[символ]) Повторює заданий символ зазначена кіль-

кість раз 

Lcase([рядок]) Перетворить у заданому рядку всі прописні 
букви в рядкові 

Ucase([рядок]) Перетворить у заданому рядку всі малі  літе-
ри в великі 

Strreverse([рядок]) Змінює послідовність символів у заданому 
рядку на зворотну 

Asc([Символ]) Повертає код символу 
Chr([Код]) Повертає символ по його коду 
Str([Число]) Перетворить задане число в текстовий запис 

числа 
Val([Рядок]) Перетворить рядок, який представляє число, 

у число 
 
Таблиця 6.16. Функції часу й дати  
 

Функція Значення, що повертається 
Date Повертає значення типу Variant(Date), що містить поточну 

системну дату 
Time Повертає значення типу Variant(Date) поточний час, по 

системному годиннику комп’ютера 
Now Повертає значення типу Variant(Date), тобто поточну дату 

й час по системному календарю й годиннику комп’ютера 
Hour, Minute, 
Second 

Повертають значення типу Variant(Date) – цілі числа, що 
містять години, хвилини й секунди в значенні часу.  

Day, Month, 
Year 

Повертає значення типу Variant(Integer) – ціле число, що 
містить день, місяць і рік у значенні дати. Синтаксис: 
Day(Дата), Month(Дата), Year(Дата) 
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Таблиця 6.17. Функції вибору  

Функція Значення, що повертається 
Iif Повертає одну з альтернатив.  

Синтаксис:    if(expr, truepart, falsepart), 
де expr – значення, що перевіряється; 
truepart – значення, що повертається, або вираз, якщо expr 
має значення true; 
falsepart – значення, що повертається, або вираження, якщо 
expr має значення false 

Choose Повертає значення, обране зі списку аргументів.  
Синтаксис: 
Choose (індекс, варіант1, варіант2, …, варіантN). 

Switch Повертається значення, що відповідає першому істинному 
виразу в списку. Синтаксис: 
Switch(вираз 1, значення1, вираз2, значення2, …, вираз – n, 
значення – n).  

 
 
6.6. Основні оператори 

 

VBA має значний список операторів, за допомогою яких мож-
на вирішувати практично будь-які задачі. Нижче наведений перелік 
операторів VBA з короткою характеристикою кожного з них. 

1) Appactivate title, wait – Активізує відкритий додаток по 
заданому аргументом title заголовку або ідентифікатору задачі.  

2) Beep – подача звукового сигналу.  
3) Call name, argumentlist – Виклик процедури з назвою 

name. (Оскільки ключове слово Call необов’язково й можна ви-
кликати процедуру, використовуючи тільки її ім’я, цей оператор 
рідко використовується в програмуванні VBA).  

4) Chdir path – Заміняє поточну папку папкою, зазначеної 
аргументом path.  

5) Close filenumberlist – Змінює поточний диск на диск,  
зазначений аргументом drive.  

6) Const CONSTNAME – Оголошує константою змінну з 
іменем CONSTNAME.  

7) Date = date – Змінює системну дату на дату, зазначену 
аргументом date.  
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8) Declare name – Оголошує процедуру з бібліотеки, що ди-
намічно приєднується (DLL).  

9) Defbool letterrange – Оператор рівня модуля, що встано-
влює тип Boolean типом даних за замовчуванням для всіх змін-
них, які починаються з букв, зазначених аргументом letterrange 
(наприклад, Defbool A–F).  

10) Defbyte letterrange – Задає тип Byte як тип даних за за-
мовчуванням для всіх змінних, які починаються з букв, зазначе-
них аргументом letterrange.  

11) Defcur letterrange – Задає тип Currency як тип даних за 
замовчуванням для всіх змінних, які починаються з букв, зазна-
чених аргументом letterrange.  

12) Defdate letterrange – Задає тип Date як тип даних за за-
мовчуванням для всіх змінних, які починаються з букв, зазначе-
них аргументом letterrange.  

13) Defdbl letterrange – Задає тип Double як тип даних за 
замовчуванням для всіх змінних, які починаються з букв, зазна-
чених аргументом letterrange.  

14) Defint letterrange – Задає тип Integer як тип даних за за-
мовчуванням для всіх змінних, які починаються з букв, зазначе-
них аргументом letterrange.  

15) Deflng letterrange – Задає тип Long як тип даних за за-
мовчуванням для всіх змінних, які починаються з букв, зазначе-
них аргументом letterrange.  

16) Defobj letterrange – Задає тип Object як тип даних за за-
мовчуванням для всіх змінних, які починаються з букв, зазначе-
них аргументом letterrange.  

17) Defsng letterrange – Задає тип Single як тип даних за за-
мовчуванням для всіх змінних, які починаються з букв, зазначе-
них аргументом letterrange.  

18) Defstr letterrange – Задає тип String як тип даних за за-
мовчуванням для всіх змінних, які починаються з букв, зазначе-
них аргументом letterrange.  

19) Defvar letterrange – Задає тип Variant як тип даних за 
замовчуванням для всіх змінних, які починаються з букв, зазна-
чених аргументом letterrange.  
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20) Deletestting appname, section, key – Видаляє розділ 
section або ключ key з реєстру Windows.  

21) Dim varname – Оголошує змінну з іменем varname.  
22) Do:Loop – Виконує цикл по декільком операторам доти, 

поки логічна умова рівна True.  
23) End Keyword – Завершує процедуру, функцію або ке-

руючу структуру.  
24) Enum name – Enum name – Оператор рівня модуля, 

який повідомляє змінну перерахованого типу. 
25) Erase arraylist – Очищає пам’ять від динамічно виділе-

ного масиву або виконує повторну ініціалізацію масиву з фіксо-
ваними розмірами.  

26) Error errornumber – Імітує помилку, присвоюючи 
об’єкту Err значення errornumber.  

27) Event procedurename(arglist) – Оператор може бути 
присутнім тільки в модулі класу. Він оголошує подію, визначену 
користувачем.  

28) Exit keyword – Вихід із процедури, функції або керую-
чої структури.  

29) Filecopy source, destination – Копіює файл source у пап-
ку destination (при цьому можна змінити ім’я вихідного файлу).  

30) For Each:Next – Цикл по кожному члену колекції.  
31) For:Next – Цикл по декільком операторам, виконуваний 

до тем пор, поки лічильник циклу не досягнеться заданого зна-
чення.  

32) Function – Повідомляє користувацьку процедуру-
функцію.  

33) Get #filenumber, varname – Робить читання в змінну з 
файлу введення-висновку, відкритого оператором Open.  

34) Gosub:Return – Здійснює вхід у підпрограму, описану в 
процедурі, і вихід з неї. (Використання цього оператора не реко-
мендується, оскільки створення окремої процедури дозволить 
зробити код більш простим для розуміння).  

35) Goto line – Передає керування на рядок коду, на який 
указує мітка line.  

36) If:Then:Else – Виконує один із двох фрагментів коду на 
основі результату логічної перевірки.  
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37) Imlements Interfacename, Class – Визначає назву інтер-
фейсу або класу, який буде реалізований у модулі класу.  

38) Input #filenumber, varlist – Робить читання з файлу 
введення-висновку в змінні.  

39) Kill pathname – Видаляє файл pathname з диска.  
40) Let varname = expression – Установлює змінну varname, 

рівну вираженню expression. Ключове слово Let необов’язково й 
практично ніколи не використовується.  

41) Line Input #filenumber, var – Робить читання одного ряд-
ка з файлу введення-висновку й зберігає її в строковій змінної.  

42) Load – Завантажує форму на згадку, але не виводить її 
на екран.  

43) Lock #filenumber, recordrange – Управляє доступом до 
файлу введення-висновку.  

44) Lset stringvar = string – Розміщає рядок, починаючи із 
крайнього ліворуч символу, у змінній типу String. При цьому ро-
змір змінної не змінюється.  

45) Lset var1 = var2 – Копіює змінну одного користуваць-
кого типу в змінну іншого, але сумісного, користувацького типу.  

46) Mid – Заміняє задану кількість символів у строковій 
змінної символами з іншого рядка.  

47) Midb – Побайтово заміняє символи в строковій змінній 
символами з іншого рядка.  

48) Mkdir path – Створює папку з іменем path.  
49) Name oldpathname as newpathname – Змінює ім’я фай-

лу або папки.  
50) On Error – Задає спосіб обробки помилок.  
51) On:Gosub, On:Goto – Передає керування заданому ряд-

ку на основі результату вираження  
52) Open pathname, : – Відкриває файл для введення-

висновку.  
53) Option Base 0|1 – Задає (на рівні модуля) для масивів 

установлену за замовчуванням нижню границю (номер першого 
елемента).  

54) Option Compare Text|binary – Визначає (на рівні модуля) 
установлений за замовчуванням режим порівняння рядків.  
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55) Option Explicit – Примушує програміста до явного ого-
лошення змінних. Уведіть цей оператор на рівні модуля.  

56) Option Private – Указує, що модуль закритий, і до нього 
не можна звернутися із процедур, розташованих в інших моду-
лях. Уведіть оператор на рівні модуля.  

57) Print #filenumber – Робить запис у файл уведення-
висновку.  

58) Private varname – Проголошує, що змінна varname буде 
закритою, і нею можна буде користуватися тільки в модулі, у 
якому вона оголошена. Уведіть оператор на рівні модуля.  

59) Property Get – Проголошує процедуру властивості, яка 
буде ухвалювати значення цієї властивості.  

60) Property Let – Присвоює значення властивості в про-
цедурі.  

61) Property Set – Установлює посилання на об’єкт у про-
цедурі.  

62) Public varname – Відкриває доступ до змінної varname 
для всіх процедур, що втримуються в модулі.  

63) Put #filenumber, varname – Записує дані зі змінної 
varname у файл уведення-висновку.  

64) Raiseevent eventname, arguments – Викликає подія з 
іменем eventname.  

65) Randomize number – Ініциалюзує генератор випадкових 
чисел. Пропустити аргумент number, щоб щораз ініциалюзувати 
його різними початковими числами.  

66) Redim varname – Повторно виділяє пам’ять для дина-
мічного масиву.  

67) Rem comment – Указує VBA, що наступний за операто-
ром текст є коментарем. Замість цього оператора частіше викори-
стовується символ апострофа.  

68) Reset – Закриває всі файли введення-висновку, які були 
раніше відкриті оператором Open.  

69) Resume – Після виникнення помилки відновляє вико-
нання програми з рядка, у якому виникла помилка.  

70) Rmdir path – Видаляє папку.  
71) Rset stringvar = string – Записує рядок у строкову змінну, 

вирівнюючи символи по правому краю.  
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72) Savesetiing appname, : – Створює або зберігає установ-
ки в реєстрі Windows.  

73) Seek #filenumber, position – Установлює поточну пози-
цію у файлі введення-висновку.  

74) Select Case – Виконує групу операторів на основі зна-
чення вираження.  

75) Sendkeys string, wait – Передає в активний додаток на-
тискання клавіш, задані рядком string так, начебто вони були вве-
дені із клавіатури.  

76) Set objectvar = object – Присвоює об’єкту object 
об’єктної змінної з іменем objectvar.  

77) Setattr pathname, attr – Задає атрибути доступу, певні 
аргументом attr (наприклад, vbreadonly) для файлу, заданого ар-
гументом pathname.  

78) Static varname – Проголошує (на рівні модуля), що 
змінна varname буде зберігати свої значення увесь час, поки буде 
виконуватися код модуля.  

79) Stop – Переводить VBA у режим паузи.  
80) Sub – Проголошує процедуру.  
81) Time = time – Установлює системний час, рівне аргуме-

нту time.  
82) Type varname – Проголошує користувацький тип да-

них. (Використовується тільки на рівні модуля).  
83) Unload – Видаляє форму з пам’яті.  
84) Unlock #filenumber, recordrange – Видаляє атрибути 

доступу для файлу введення-висновку.  
85) While:Wend – Виконує цикл по групі операторів доти, 

поки логічна умова дійсна.  
86) Width #filenumber, width – Задає ширину рядка для 

файлу введення-висновку.  
87) With:End With – Виконує групу операторів для задано-

го об’єкта.  
88) Write #filenumber – Робить запис даних у файл уведен-

ня-висновку.  
Найуживаніші оператори VBA розглянемоі детальніше.  
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6.6.1. Умовний оператор 

Конструкція If … Then 
Умовний оператор призначений для вибору одного або декі-

лькох можливих варіантів дій відповідно до накладених на подію 
умов. Наприклад, як в казці: ліворуч підеш – багатим будеш; пра-
воруч підеш – щасливим будеш; прямо підеш – вибачай… 

Оператор має різні формати запису в тексті програми відпо-
відно до основних алгоритмічних структур розгалуження 
(рис. 6.10–6.12).  

Формат №1 має вигляд 
If condition Then statement_1 statement_2 

Якщо умова (condition) виконується, то комп’ютер спочатку 
робить дію_1(statement_1), потім дія_2 statement_2). Якщо умова 
не виконується, то комп’ютер робить тільки дію_2.  

 

 
 

Рис. 6.10. Блок-схема розгалуження (формат №1) 
 
Умовою у всіх форматах If є вираз зі знаком порівняння. Воно 

може мати тільки два значення: True (істина) і False (неправда). Якщо 
умова виконується, то його значенням є True, якщо не виконується – 
False.  

Недолік конструкції If … Then полягає тому, що комп’ютер 
завжди виконує дію_2. У деяких алгоритмах доводиться вживати 
спеціальних заходів для того, щоб виключити цю дію. 

Формат №2 запису умовного оператора дозволяє виконати 
або першу або другу дія залежно від умови. Його формат має  
вигляд: 

If condition Then statement_1 Else statement_2 statement_3 
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Якщо умова виконується, то комп’ютер робить дію_1, потім 
дію_3. Якщо умова не виконується, то комп’ютер робить дію_2, а 
потім дію_3. Таким чином, проблема другої дії усувається самим 
форматом оператора. 

 

 
 

Рис. 6.11. Блок-схема розгалуження (формат №2) 
 

Формат №3 оператора IF – це багаторівневий аналог конс-
трукції IF ... THEN ... ELSE ... 

Логіка роботи всіх форматів повністю збігається. Єдиною 
відмінністю є можливість розміщати в багаторівневому варіанті 
більше операторів, ніж в однорядковому. 

Формат №3 оператора IF 
If condition Then 
statements _1  

Else 
statements _2  

End If  
statements_3 

Якщо умова дає значення “Істина”, то ЕОМ виконує опера-
тори_1, а якщо ні, то – оператори_2. Після виконання тієї або 
іншої групи операторів керування передається першому операторові, 
розташованому за End If – дії_3. Оператори If, Else і End If повинні бути 
першими елементами у своїх рядках. Перед ними не можна розмі-
щати інші команди, крім міток від оператора безумовної передачі 
керування Goto.  
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Рис. 6.12. Блок-схема розгалуження (формат №3) 
 

Приклади.  
1) скористатися можливостями операторів IF (формат №1) 

для знаходження значення функції при наявності логічних умов: 

 1 
Інтерфейс, текст програми та результати виконання наведені 

на рис.6.13–6.14. 
 

 
 

Рис. 6.13. Приклад 1 розгалуженої програми 
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Рис. 6.14. Результати виконання прикладу 1   
 

2) скористатися можливостями операторів IF (формати №2 
та №3) для розв’язання логічного завдання: 

 
Інтерфейс, текст програми та результати виконання наведені 

на рис. 6.15–6.16. 
 

  

Рис. 6.15. Приклад 2 розгалуженої програми 
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Результати виконання програми наведені на рис.6.16. 
 

 
 

Рис. 6.16. Результати виконання прикладу 2  
 

3) 
Function Bonus(performance, salary) 
  If performance = 1 Then 
    Bonus = salary * 0.1 
  ElseIf performance = 2 Then 
    Bonus = salary * 0.09 
  ElseIf performance = 3 Then 
    Bonus = salary * 0.07 
  Else 
    Bonus = 0 
  End If 
End Function 
 

4) 
' Assign a value using the single-line form of syntax. 
If Digits = 1 Then MyString = "One" Else MyString = "More 

than one"  
С) 
Sub ControlProcessor(MyControl As Control) 
  If TypeOf MyControl Is CommandButton Then 
    Debug.Print "You passed in a " & TypeName(MyControl) 
  ElseIf TypeOf MyControl Is CheckBox Then 
    Debug.Print "You passed in a " & TypeName(MyControl) 
  ElseIf TypeOf MyControl Is TextBox Then 
    Debug.Print "You passed in a " & TypeName(MyControl) 
  End If 
End Sub 
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6.6.2. Оператор вибору варіанта 
Крім конструкції If широко поширена інструкція Select 

Case, яка відповідає типовій алгоритмічній структурі вибору, 
представленій на рис. 6.17. Всі вказані вище конструкції близькі 
по логіці роботи, взаємозамінні при розв’язанні більшості задач, 
але бувають ситуації, у яких одна все-таки переважніше іншої. 
Відмінність цих конструкцій обумовлена їхніми форматами.  

 

 
 

Рис. 6.17. Блок-схема конструкції Select Case 
 
Конструкцію Select Case використовують в якості альтерна-

тиви використанню ElseIf в інструкції If ... Then ... Else при порі-
внянні одного вираження з кількома різними варіантами відпові-
дей. У той час як об’ява If ... Then ... Else має оцінити різні вира-
зи для кожного оператора ElseIf, обирання оператору Case забез-
печує аналіз виразу умови тільки один раз, у верхній частині 
структури управління. 
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Формат Select Case не відрізняється таким різноманіттям 
можливих конструкцій, як формат If. Він відразу представляється 
багатоповерховою формою, яка може містити вкладені блоки. 
Формат оператора має такий синтаксис: 

 

Select Case testexpression 
Case expressionlist-1 
Statements -1  
Case expressionlist-2 
Statements -2  

 [Case Else 
Statement-else ]  

End Select 
Конструкція спочатку розраховує вираз (testexpression) 

(як вираз може бути число, змінна, математичний вираз або  
функція) і залежно від його значення виконує той або інший блок 
операторів (Statements). 

Значення виразу відслідковуються за допомогою умов, за-
писаних за службовими словами Case (expressionlist). Якщо зна-
чення відповідає умові, то програма виконує блок операторів да-
ного Case і передає управління за межі конструкції – першому 
операторові за End Select. У тому випадку, якщо значення 
expressionlist не задовольняє жодну з умов у всіх Case, програма 
виконує блок операторів, розташованих за Case Else. Службові 
слова Case Else і оператори за ними використовувати не 
обов’язково, тому вони записані у квадратних дужках. 

Конструкція Select Case має ряд тонкощів: 
1. Якщо в декількох виразах Case повторюються одні й ті 

самі умови, то комп’ютер виконає блок операторів тільки за пер-
шим з таких Case. 

2. Case умова – це дія, тому оператори даного Case повинні 
записуватися з наступного рядка або в цьому ж рядку, але через 
знак “:”. Комп’ютер виконує всі оператори від Case, у якому 
спрацювала умова до наступного Case, або до End Select, якщо це 
був останній Case. 

3. Між Select Case і першим Case не можна розміщати нічого, 
крім текстових коментарів, інакше комп’ютер виведе повідом-
лення про помилку "Statements and labels invalid between Select 
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Case and first Case" ("Оператори й мітки неприпустимі між Select 
Case і першим Case "). 

 

Приклади.  
1) Створити програму, що забезпечує вибір одного з декіль-

кох варіантів відповідно до покладених умов вибору: 

   
Інтерфейс, текст програми та результати її виконання 

наведені на рис. 6.18–6.19. 
 

 
 

Рис. 6.18. Приклад 1 програми вибору  
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Зауважимо, що умовні вирази за Case можуть бути записані 
в одному із чотирьох форматів: 

1. Число. Наприклад, Case 5. 
2. Діапазон від меншого значення до більшого. Наприклад, 

Case 10 To 20. Якщо діапазон буде записаний від більшого зна-
чення до меншого, то машина не видасть повідомлення про не-
правильний запис, але буде перевіряти тільки перше значення. 
Помилки такого роду можуть виникнути при записі діапазонів у 
негативній області. 

3. Умова. Підтримуються 6 знаків порівняння. Логічні опе-
ратори напряму стосовно параметра, що відслідковується, вико-
ристовувати не можна. У записі умови назва параметра 
обов’язково потрібно заміняти словом “Is”. Наприклад, умова 
X>10 повинне бути записане як Case IS > 10. Причому Is ставить-
ся завжди ліворуч від знака порівняння. 

4. Комбінація форматів 1–3, розділених комами. Наприклад, 
Case 5, 15, 20 To 30, IS > 100. Програма обробить оператори, що 
відповідають Case, якщо виконається як мінімум одна умова з 
комбінації. 

 

 
 

Рис. 6.19. Результати виконання програми з прикладу 1 
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2)  Function Bonus (performance, salary) 
  Select Case performance 
    Case 1 
      Bonus = salary * 0.1 
    Case 2, 3 
      Bonus = salary * 0.09 
    Case 4 To 6 
      Bonus = salary * 0.07 
    Case Is > 8 
      Bonus = 100 
    Case Else 
      Bonus = 0 
  End Select 
End Function 
3) Dim Number 
Number = 8  ' Initialize variable. 
Select Case Number  ' Evaluate Number. 
 Case 1 To 5  ' Number between 1 and 5, inclusive. 
   Debug.Print "Between 1 and 5" 
 ' The following is the only Case clause that evaluates to True. 
 Case 6, 7, 8  ' Number between 6 and 8. 
   Debug.Print "Between 6 and 8" 
 Case 9 To 10  ' Number is 9 or 10. 
 Debug.Print "Greater than 8" 
Case Else  ' Other values. 
   Debug.Print "Not between 1 and 10" 
End Select 

 
6.6.3. Оператори циклів 
Оператори циклу застосовуються для розв’язання задач, у 

яких потрібно багаторазово використовувати ті й самі оператори. 
Цикли є досить потужним інструментом програмування, здатним 
значно скоротити розмір програми й час її роботи. Правильне їх-
нє розуміння й використання є запорукою, а іноді, і єдиною мож-
ливістю реалізації деяких алгоритмів. 
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В VBA використовуються три оператори циклу:  
 For…Next,  
 Do…Loop і  
 While…Wend.  

Перший зручний у тих випадках, коли заздалегідь відомо 
скільки раз потрібно виконати дію. Другий і третій застосовують 
у тих алгоритмах, коли не відомо скільки раз повинен відробити 
цикл і програма виконує дії, поки не буде виконана певна умова. 

Цикл DO WHILE [условие] … LOOP є конструкцією з пе-
редумовою. Він дозволяє перевірити умову перед початком цик-
лу і виконувати цикл доти, поки воно має значення True (ключове 
слово While). Як тільки умова циклу прийме значення False, ви-
конання циклу припиниться. 

Синтаксис: 
Do [{While | Until} condition] 

[Statements] 
[Exit Do] 

[Statements] 
Loop 

В іншому варіанті цикл буде виконуватись доти, поки умова 
має значення False (ключове слово Until). Як тільки умова циклу 
прийме True значення, виконання циклу припиниться). 

Дію циклу з передумовою залежно від умов виходу True або 
False демонструє блок-схема, наведена на рис. 6.20. 

 

 
 

Рис. 6.20. Варіанти блок-схем до циклу з передумовою 
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Приклади.  
Sub ChkFirstWhile() 
   counter = 0 
   myNum = 20 
    Do While myNum > 10 
       myNum = myNum - 1 
       counter = counter + 1 
    Loop 
   MsgBox "The loop made " & counter & " repetitions." 
End Sub 

 
Sub ChkFirstUntil() 
   counter = 0 
   myNum = 20 
    Do Until myNum = 10 
        myNum = myNum - 1 
        counter = counter + 1 
    Loop 
   MsgBox "The loop made " & counter & " repetitions." 
End Sub 

 
Іншим різновидом циклів, що виконуються за умовами, є 

цикли з післяумовою. Потреба в них виникає тоді, коли операто-
ри циклу необхідно виконати хоча б один раз. У VBA така мож-
ливість реалізована в конструкціях виду 

DO … LOOP WHILE [condition] ; 
DO … LOOP UNTIL [condition] 
У першому випадку цикл буде повторюватися до тих пір, 

поки вираз в умові циклу має значення True. Як тільки умова ци-
клу прийме значення False, виконання циклу припиниться. 

У другому варіанті на відміну від першого цикл буде вико-
нуватися до тих пір, поки значення умови буде дорівнювати 
False. Дію циклу з післяумовою залежно від умов виходу True або 
False демонструє блок-схема, наведена на рис. 6.21. 
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Рис. 6.21. Варіанти блок-схем до циклу з післяумовою 
 

Приклади. 
Sub ChkLastWhile() 
   counter = 0 
   myNum = 9 
     Do  
       myNum = myNum - 1 
       counter = counter + 1 
    Loop While myNum > 10 
   MsgBox "The loop made " & counter & " repetitions." 
End Sub 

 

Sub ChkLastUntil() 
    counter = 0 
   myNum = 1 
    Do 

    myNum = myNum + 1 
    counter = counter + 1 

     Loop Until myNum = 10 
   MsgBox "The loop made " & counter & " repetitions." 
End Sub 

 

Найпростішим видом циклу VBA є цикл з певною кількістю 
повторень (або цикл з лічильником). 
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Конструкція FOR ... NEXT забезпечує виконання операто-
рів, що знаходяться в тілі циклу від початкового до кінцевого 
значення параметра із заданим кроком. У той же час така інстру-
кція дозволяє виконати достроковий вихід з циклу (за умовою). 

Синтаксис 
For counter = start To end [Step step] 

[Statements] 
[Exit For] 

[Statements] 
Next [counter] 

 

Приклад 
Dim Words, Chars, MyString 
For Words = 10 To 1 Step -1   ' Set up 10 repetitions. 
  For Chars = 0 To 9  ' Set up 10 repetitions. 
     MyString = MyString & Chars  ' Append number to string. 
  Next Chars  ' Increment counter 
   MyString = MyString & " "  ' Append a space. 
Next Words 

 

Різновидом циклу FOR ... NEXT є цикл For Each … Next, 
який призначений для перебору всіх елементів із заданого масиву 
або набору об’єктів.  

Синтаксис 
For Each element In group 

[Statements] 
[Exit For] 

[Statements] 
Next [element] 

 

Приклади 
1) Розрахувати значення W, використавши циклічні проце-

дури. 

          
Інтерфейс, текст програми та результати виконання наведені 

на рис. 6.22–6.23. 
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Рис. 6.22. Приклад циклічної програми 
 
 

      
 

Рис. 6.23. Результати виконання циклічної програми 
 

2) Dim Found, MyObject, MyCollection 
Found = False  ' Initialize variable. 
For Each MyObject In MyCollection  ' Iterate through each element.  
  If MyObject.Text = "Hello" Then  ' If Text equals "Hello". 
    Found = True  ' Set Found to True. 
    Exit For  ' Exit loop. 
  End If 
Next 
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3) Sub TestForNumbers() 
  For Each myObject In MyCollection 
    If IsNumeric(myObject.Value) = False Then 
      MsgBox "Object contains a non-numeric value." 
      Exit For 
    End If 
  Next c 
End Sub 

 

Складні (вкладені) цикли 
Сукупність простих циклів, вкладених один в іншій, назива-

ється складним (вкладеним) циклом. При конструюванні склад-
них циклів необхідно керуватися такими правилами: 

 не можна увійти у внутрішній цикл, минаючи вхід зовні-
шнього циклу; 

 імена параметрів простих циклів не повинні повторювати-
ся в конструкції складного циклу; 

 прості цикли не повинні перетинатися в конструкції скла-
дного циклу, тобто закінчення зовнішнього циклу не повинно пе-
редувати закінченню внутрішнього циклу. 

 

For I = 1 To 10 
  For J = 1 To 10 
    For K = 1 To 10 
      ... 
    Next K 
  Next J 
Next I 
 
6.6.4. Підпрограми-процедури й підпрограми-функції 
Одним з ключових утворювань у мовах високого рівня є 

програмні процедури.  
Процедура – це іменована послідовність інструкцій, що вико-

нуються як єдине ціле. Наприклад, Function, Property, and Sub є 
типами процедур. Ім’я процедури завжди визначається на рівні мо-
дуля. Увесь програмний код, що виконується, повинен міститися в 
процедурі. Процедури не можуть бути вкладені в інші процедури. 
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Підпрограма SUB 
Синтаксис 

[Private | Public | Friend] [Static] Sub name [(arglist)] 
[statements] 

[Exit Sub] 
[statements] 

End Sub 
 

Синтаксис Sub оператора складається з частин: 
Public – необов’язковий параметр. Вказує, що процедура 

Sub доступна для всіх інших процедур у всіх модулях. При вико-
ристанні в модулі, який містить опцію Option Private, процедура 
недоступна поза проектом. 

Private – необов’язковий параметр. Вказує, що процедура 
Sub доступна тільки для інших процедур в модулі, в якому вона 
оголошена. 

Friend – необов’язковий параметр. Використовується тільки 
в модулі класу. Вказує, що процедуру Sub видно протягом всього 
проекту. 

Static – необов’язковий параметр. Вказує, що локальні змін-
ні процедури Sub були збережені між викликами. Статичний ат-
рибут не впливає на змінні, які оголошені поза Sub, навіть якщо 
вони використовуються в процедурі. 

name – обов’язковий параметр. Назва Sub, яке задовольняє 
стандартним правилам іменування змінних. 

Arglist – необов’язковий параметр. Список змінних, які ма-
ють аргументи, які передаються в процедуру Sub, коли вона ви-
кликається. Кілька змінних розділяються комами. 

statements – необов’язковий параметр. Будь-яка група ін-
струкцій для виконання в рамках процедури Sub. 

 У свою чергу Arglist (СпісокАргументов) має наступний 
синтаксис і компоненти: 

 

[Optional] [ByVal | ByRef] [ParamArray] varname[()] [As 
type] [= defaultvalue]  

 

Optional – необов’язковий параметр. Ключове слово, що 
вказує, що аргумент не потрібен. Якщо всі наступні аргументи у 
списку аргументів також повинні бути необов’язковими, то вони 
оголошуються за допомогою ключового слова Optional. Якщо 
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використовується ParamArray – аргумент Optional не може бути 
використаний. 

ByVal – необов’язковий параметр. Вказує, що цей аргумент 
передається за значенням. Значення параметрів-змінних, переда-
них за способом ByVal, не можуть змінюватися в тілі процедури 
під час її виконання, тобто останні значення змінних в програмі 
зберігаються незмінними під час виконання процедури. 

ByRef – необов’язковий параметр. Вказує, що аргумент пе-
редається через посилання. ByRef є параметром за умовчанням в 
VBA. Значення параметрів, переданих за способом ByRef, змі-
нюють значення відповідних змінних програми 

ParamArray – необов’язковий параметр. Використовується 
тільки в якості останнього аргументу arglist, щоб вказати, що 
останній аргумент є додатковим масивом елементів типу Variant. 
Ключове слово ParamArray дозволяє забезпечити довільне чис-
ло аргументів. ParamArray не може бути використаний з ByVal, 
ByRef або Optional. 

Varname – обов’язковий параметр. Ім’я змінної, яке задово-
льняє стандартним правилам іменування змінних.  

type – необов’язковий параметр. Тип даних аргументу, пере-
даного в процедуру. 

defaultvalue – необов’язковий параметр. Будь-яка константа 
або константний вираз. Дійсно тільки для Optional. Якщо у якос-
ті типу є об’єкт, явне значення за замовчуванням не може бути 
Northing.  

Параметри, зазначені в дужках заголовка процедури, нази-
ваються формальними. 

Параметри, значення яких передаються з програми (іншої 
процедури) в процедуру, називаються параметрами-змінними. 

Параметри, значення яких передаються з процедури в про-
граму (іншу процедуру), називаються параметрами-значеннями. 

Параметри, зазначені в списку оператора виклику процеду-
ри, називаються фактичними параметрами. 

Приклади. 
1) ' Sub procedure definition. 
' Sub procedure with two arguments. 
Sub SubComputeArea(Length, TheWidth) 
   Dim Area As Double  ' Declare local variable.  
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    If Length = 0 Or TheWidth = 0 Then 
   ' If either argument = 0. 
     Exit Sub  ' Exit Sub immediately. 
    End If 
Area = Length * TheWidth  ' Calculate area of rectangle. 
Debug.Print Area  ' Print Area to Debug window. 
End Sub 
2) ' Declares a procedure named GetInfo  
' This Sub procedure takes no arguments 
Sub GetInfo() 
' Declares a string variable named answer 
Dim answer As String 
' Assigns the return value of the InputBox function to answer 
 answer = InputBox(Prompt:="What is your name?") 
   ' Conditional If...Then...Else statement 
    If answer = Empty Then 
       ' Calls the MsgBox function 
       MsgBox Prompt:="You did not enter a name." 
    Else 
       ' MsgBox function concatenated with the 
variable answer 
      MsgBox Prompt:="Your name is " & answer 
     ' Ends the If...Then...Else statement 
     End If 
 ' Ends the Sub procedure 
End Sub 

 

Виклик процедури з іншої процедури можна зробити декі-
лькома способами. 

 

Перший спосіб:  
[Ім’я процедури] [Список фактичних параметрів] 
Список повинен відповідати списку, заданому в заголовку 

процедури, за кількістю і типом. 
Приклади 
1)      Sub Main() 

 MultiBeep 56 
 Message 

End Sub 
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Sub MultiBeep(numbeeps) 
For counter = 1 To numbeeps 
Beep 
Next counter 

End Sub 
2)      Sub Message() 

MsgBox "Time to take a break!" 
End Sub 

 

Якщо потрібно використовувати декілька процедур з одна-
ковими назвами, розташованими в різних модулях, то при їх ви-
клику перед ім’ям процедури через точку необхідно вказувати 
ім’я модуля, в якому розташована процедура. 
Синтаксис: 

 

[Ім’я модуля]. [Ім’я процедури] [Список фактичних  
параметрів] 

 

Другий спосіб виклику процедури проводиться за допомогою ін-
струкції Call. 

 

Синтаксис: 
 

Call [Ім’я процедури] ([Список фактичних параметрів]). 
На відміну від першого способу список фактичних парамет-

рів береться у дужки. 
 

Приклади. 
1) Скористатися структурою з декількох підпрограм-

процедур для організації вирішення однієї з вказаних нижче за-
дач (за вибором користувача): 

А. Виведення вказаної кількості початкових та кінцевих 
знаків текстової змінної 

Б. Виведення усіх знаків текстової змінної у форматі "№ + 
Буква".  

В. Виведення на екран знаків з ANSI-номерами 65–90 у 
форматі "буква = номер". 

Інтерфейс та текст програми наведені на рис. 6.24. 
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Рис. 6.24. Інтерфейс та текст програми з підпрограмами-процедурами 
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Результати виконання програми в трьох різних випадках  
наведені на рис 6.25–6.26. 

 

 

 
 

Рис. 6.25. Результати виконання програми (задачі А і Б) 
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Рис. 6.26. Результати виконання програми (задача В) 
 

2) 
Sub Main() 
  HouseCalc 99800, 43100 
  Call HouseCalc(380950, 49500) 
End Sub 
 

3) 
Sub HouseCalc(price As Single, wage As Single) 

  If 2.5 * wage <= 0.8 * price Then 
    MsgBox "You cannot afford this house." 
  Else 
    MsgBox "This house is affordable." 
  End If 
End Sub 
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Підпрограма-функція 
 

Функція виконує якусь операцію, але при цьому обов’язково 
повертає якесь значення (через ім’я функції). 

 

Синтаксис: 
[Public | Private | Friend] [Static] Function name [(arglist)] [As 
type] 

[statements] 
[name = expression] 

[Exit Function] 
[statements] 
[name = expression] 

End Function 
 

Параметри підпрограми-функції співпадають з параметрами 
підпрограми-процедури (SUB) 

Приклад 
Function BinarySearch(. . .) As Boolean 
. . . 
  ' Value not found. Return a value of False. 
  If lower > upper Then 
    BinarySearch = False 
    Exit Function 
  End If 
. . . 
End Function 

Оператор виклику функції складається з імені функції і спи-
ску фактичних параметрів, взятих у дужки. 

Приклад 
Sub Main() 
  temp = Application.InputBox(Prompt:= _ 
    "Please enter the temperature in degrees F.", Type:=1) 
  MsgBox "The temperature is " & Celsius(temp) & " 
degrees C." 
End Sub 
Function Celsius(fDegrees) 
  Celsius = (fDegrees - 32) * 5 / 9 
End Function 
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Процедури введення-виведення через діалогові вікна  
 
Однією з функцій, що дозволяє вводити та виводити дані 

через діалогові вікна є процедура InputBox. Вона відображає за-
прошення в діалоговому вікні, чекає введення користувачем тек-
сту або натискання кнопки і повертає рядок, що містить вміст те-
кстового поля. 
Синтаксис: 

InputBox(prompt[, title] [, default] [, xpos] [, ypos] [, helpfile, 
context]) 
 

Інша процедура роботи з діалоговими вікнами є MsgBox, 
яка відображає повідомлення в діалоговому вікні, чекає, коли ко-
ристувач натисне кнопку, і повертає ціле число, яке вказує, яка 
кнопка була натиснута. 
Синтаксис 

MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context]) 
 

Функції InputBox та MsgBox мають такі іменовані аргументи: 
prompt – обов’язковий параметр. Символьний вираз, що ві-

дображається як повідомлення в діалоговому вікні. Максимальна 
довжина prompt становить приблизно 1024 знака, залежно від 
ширини використовуваних знаків. Якщо prompt складається бі-
льше ніж з однієї лінії, то можна розділити рядки за допомогою 
символу повернення каретки (Chr (13)), символ переходу рядка 
(Chr (10)), або повернення каретки-перехід рядка комбінації сим-
волів (Chr (13) & Chr (10)) між кожною лінією. 

title – необов’язковий параметр. Символьний вираз, що ві-
дображається в рядку заголовка діалогового вікна. Якщо опусти-
ти title, ім’я програми буде міститися в рядку заголовка. 

default – необов’язковий параметр. Символьний вираз, який 
відображається в текстовому полі за замовчуванням (якщо нічого 
іншого не було передбачено). Якщо опустити замовчування, тек-
стове поле відображається порожнім. 

xpos – необов’язковий параметр. Числове вираження, що за-
дає в твіпах (пікселях) відстань по горизонталі від лівого краю ді-
алогового вікна і лівим краєм екрану. Якщо XPos опущений, діа-
логове вікно розташовується горизонтально по центру. 
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ypos – необов’язковий параметр. Числове вираження, що за-
дає в твіпах відстань по вертикалі від верхнього краю діалогового 
вікна з верхньої частини екрану. Якщо YPos опущений, діалогове 
вікно вертикально розташовується приблизно на одну третину ві-
дстані вниз по екрану. 

helpfile – необов’язковий параметр. Строковий вираз, що 
вказує файл довідки, який треба використовувати для надання 
контекстної довідки для діалогового вікна. Якщо файл допомоги 
передбачено, також повинен бути наданий context. 

context – необов’язковий параметр. Числове вираження, що 
асоціює номер розділа Допомоги та контексту. Якщо context пе-
редбачено, файл допомоги також повинен бути наданий. 

buttons – необов’язковий параметр. Числове вираження, яке 
є сумою значень, що визначають число і тип відображуваних 
кнопок, стиль іконки, особистість кнопки за замовчуванням, і мо-
дальність вікна повідомлення. Якщо значення не вказано, за за-
мовчуванням для кнопок воно дорівнює 0. Інші варіанти характе-
ризує табл. 6.18. 

 
Таблиця 6.18. Налаштування аргументу buttons  

Константа Значення Опис 
1 2 3 

vbOKOnly 0 Показати тільки кнопку ОК. 
vbOKCancel 1 Відображення кнопки ОК і  

Скасувати. 
vbAbortRetryIgnore 2 Показує кнопки Перервати, По-

вторити та Пропустити  
vbYesNoCancel 3 Показує Так, Ні і Скасувати. 
vbYesNo 4 Показує Так, Ні 
vbRetryCancel 5 Показує Повторити і Скасувати. 
vbCritical 16 Показує Піктограму відображення 

важливих повідомлень. 
vbQuestion 32 Показує значок попередження із 

запитом. 
vbExclamation 48 Показує значок попередження. 
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Продовж. табл. 6.18 

1 2 3 
vbInformation 64 Показує значок інформаційного 

повідомлення. 
vbDefaultButton1 0 Перша кнопка є кнопкою за замов-

чуванням. 
vbDefaultButton2 256 Друга кнопка є кнопкою за замов-

чуванням. 
vbDefaultButton3 512 Третя кнопка є кнопкою за замов-

чуванням. 
vbDefaultButton4 768 Четверта кнопка за умовчанням. 
vbApplicationModal 0 Користувач повинен реагувати на 

вікно повідомлень, перш ніж про-
довжити роботу в поточному  
додатку. 

vbSystemModal 4096 Всі програми призупиняються, по-
ки користувач не реагує на вікні 
повідомлення. 

vbMsgBoxHelpButton 16384 Додає кнопку Довідка у вікні пові-
домлення. 

VbMsgBoxSetForeground 65536 Вказує, що вікно повідомлення ві-
дображається поверх інших вікон. 

vbMsgBoxRight 524288 Текст вирівняний по правому 
краю. 

vbMsgBoxRtlReading 1048576 Вказує, що текст повинен виводи-
тися справо наліво (читання на  
івриті та арабською системою). 

 
Приклади. 

1) 
Dim Message, Title, Default, MyValue 
 Message = "Enter a value between 1 and 3"  ' Set prompt. 
 Title = "InputBox Demo"  ' Set title. 
 Default = "1"  ' Set default. 
' Display message, title, and default value. 
 MyValue = InputBox(Message, Title, Default) 
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' Use Helpfile and context. The Help button is added automatically. 
 MyValue = InputBox(Message, Title, , , , "DEMO.HLP", 10) 
' Display dialog box at position 100, 100. 
 MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100) 
2) 
Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString 
 Msg = "Do you want to continue ?"  ' Define message. 
 Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2  ' Define 

buttons. 
Title = "MsgBox Demonstration"  ' Define title. 
Help = "DEMO.HLP"  ' Define Help file. 
 Ctxt = 1000  ' Define topic 
    ' context.  
    ' Display message. 
  Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt) 
 If Response = vbYes Then  ' User chose Yes. 
  MyString = "Yes"  ' Perform some action. 
 Else  ' User chose No. 
  MyString = "No"  ' Perform some action. 
 End If 

 
6.6.5. Масиви  
Масив – набір однотипних змінних з одним ім’ям, кожна з 

яких називається елементом масиву і має свій номер (індекс). 
Масиви можуть бути: одномірні (для нумерації елементів ви-

користовується один індекс), двовимірні (для нумерації елементів 
використовуються два індекси: номер рядка, номер стовпчика) та 
N-вимірні. 

Число вимірів може досягати 60. Загальний Синтаксис опи-
су масивів та аргументів, що входять до його складу, наведений у 
підрозділі 6.5.2.  

Крім того, масиви поділяються на статичні і динамічні. 
Статичним називається масив з наперед відомою кількіс-

тю елементів. 
Синтаксис опису (оголошення) статичного масиву: 
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Dim[ varname ]([ lower ] To [ upper ]) As[ type ] 
 

По замовчуванню нижня межа дорівнює 0. Тоді оголошен-
ня масиву може мати наступний вигляд 

 

Dim[ varname ]([ upper ]) As[ type ] 
 

Динамічним називається масив, розмірність якого визнача-
ється в ході виконання програми. Синтаксис опису масиву:  

 

Dim [ varname ] () As [ type ] 
Розмірність масиву встановлюється і змінюється за допо-

могою оператора:  
 

ReDim varname(subscripts) [As type] [, varname(subscripts) 
[As type]] . . . 

Для установки і зміни розмірності масиву без втрати його 
вмісту застосовується оператор: 

ReDim Preserve varname(subscripts) [As type]  
[, varname(subscripts) [As type]] . . . 

 

Приклади. 
1) У цьому прикладі використовується ReDim, щоб розподіляти і 

перерозподіляти місця для зберігання динамічного масиву 
змінних. 

Dim MyArray() As Integer  ' Declare dynamic array. 
Redim MyArray(5)  ' Allocate 5 elements. 
  For I = 1 To 5  ' Loop 5 times. 
     MyArray(I) = I  ' Initialize array. 
  Next I 

 

2) Наступний оператор змінює розмір масиву та стирає його 
елементи: 

Redim MyArray(10)  ' Resize to 10 elements. 
  For I = 1 To 10  ' Loop 10 times. 
    MyArray(I) = I  ' Initialize array. 
  Next I 
3) Наступний оператор змінює розмір масиву, але не стирає еле-

ментів. 
Redim Preserve MyArray(15)  ' Resize to 15 elements. 
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4) Розрахувати функцію P для відповідних значень t, використо-
вуючи масив та методи його обробки. 

   
Інтерфейс та текст програми представлені на рис. 6.25. 
 

 
    

Рис. 6.27. Приклад програми роботи з масивами 
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Рис. 6.28. Результат роботи програми  
 

Для визначення параметрів (розмірів, початкових та кінце-
вих меж) динамічного масиву використовуються функції: 

LBound(arrayname[, dimension]) 
Повертає нижню межу зазначеної розмірності масиву, яку 

слід задавати рівною 1. 
Приклад. 
У цьому прикладі використовується функція LBound для 

визначення мінімально доступного індексу для зазначеного вимі-
рювання масиву.  

 

Dim Lower 
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)   ' Declare array variables. 
Dim AnyArray(10) 
  Lower = Lbound(MyArray, 1)  ' Returns 1. 
  Lower = Lbound(MyArray, 3)  ' Returns 10. 
  Lower = Lbound(AnyArray)   ' Returns 0 or 1, depending on  

       ' setting of Option Base. 
 

UBound(arrayname[, dimension])  
Повертає верхню межу зазначеної розмірності масиву, яку 

слід задавати рівною 2. Якщо розмірність не вказана, то мається 
на увазі значення, рівне 1. 
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Приклад. 
У цьому прикладі використовується функція UBound, щоб 

визначити максимальний доступний індекс для зазначеного вимі-
рювання масиву. 
Dim Upper 
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)  ' Declare array variables. 
Dim AnyArray(10) 

 Upper = UBound(MyArray, 1)   ' Returns 10. 
 Upper = UBound(MyArray, 3)   ' Returns 20. 
 Upper = UBound(AnyArray)   ' Returns 10 
 

У випадку, коли потрібно опрацьовувати масив аргументів дові-
льного типу, доцільно оголошувати масив за допомогою функції  

Array(arglist), 

Яка створює масив типу Variant. Список аргументів представляє 
розділений комами список значень, що присвоюються елементам 
масиву. 

Приклад. 
У цьому прикладі використовується функція Array щоб при-

значити елементам масиву значення Variant 
 

Dim MyWeek, MyDay 
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun") 

 MyDay = MyWeek(2)  ' MyDay contains "Tue". 
 MyDay = MyWeek(4)  ' MyDay contains "Thu". 
У процесі виконання програм інколи потрібно вивільнити 

пам’ять або оновити значення деяких масивів (тобто переназна-
чити або ініціалізувати). Спеціально до цієї мети призначена  
функція  

Erase arraylist 
яка веде себе по-різному в залежності від того, масив має фіксо-
ваний розмір (звичайний) або динамічний. Erase не вивільнює 
пам’ять для масивів фіксованого розміру, але призначає значення 
елементам масиву фіксованого розміру.  
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Таблиця 6.19. Налаштування аргументу buttons  
 

Тип масиву Вплив Erase на масив  
з фіксованим розміром 

Фіксований числовий  
масив 
Фіксований масив рядків 
(змінної довжини)  
Фіксований масив рядків 
(фіксованої довжини)  
Фіксований масив Variant 
Масив типів, що встанов-
лює користувач  
Масив об’єктів 

Задає кожному елементу значення 
нуль  
Задає кожному елементу рядка  
нульову довжину (""). 
Задає кожному елементу нулю.  
 
Задає кожному елементу на порожню. 
Встановлює кожному елементу зна-
чення, як окремій змінній.  
Задає кожному елементу спеціальне 
значення Nothing 

 
 
6.7. Об’єкти VBA 

 

Поняття об’єкта VBA нерозривно пов’язане з поняттям 
об’єктної моделі. Однак об’єктні моделі VBA нерозривно 
пов’язані з видом активного додатку з ряду всіх офісних додатків 
MS Windows. Відправною точкою є вид документа активного  
додатку – Word працює з документами, Excel – з книгами і листами 
в них, Access – з базами даних, PowerPoint – з презентаціями і т.д. 

Тому для кожної програми MS Office потрібна своя об’єктна 
модель. У кожному з додатків число взаємодіючих об’єктів обчи-
слюється сотнями. Об’єктні моделі різних додатків при всіх їхніх 
відмінностях мають подібні структури, використовують єдиний 
інструментарій об’єктів і класів. 

Всі об’єкти організовуються за ієрархічним принципом, 
який фактично відображає структуру користувальницького інте-
рфейсу додатку. 

Наприклад, скорочена структура об’єктної моделі MS Word 
має вигляд, наведений на рис. 6.29.  
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Вершину ієрархії вінчає об’єкт 
застосування. Цей об’єкт являє по-
точний екземпляр Word. Об’єкт за-
стосування містить об’єкти докуме-
нта, виділення Bookmark і Range. У 
кожного з цих об’єктів є безліч ме-
тодів і властивостей, завдяки яким 
можна отримати доступ для управ-
ління і взаємодії з об’єктом. 

Всі об’єкти верхнього рівня 
можна представити у вигляді сукуп-
ності саме цих п’яти складових: 

1) об’єкт додатку (Додатки) – 
являє власне додаток Word і є бать-
ківським для всіх інших об’єктів, за-
стосовується до Word в цілому. Його 
властивості і методи можна викорис-
товувати для керування середовищем 
Word; 

2) об’єкт документа Об’єкт 
(документ) – представляє документ 
і весь його вміст, і є основою для програмування в Word; 

3) об’єкт виділеної області (Вибір) – являє область, обрану 
в поточний момент, і завжди присутній в документі. Якщо нічого 
не виділено, то цей об’єкт представляє точку вставки. Крім того, 
вибір може охоплювати кілька розділених блоків тексту; 

4) об’єкт діапазону (Range) – являє безперервну область до-
кумента і задається положеннями початкового і кінцевого симво-
лів. Немає обмеження на кількість об’єктів Range. Можна задава-
ти кілька об’єктів Range в одному документі; 

5) об’єкт закладки (Bookmark) – являє безперервну область 
документа з початковою і кінцевою позиціями. Їх можна викори-
стовувати для позначки розташування в документі або в якості 
контейнера для тексту в документі. 

Якщо ж розглядати в якості активного додатку MS Excel, то 
об’єкти верхнього рівня будуть представлені у вигляді сукупності 
вже інших складових: 
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1) Об’єкт додатки (Додатки) – представляє додаток Excel з 
безліччю відомостей про виконуваних додатків, параметрах цьо-
го додатка і поточних об’єктах користувача, відкритих у додатку. 

2) Об’єкт книга (книги) – представляє одну книгу в Excel з 
доступом до всіх функцій об’єкта Книга. 

3) Об’єкт Лист (Лист) – є частиною колекції листів. Біль-
шість властивостей, методів і подій ідентичні або схожі на еле-
менти, що надаються об’єктами застосування або книги. 

4) Об’єкт Діапазон (Range) – є об’єктом, який частіше за ін-
ших використовується з додатками Excel. Перед тим, як почати 
управляти будь-якою областю Excel, її необхідно вказати в якості 
об’єкта Range і працювати з методами і властивостями цього діа-
пазону. Об’єкт Range являє клітинку, рядок або стовпець, один 
або кілька блоків діапазонів, які можуть або не можуть бути ви-
значені або навіть групу у складі діапазонів на кількох аркушах. 

Наочним підтвердженням відмінностей об’єктних моделей 
двох додатків є початкові структури проектів VBA в MS Word і 
MS Excel (рис. 6.30). 

 

 
 

Рис. 6.30. Структури проектів VBA в MS Word (ліворуч)  
і MS Excel (праворуч) 
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Основні об’єкти MS Excel 
 

Об’єкт додатки (Application) активізується одночасно з до-
датком Excel. Основними “робочими” об’єктами є Workbook, 
Worksheet и Range. 

Властивість об’єкта або метод його роботи вказується після 
імені об’єкта через крапку. Щоб дістатися до певного об’єкта, по-
трібно пройти ієрархію вищестоящих об’єктів. Властивості і ме-
тоди, які забезпечують посилання на потрібний об’єкт в ієрархії 
об’єктів, називаються сімействами (наборами). 

 

Приклади. 
Workbooks(" Книга 1.xls ").Worksheets(" Лист1 ").Activate 
Сімейство WorkBooks(" Книга1 ") – забезпечує доступ до робочої 
книги. 
Сімейство WorkSheets(" Лист1 ") – забезпечує доступ до робочого 
аркушу. 
Сімейство Range (" діапазон комірок або ім’я комірки ") – забез-
печує доступ до діапазону клітинок або до комірки. 
Сімейство Cells (№ рядка, № стовпчика) – забезпечує доступ до 
комірки. 

 

1) Об’єкт Workbook і сімейства Workbooks 
Об’єкт Workbook являє собою файл робочої книги. Власти-

вості і методи робочої книги дозволяють працювати з файлами. 
Об’єкт входить в сімейство Workbooks. 

Посилання на об’єкт можна отримати через властивості: 
 Workbooks ([Індекс]) – Повертає об’єкт за індексом в  

наборі; 
 Workbooks (" [Ім’я] ") – Повертає об’єкт по імені в наборі; 
 ActiveWorkbook – Повертає посилання на активну книгу в 

момент виконання команди; 
 ThisWorkbooks – Повертає посилання на книгу, в якій зна-

ходиться текст виконуваного модуля. 
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Методи і Властивості об’єкта Workbook і сімейства Workbooks 
Метод Опис 

Add Створення нової книги. Нова книга стає актив-
ною книги 

CanCheckOut Істина, якщо Microsoft Excel можете перевірити 
вказані книги з сервера. Читання / запис Boolean 

CheckOut повертає рядок, що представляє зазначені книги 
з сервера на локальний комп’ютер для редагу-
вання 

Close Закриває об’єкт  
Open Відкриває книгу 
OpenDatabase Повертає об’єкт, що представляє книгу бази даних. 
OpenText завантажує і аналізує текстовий файл як нову 

книгу з одного аркуша, який містить розібраний 
текстового файлу даних 

OpenXML Відкриває XML файлу даних. Повертає об’єкт 
Workbook  

 
Властивості 
Application При використанні без кваліфікатора об’єкта, це 

властивість повертає об’єкт докладання, що пред-
ставляє додаток Microsoft Excel. При використан-
ні з об’єктом відбіркового, це властивість повер-
тає об’єкт докладання, що представляє собою 
творця заданого об’єкта (ви можете використову-
вати це властивість з OLE об’єкта автоматизації 
повернути застосування цього об’єкта). Тільки 
для читання 

Count Повертає довге значення, що представляє число 
об’єктів в колекції. 

Creator повертає 32-розрядне ціле число, яке вказує дода-
ток, в якому цей об’єкт був створений. Тільки 
Read-only Long  

Item Повертає окремий об’єкт із колекції 
Parent Повертає батьківський об’єкт для зазначеного 

об’єкта. Тільки Read-only 
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Події об’єкта Workbook і сімейства Workbooks 

Подія Коли виникла подія 
BeforeClose При закритті робочої книги 
BeforePrint Перед друком робочої книги 
BeforeSave Перед збереженням робочої книги 
NewSheet При додаванні нового аркуша 
Open При відкритті робочої книги 
SheetActivate При активізації робочого листа 

 
2) Об’єкт Worksheet і сімейства Worksheets 
Об’єкт Worksheet представляє робочий лист книги і входить 

в сімейство (набір) Worksheets. 
Посилання на об’єкт можна отримати через команди: 
Worksheets (Index) – Повертає посилання на об’єкт за індек-

сом в наборі, в якості індексу може виступати ім’я аркуша або 
його номер у наборі. 

 

Методи і Властивості об’єкта Worksheet і сімейства Worksheets 
Метод Опис 

Add Створює нову таблицю, діаграму або аркуші 
макросів. Новий лист стає активним листом  

Copy Копіювання листа в інше місце в книзі 
Delete Видаляє об’єкт 
FillAcrossSheets Копіює діапазон в тому ж районі на всіх  

інших аркушів в колекції 
Move Переміщення аркуша в інше місце в книзі. 
PrintOut Друк об’єкта 
PrintPreview Виробляється попередній перегляд об’єкта, 

як це буде виглядати при друку 
Select Вибір об’єкта 
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Властивості 
Назва Опис 

Application При використанні без кваліфікатора об’єкта, це 
властивість повертає об’єкт докладання, що 
представляє додаток Microsoft Excel. При вико-
ристанні з об'єктом відбіркового, це властивість 
повертає об'єкт докладання, що представляє со-
бою творця заданого об'єкта (ви можете викори-
стовувати це властивість з OLE об'єкта автома-
тизації повернути застосування цього об'єкта). 
Тільки Read-only 

Count Повертає довге значення, що представляє число 
об’єктів в колекції 

Creator Повертає 32-розрядне ціле число, яке вказує до-
даток, в якому цей об’єкт був створений. Тільки 
Read-only Long 

HPageBreaks Повертає HPageBreaks колекцію, що представляє 
горизонтальні розриви сторінки на аркуші. Тіль-
ки Read-only 

Item Повертає окремий об’єкт із колекції 
Parent Повертає батьківський об’єкт для зазначеного 

об’єкта. Тільки Read-only 
Visible Повертає або задає Variant значення, яке визна-

чає, чи є об’єкт видимим 
VPageBreaks Повертає VPageBreaks колекцію, що представляє 

вертикальні розриви сторінки на аркуші. Тільки 
Read-only 

 
3) Об’єкт Range 
Об’єкт Range є одним із ключових об’єктів VBA. Він не 

входить до складу ніякого сімейства об’єктів. 
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Об’єкт Range описує діапазон комірок робочого аркуша й 
повертає властивості й методи. При роботі з об’єктом Range є три 
способи посилання на комірки робочого аркуша:  

 відносна адресація (початок координат, що задає нумера-
цію рядків і стовпців, зв’язується з об’єктом, що викликали 
Range), 

 абсолютна й  
 змішана адресація. 

 

Відносна адресація 
Формат A1  Ім’я комірки складається з імені стовпця (їх 256 

від A до IV) і номера рядка (від 1 до 65536). Прик-
лад: A1, C2 

Формат 
R1C1 

Адресація задається індексом рядка й індексом 
стовпця. Приклади: R1C1, R2C2, R1C3 

 

Абсолютна й змішана адресація 
Формат A1 Ознакою абсолютної адресації є символ “$”, що 

передує: номеру рядка (абсолютної адресації на 
рядок A$12), імені стовпця (абсолютної адресації 
на стовпець $A12), адресі комірки (абсолютної ад-
ресації на гніздо $A$12) 

Формат 
R1C1 

Вказується зсув стосовно активного гнізда. Зсув 
приводиться у квадратних дужках, причому знак 
указує на напрямок зсуву. 
(R2C3.R[1]C[-1].R3C2) 

 
Адресація комірки робочого аркуша є лише частиною повної 

адреси комірки, яке в загальному випадку включає ім’я робочого 
аркуша й адреса книги. При завданні повної адреси за іменем ар-
куша випливає знак “!”, а адреса книги укладається в дужки. 

Приклади: 
A! – Відносне посилання на комірку A1 активного робочого 

аркуша. 
Аркуш2!A1 – Відносне посилання на комірку A1 робочого 

аркуша 
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Аркуш2 активної книги. 
[ВсепроВсе.xls]Аркуш2! A1 – Відносне посилання на гніз-

до A1 робочого аркуша Аркуш2 книги Все про Все.xls поточного 
каталогу. 

Якщо в діапазоні вказуються тільки імена стовпців або ряд-
ків, то об’єкт Range задає діапазон, що полягає із зазначених сто-
впців або рядків. 

Приклади. 
.Range("A: C") – Задає діапазон стовпців A, B, C. 
.Range("2:4") – Задає діапазон рядків 2, 3, 4. 
 Тому що комірка є частковим варіантом діапазону, то 

об’єкт Range дозволяє також працювати й з нею. Альтернативним 
способом роботи із коміркою є об’єкт Cells(комірки). 

Приклад.  
.Range("A2") або  
.Cells(1, 2) – Комірка A2 описується як об’єкт. 
 У свою чергу об’єкт Cells, вкладаючись в Range, також до-

зволяє записувати діапазон в альтернативному вигляді. 
Приклад.  
.Range("A2:C3") або 
.Range(Cells(1, 2), Cells(3, 3)) 
 

Властивості об’єкта Range при роботі з даними 
Formula – Встановлює формулу в комірці. Формула зада-

ється у вигляді рядка. 
Formulaarray – Встановлює формулу масиву комірок.  

Формула задається у вигляді рядка. У якості посилань на комі-
рки використовується відносний формат. 

Формула масиву – це формула, яка в якості вихідних даних 
використовує діапазон комірок і повертає одне або кілька значень. 

Приклад. 
Sub Prima1() 
   With Worksheets("Аркуш1") 
     For i = 1 To 3 
        For j = 1 To 3 
         .Cells(i,j) = Int(Rnd(i*j)*100) 
        Next j 
     Next i 
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      .Range("D1:F3").Formulaarray="=MINVERSE(a1:c3) " 
   End With 
End Sub 

 
Formular1C1 – Встановлює формулу в комірці.  

Формула задається в строковому вигляді й у форматі R1C1. 
Приклад. 
Sub Prima1() 

With Worksheets("Аркуш1") 
     For i = 1 To 3 
        For j = 1 To 3 
           .Cells(i,j) = Int(Rnd(i*j)*100) 
       Next j 
     Next i 
   Range("D1:F3").Formular1C1="=MINVERSE(R1C1:R3C3) " 

End With 
End Sub 

Hasarray – Властивість повертає True, якщо зазначена комі-
рка є частиною масиву. Масивом на робочому аркуші є іменова-
ний діапазон комірок. 

Hasformula – Властивість повертає True, якщо в зазначеній 
комірці встановлена формула. 

Приклади. 
Msgbox Worksheets(1).Range("a2").Hasarray => 

True або False 
Msgbox Worksheets(1).Range("a3"). Hasformula => 

True илиFalse 
Text – Повертає вміст комірки у вигляді рядка. Використо-

вується тільки для читання. 
Приклад. 
Msgbox Worksheets(1).Range("a2"). Text => 1234 
Value – Повертає значення із комірки або встановлює зна-

чення в комірку (у гнізда). 
Приклади. 

x=.Range("c1").Value'Значение із комірки c1 привласнюється 
змінній x. 
.Range("a1:b4").Value=12'У діапазон гнізд a1:b4 установлюється 
число 12 
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Команда With 
With використовується для зазначення поточного об’єкта. 

Далі усередині команди можна вказувати, починаючи із крапки, 
тільки властивості й методи при звертанні до поточного об’єкта. 

Синтаксис: 
With [об’єкт].[властивості й методи] 
End With 

Приклад. 
Sub qwe() 
Dim a As Single 
Dim b As Single 

With Worksheets("Аркуш1") 
     a=.Range("A1").Value 
     b=.Range("B1").Value 

.Range("C1").Value=a+b 

.Range("D1").Formula="=A1+B1" 
End With 
End Sub 

 
Команда Set 
Set – призначена для закріплення об’єкта за змінною. Змінна 

повинна бути типу Object або з типом об’єкта, який за нею буде 
закріплений. 

Приклади. 
Sub Prima1() 
Dim Lst As Object 

'За змінної Lst закріплюється робочий аркуш 1 робочої книги 1. 
Set Lst=Workbooks("книга 1.xls").Worksheets("аркуш1") 

'У гніздо a1 робочого аркуша 1 установлюється значення 10. 
Lst.Cells(1,1)=10  

End Sub 
Sub Prima2() 
Dim Lst As Worksheet 'Змінна Lst з типом об'єкта Worksheet. 

Set Lst=Workbooks("книга 1.xls").Worksheets("аркуш1") 
Lst.Cells(1,1)=10 

End Sub 
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Методи об’єкта Range 
Activate – Активізує зазначений діапазон комірок. 
Addcomment [текст примітки] – Addcomment [текст при-

мітки] – Додає примітка до гнізда (контекстне меню | додати при-
мітка).  

Autofill [джерело] – Autofill [джерело] – Робить авто запов-
нення діапазону комірок. 

Clear – Очищає зазначений діапазон комірок. 
Clearcontents – Очищає формули й значення, що втриму-

ються в гніздах, що представляються об’єктом Range, тобто очи-
щається тільки вміст гнізд, зберігаючи їх форматування. 

Clearformats – Видаляє все форматування гнізд, зберігаючи 
незмінними дані, що зберігаються в них. 

Sort Key1:=[комірка], Order1=[порядок], Orientation= 
[напрямок]…) – Робить сортування зазначеного діапазону комірок. 

Параметри: 
Key1 – Ключове поле (колонка або стовпець), по якому буде 

проводитися сортування. 
Order1 – Указує порядок сортування. Може мати два зна-

чення: 
Orientation – Указує напрямок сортування: 

Приклад: 
Sub bmv() 

Worksheets(1).Activate 
Range("A1:D10").Sort 

Key1:=Range("B1"),Order1:=xldescending 
End Sub 
 
 

Контрольні питання до розділу 6 
 

1. Вкажіть основні варіанти завантаження середовища VBA 
2. Якими є варіанти створення нового проекту VBA? Які  

різновиди проектів можна розробляти безпосередньо у редакторі 
VBA? 

3. Що таке макрос? Вкажіть варіанти його створення та ви-
користання при створенні проекту VBA. 
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4. Що собою являє інтерфейс середовища розробки VBA? 
5. Вкажіть на призначення вікна редагування проекту та  

вікна проектів 
6. В чому полягають особливості складових у вікні проекту 

в залежності від виду активного додатку офісу. 
7. Особливості вікна властивостей об’єктів. 
8. Особливості збереження проектів в залежності від виду 

активного додатка офісу та типу проекту. 
9. Що таке елемент керування, вкажіть на способи розмі-

щення елементів керування.  
10. Охарактеризуйте призначення та зміст вікна Toolbox. 
11. Що собою являє візуальне програмування? 
12. Охарактеризуйте призначення, властивості, методи та 

події об’єкту Userform. 
13. Що собою являє програмування у вихідному коді? 
14. Які існують структурні елементи програмних проектів 

VBA? 
15. У чому полягає різниця між процедурою та проектом? 
16. Охарактеризуйте такі поняття VBA як алфавіт, констан-

та, змінна, індексована змінна, імена змінних та констант. Наве-
діть приклади. 

17. З якими типами даних може працювати VBA? 
18. Що являють собою арифметичні і логічні вирази? 
19. Яка пріоритетність операцій прийнята у VBA? 
20. Які категорії вбудованих функцій є у середовищі VBA? 
21. Охарактеризуйте можливі формати оператора розгалу-

ження. 
22. Що таке оператор вибору варіанта? 
23. Що таке цикл і як він реалізується у середовищі VBA? 

Наведіть приклади і поясніть доцільність кожного з операторів. 
24. Що таке складний цикл і які основні правила його конс-

труювання? 
25. Що таке програмна процедура? Якими можуть бути її 

аргументи? 
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26. У чому полягає відмінність передачі аргументу через 
посилання та за значенням? 

27. Що розуміється під параметрами-змінними й парамет-
рами-значеннями? 

28. Яка відмінність між поняттями “формальні” і “фактичні” 
параметри? 

29. Вкажіть способи передачі параметрів-змінних і параме-
трів значень. 

30. Що таке процедура-функція? У чому принципова різни-
ця між підпрограмою та функцією. 

31. Яке призначення у процедур роботи з діалоговими вік-
нами? 

32. Охарактеризуйте способи виклику процедури. 
33. Що таке масив змінних? Якими можуть бути масиви в 

VBA? 
34. Вкажіть варіанти опису статичних масивів. 
35. У яких випадках виникає потреба в застосуванні дина-

мічного масиву? Як установити або змінити розмірність динаміч-
ного масиву? 

36. Охарактеризуйте основні функції опрацювання масивів. 
37. Поясніть поняття об’єкта та об’єктної моделі VBA. 
38. Вкажіть на особливості об’єктної моделі в залежності 

від додатка офісу. 
39. Вкажіть основні об’єкти MS Excel 
40. Вкажіть властивості об’єкта Workbook і сімейства 

Workbooks для повернення (виведення) активного робочого ар-
куша, сімейства всіх аркушів книги, активної діаграми, числа 
об’єктів сімейства. 

41. Охарактеризуйте методи об’єкта Workbook і сімейства 
Workbooks для відкриття, збереження й закриття робочої книги. 

42. Охарактеризуйте основні властивості об’єкта Worksheet і 
сімейства Worksheets для повернення посилання на рядок, на сто-
впець, на діапазон комірок, на комірку, на використовуваний діа-
пазон комірок. 

43. Охарактеризуйте основні властивості об’єкта Worksheet і 
сімейства Worksheets для відображення робочого аркуша на екрані. 
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44. Опишіть метод об’єкта Worksheet і сімейства Worksheets 
для введення формул і комірок через діалогове вікно. 

45. Охарактеризуйте властивості об’єкта Range, що забез-
печують установку формули в комірку у форматах A1 і R1C1,  
а також установку формули масиву комірок. 

46. Охарактеризуйте властивості об’єкта Range, що забез-
печують установку в комірку якого-небудь значення або добу-
вання його із комірки. 

47. Опишіть метод об’єкта Range, що забезпечує сортування 
зазначеного діапазону комірок, його параметри і їх значення. 
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Частина 3 
 

ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
 

7. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР MS EXCEL 
 

7.1. Призначення та особливості електронних таблиць 
 

Електронні таблиці або табличні процесори – це спеціальні 
пакети програм, призначені для опрацювання інформації, поданої 
у виді таблиць. При цьому частина клітин таблиці містить вихід-
ну або первинну інформацію, а інша частина – похідну інформа-
цію, одержувану шляхом виконання деяких операцій над первин-
ною інформацією. Одна з найбільше привабливих властивостей 
електронних таблиць полягає в тому, що будь-яка зміна первин-
ної інформації призводить до автоматичного оновлення похідної 
інформації. Це дуже зручно при розв’язанні задач моделювання, 
у яких шукаються відповіді на питання типу “що буде, якщо...”.  
Більшість табличних процесорів мають також засоби створення 
графіків і діаграм, великий набір стандартних функцій (математи-
чних, статистичних і інших); дають можливість створювати й екс-
плуатувати невеликі бази даних. 

Електронні таблиці орієнтовані в першу чергу на розв’язання 
економічних задач. Вони дозволяють ефективно вирішувати  
такі задачі, як розрахунок заробітної плати, прогнозування про-
дажу продукції, зріст ринку і прибутків, аналіз процентних ста-
вок і податків, підготовка фінансових декларацій, ведення бух-
галтерських книг, облік грошових чеків і т.п. В той же час їх 
можна використовувати і для розв’язання інженерних або нау-
кових задач (виконання розрахунків по формулах, побудова 
графічних залежностей і т.д.), а також у побуті (облік і аналіз 
витрат, планування сімейного бюджету). 

Перша електронна таблиця VisiCalk була створена 1979 року 
для найпростіших табличних розрахунків. Потім на її основі була 
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створена досить потужна на той час електронна таблиця SuperCalk. 
Відтоді різними фірмами було випущено чимало подібного роду 
програмних продуктів. На початку 90-х років в Україні дуже попу-
лярною була програма Lotus 1-2-3. На сьогодні найбільш поширені 
табличні процесори сімейства MS Excel. Перша версія даного про-
дукту була розроблена фірмою Microsoft у 1985 році.  

 
 
7.2. Загальна характеристика MS Excel  
 

MS Excel – це сімейство табличних процесорів, що входять 
до складу пакету офісних програм Microsoft Office відповідної 
версії. Характерними представниками сімейства є MS Excel 2003 
та MS Excel 2007 

Об’єктом опрацювання в MS Excel 2003 є документ, який 
зберігається в файлах типу .xls. За термінологією Excel такий 
файл називається робочою книгою. Робоча книга складається з 
окремих електронних таблиць або робочих листів (в MS Excel 
2003 їх може бути від 1 до 255). Кожний робочий лист складаєть-
ся з 256 стовпчиків і 65536 рядків, причому рядки пронумеровані 
числами від 1 до 65536, а стовпчики позначені латинськими літе-
рами А, B, C, ..., Z, AA, AB, ..., IV. На перетині стовпчиків і ряд-
ків розташована комірка (клітинка), яка і є одним з основних 
структурних елементів Excel. У будь-яку комірку можна ввести 
первинну інформацію (число або текст) або формулу для визна-
чення похідної інформації. Для посилання на комірку використо-
вується її адреса, яка складається з позначення стовпчика і номе-
ру рядка, на перетині яких стоїть комірка, наприклад, А23, С1 і 
т.д. Для посилання на діапазони комірок (області прямокутної 
форми) використовуються адреси комірок, розташованих на го-
ловній діагоналі такої області, наприклад, А2:Е13. 

Запускається на виконання MS Excel звичайним для 
Windows способом, тобто через головне меню, за допомогою яр-
личка або ж разом з вже існуючим документом.  

Після завантаження програми MS Excel 2003 на екрані з'яв-
иться робоче вікно програми з новою робочою книгою і декіль-
кома чистими листами (рис. 7.1).  
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Рис. 7.1. Загальний вигляд вікна MS Excel 2003 
 
За замовченням в робочій книзі 3 робочих листи, але є мож-

ливість додавати нові листи, видаляти непотрібні, переставляти їх 
місцями, перейменовувати тощо. Виконуються ці дії зазвичай за 
допомогою контекстного меню, яке з’являється після клацання 
мишкою на назві одного з листів. 

Рядок формул використовують для введення і перегляду фор-
мул. У першій його частині (її ще називають полем імені) містить-
ся адреса активної комірки і кнопка, що відкриває список імено-
ваних комірок або список функцій (під час створення формул).  
У другій частині при введенні даних з’являються три допоміжні 
кнопки: Отмена (), Ввод () і Вставка функции (fx). У третій 
частині завжди відображується вміст активної комірки; вона ж 
використовується для введення та редагування формул.  

Cтворення нової робочої книги (документа), відкриття вже 
існуючої книги та збереження книги на зовнішніх пристроях, а 
також закриття документа і вихід з Excel виконується стандарт-
ними для Windows способами. При цьому нову робочу книгу  
можна створювати на основі вже існуючого шаблону з готовими 
до використання формулами та іншими елементами.  
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Додаткові зручності користувачеві по роботі з Excel 2003 
надаються панелями Область задач, які відображується в правій 
частині вікна Microsoft Excel разом з робочими книгами. Відобра-
зити або прибрати Область задач можна за допомогою команди 
ВидОбласть задач. Після цього можна використовувати одну з 
таких панелей:  

Создание документа – створювати нові порожні книги або 
книги на основі шаблонів; 

Буфер обмена – переглядати або вставляти об’єкти буфера 
обміну до робочої книги; 

Поиск – знаходити потрібні об’єкти; 
Вставка картинки – шукати або вставляти графічні об’єкти 

з різних колекцій. 
В версії MS Excel 2007 документи зберігаються в файлах 

типу .xlsx. Робочий лист складається з 16 384 стовпчиків і 
1 048 576 рядків, причому рядки пронумеровані числами від 1 до 
1048576, а стовпчики позначені латинськими літерами А, B, C, ..., 
Z, AA, AB, ..., XFD. 

Принциповою відмінністю інтерфейсу Excel 2007 від попе-
редніх версій цієї програми є заміна системи меню стрічкою ко-
манд, розташованою безпосередньо під зоною заголовка вікна 
(рис. 7.2). Стрічка складається з семи вкладок, на кожній з яких є 
певні групи команд. Так, наприклад, на вкладці Главная є групи 
Буфер обмена, Шрифт, Выравнивание, Число і інші. Кожна група 
містить набір елементів (команд), об’єднаних за деякою ознакою. 
При цьому команда може бути реалізована як проста кнопка, по-
ле для введення даних або ж кнопка відкриття меню. Наприклад, 
група Буфер обмена містить команди для роботи з буфером обмі-
ну, які реалізовані простими кнопками  (Вырезать),  (Копи-
ровать) та кнопкою відкриття меню Вставить.  

В лівому верхньому куті вікна Excel 2007 знаходиться Кноп-
ка Office, натискання якої відкриває меню команд для роботи з 
файлами в цілому. Зокрема, в ньому є команди для: 

 створення нової робочої книги, в тому числі на основі вже 
існуючого шаблону з готовими до використання формулами та 
іншими елементами; 

 відкриття вже існуючої книги;  
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 збереження книги на зовнішніх пристроях в різних фор-
матах, в тому числі таких, які допускають відкриття в більш ран-
ніх версіях програми; 

 попереднього перегляду та друку документа; 
 перегляду властивостей документа; 
 пересилки документа електронною поштою або факсом 

через Інтернет; 
 закриття документа; 
 виходу з  Excel.  
Для забезпечення оперативності виконання найвживаних ко-

манд їх можна винести на спеціальну панель швидкого доступу.  
 

 
 

Рис. 7.2. Загальний вигляд вікна MS Excel 2007 
 
Подальший опис MS Excel ведеться стосовно версії MS Excel 

2007, проте більшість сказаного справедлива і для MS Excel 2003. 
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7.3. Дані Excel  
 
В комірках робочого листа можуть знаходитися формули 

або постійні дані різних типів (табл. 7.1).  
 
Таблиця 7.1. Основні типи даних Excel 

Тип даних Приклади Пояснення 
Числовой 1235 

–234 
Найбільш загальний спосіб  
представлення чисел 

Денежный 1 234 грн. Відображення грошових сум 
Финансовый 12 356,00 грн. Відображення грошових сум з  

вирівнюванням по розділювачу цілої та 
дробової частин 

Дата 21.01.2012 
12 січня 2012 р. 

Відображення дат і часу, представлених 
числами, у вигляді дат 

Время 13:30 
21.01.12 13:30 

Відображення дат і часу, представлених 
числами, у вигляді часу 

Процентный 34,25 % Значення в комірці помножується на 100 
і виводиться з символом відсотків  

Экспонен-
циальный 

1,54Е+06 Відображення чисел у формі з  
порядком 

Текстовый Ціна 
1234 
+/– 

Значення відображуються точно так, як 
вводяться. Опрацьовуються як рядки, не-
залежно від змісту 

 
 

7.4. Введення даних та редагування електронних таблиць 
 

Для введення даних в певну комірку її необхідно спочатку 
виділити (зробити активною), для чого досить клацнути у ній лі-
вою кнопкою миші (ЛКМ) або перейти до неї, використовуючи 
клавіші управління курсором. 

Інформацію можна вводити за допомогою клавіатури безпо-
середньо в комірці або ж в рядку формул. В першому випадку 
для фіксації інформації досить натиснути клавішу Enter або прос-
то перейти до іншої комірки за допомогою клавіш управління  
курсором, в другому – натиснути мишкою кнопку , яка розта-
шована в рядку формул.  



 Частина 3 242 

Для введення однакових даних одразу в кілька комірок 
слід виділити комірки, до яких вводяться дані, ввести необхідні 
дані і натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Enter. 

Крім того, Excel надає можливість автозаповнення – авто-
матичного введення числових і текстових даних, що змінюються 
в межах заданого інтервалу. До таких даних належать порядкові 
номери, послідовність цілих чисел, дати, дні тижня, місяці року 
та ін. Автозаповнення реалізується так: 

 до вибраного елемента таблиці вводять перше значення 
початкового інтервалу, наприклад, “січень”; 

 курсор миші встановлюється на маркер заповнення і пере-
творюється в чорний хрестик “+”; 

 “буксуванням” нового покажчика виділяють діапазон ко-
мірок стовпця або рядка, який за розміром відповідає заданому 
інтервалу даних. 

В доповнення до стандартних списків автозаповнення кори-
стувач має можливість самостійного створення власних списків. 
Для доступу до відповідного вікна необхідно натиснути Кнопку 
Office в лівому верхньому куті вікна Excel 2007 і в вікні, що відк-
риється, – кнопку Параметры Excel. В новому вікні на вкладці 
Основные в групі Основные параметры работы с Excel слід на-
тиснути кнопку Изменить списки… 

На практиці вико-
ристовується також ре-
жим автозаповнення ко-
мірок виділеного діапа-
зону (вкладка Главная, 
група Редактирование, 
команди Заполнить 
Прогрессия). Після вико-
нання вказаних команд 
з’являється діалогове ві-
кно (рис. 7.3) для уточ-
нення параметрів запов-
нення комірок.  

Основні операції по редагуванню даних і комірок в цілому 
наведені в табл. 7.2. 

Рис. 7.3. Діалогове вікно Прогрессия 
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Таблиця 7.2. Типові операції редагування  
 

Операція Спосіб виконання 
1 2 

Виділення діапазону  
комірок  

“Протягнути” мишкою від одного кута діапа-
зону до протилежного при натиснутій ЛКМ 

Виділення стовпчика Клацнути ЛКМ на назві стовпчика 
Виділення рядка Клацнути ЛКМ на номері рядка 
Виділення всього  
робочого листа 

Клацнути ЛКМ на перетині заголовків стовп-
чиків та нумерації рядків  

Виділення кількох комі-
рок (діапазонів, стовпчи-
ків, рядків),  
не розташованих поруч 

Перший елемент як звичайно, кожний наступ-
ний – виділяти при натиснутій клавіші Ctrl  

Зняття виділення  
з елемента 

Клацнути ЛКМ поза виділеним елементом 

Видалення вмісту комі-
рок (діапазонів, стовпчи-
ків, рядків) 

Виділити відповідний елемент і натиснути кла-
вішу Del  

Копіювання окремих  
комірок 

“Перетягнути” попередньо виділений фрагмент 
в потрібне місце при натиснутій ЛКМ і натис-
нутій клавіші Ctrl або через буфер обміну 
(аналогічно Word) 

Переміщення окремих 
комірок  

“Перетягнути” мишкою попередньо виділений 
фрагмент в потрібне місце при натиснутій 
ЛКМ або через буфер обміну 

Копіювання (перемі-
щення) діапазонів комі-
рок, стовпчиків, рядків  

Виділити відповідний елемент, скопіювати або 
перемістити в буфер обміну (аналогічно Word); 
виділити в потрібному місці елемент точно та-
кої структури і виконати операцію вставки з 
буферу обміну 

Вставка нової комірки 
перед попередньо  
виділеною 

На вкладці Главная в групі Ячейки відпрацюва-
ти команди Вставить  Вставить ячейки… 

Вставка нового стовпчи-
ка перед попередньо  
виділеним 

На вкладці Главная в групі Ячейки відпрацю-
вати команди Вставить  Вставить столб-
цы на лист 
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Продовж. табл. 7.2 

1 2 
Вставка нового рядка пе-
ред попередньо виділеним

На вкладці Главная в групі Ячейки відпрацю-
вати команди Вставить  Вставить строки 
на лист 

Об’єднання кількох  
попередньо виділених 
комірок в одну 

На вкладці Главная в групі Выравнивание ві-
дпрацювати команди Объединить и помес-
тить в центре  Объединить ячейки 

Відміна об’єднання кіль-
кох попередньо виділених 
комірок  

На вкладці Главная в групі Выравнивание ві-
дпрацювати команди Объединить и помес-
тить в центре  Отменить объединение 
ячеек 

 
 
7.5. Форматування електронних таблиць  
 

Фрагмент електронної таблиці з розв’язком задачі можна  
відформатувати у відповідності з певними вимогами. Формату-
вання можна виконувати вручну або автоматично.  

Перший варіант передбачає самостійне форматування окре-
мих елементів таблиці, що може бути виконаним різними спосо-
бами. Універсальним способом з широкими можливостями є ви-
користання діалогового вікна Формат ячеек, для появи якого не-
обхідно комірку чи діапазон комірок виділити, клацнути правою 
кнопкою мишки і в контекстному меню вибрати команду Фор-
мат ячеек… Ще швидше вікно Формат ячеек…можна викликати 
клацанням мишки на кнопці відкриття діалогового вікна , яка є 
на вкладці Главная у правому нижньому куті груп Шрифт,  
Выравнивание, Число. 

Вікно Формат ячеек має вкладки Число, Выравнивание, 
Шрифт, Граница, Вид, Защита.  

Вкладка Число використовується для надання коміркам пев-
них форматів (див. табл. 7.1) та уточнення їх параметрів (напри-
клад, для чисел – кількості знаків після коми).  
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Вкладка Выравнивание використовується для встановлення 
способу вирівнювання даних по горизонталі та вертикалі, орієнтації 
даних в комірці, а також об’єднання кількох суміжних комірок в одну. 
Крім того, можна встановити режими розташування тексту у комір-
ках у декілька рядків (переносить по словам) та автоматичної зміни 
ширини стовпчиків, якщо дані не вміщуються в ньому. 

Вкладка Шрифт дозволяє вибирати параметри шрифту для 
виділеного діапазону, включаючи гарнітуру, розмір шрифту, 
стиль накреслення символів (напівжирний, курсив, підкресле-
ний), колір символів. Крім того, можна встановити вид підкрес-
лення (одинарна або подвійна лінія, тільки дані або вся комірка) і 
деякі ефекти (закреслений символ, верхній або нижній символ). 

Вкладка Граница дає можливість оформлення границь комі-
рок. При цьому можна вибрати тип та колір лінії і вказати, до якої 
саме границі застосувати вибрані параметри. 

Вкладка Вид використовується для кольорового оформлення 
комірок. Вкладка Защита використовується для захисту змісту 
комірок у діапазоні (спрацьовує тільки після захисту робочого 
листа в цілому). 

В багатьох випадках (але далеко не всіх) форматування по-
передньо виділених комірок можна виконати значно швидше, 
якщо на вкладці Главная використовувати кнопки груп Шрифт, 
Выравнивание, Число (рис. 7.4). За їх допомогою можна змінити 
шрифт (1) та встановити конкретний розмір шрифту (2); збільши-
ти або зменшити розмір шрифту (3); встановити спосіб вертика-
льного вирівнювання (4) та орієнтацію даних в комірці (5); задати 
режим переносу тексту по словам (6); встановити певний формат 
відображення значень в комірці (7), стиль накреслення символів 
(8); задати вид границь (9), колір заливки (10) та колір шрифту 
(11); встановити спосіб горизонтального вирівнювання даних в 
комірці (12); зменшити або збільшити відступи (13); встановити 
або відмінити об’єднання комірок (14); задати деякі формати  
даних (15), збільшити або зменшити розрядність чисел (16).  

До речі, подібний набір кнопок з’являється також в процесі 
виклику контекстного меню комірки (діапазону комірок).  
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Рис. 7.4. Кнопки форматування вкладки Главная 
 
Ширину стовпчиків і висоту рядків можна встановити за 

допомогою мишки простим перетягуванням відповідної границі. 
Точні значення цих параметрів можна задати шляхом відпрацю-
вання на вкладці Главная в групі Ячейки команд Формат   
Ширина столбца... або Формат  Высота строки. Крім того, 
підменю команди Формат дає можливість приховати або відо-
бразити стовпчик (рядок) і встановити режими автоматичного пі-
дбору ширини стовпчика або висоти рядка.  

Всі параметри форматування виділених комірок можна зня-
ти на вкладці Главная в групі Редактирование за допомогою  
команд Очистить  Очистить форматы. 

Найпростіший варіант автоматичного форматування діапа-
зону комірок полягає в використанні команди Автоформат. На 
жаль, в стандартній конфігурації вкладок та груп стрічки команд 
ця команда відсутня. Однак, а разі систематичного виконання та-
кого форматування команду можна вивести на панель швидкого 
доступу. Для цього слід клацнути мишкою на кнопці Office в  
лівому верхньому куті вікна MS Excel 2007, а потім – на кнопці 
Параметры Excel. В новому вікні на вкладці Настройка слід в 
віконці Выбрать команды из: встановити варіант Все команды, 
виділити команду Автоформат і натиснути кнопку Добавить, а 
потім ОК. Як наслідок, на панелі швидкого доступу з’явиться 
кнопка Автоформат. В подальшому для виконання автоформа-
тування досить виділити відповідний діапазон таблиці; клацнути 
на кнопці Автоформат; обрати за зразком один зі стандартних 
способів оформлення та уточнити (при необхідності) деякі пара-
метри. Після клацання мишкою на кнопці ОК фрагмент буде  
автоматично оформлений відповідно до обраного зразка. 
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Певна автоматизація форматування досягається також шля-
хом використання стандартних стилів оформлення комірок (група 
Стили вкладки Главная). 

 
 
7.6. Організація обчислень  

 

Обчислення в MS Excel реалізуються за допомогою фор-
мул. Формула в MS Excel може містити посилання на адреси або 
імена комірок, константи, оператори визначення дій, дужки і 
вбудовані функції. При цьому посилання на адреси або імена ко-
мірок фактично є аналогами змінних у звичайних математичних 
формулах. Прикладами операторів можуть бути знаки арифметич-
них дій: піднесення до степеня (), множення (*), ділення (/),  
додавання (+), віднімання (–). Існують також логічні оператори і 
оператори порівняння. Дужки ( ) допомагають змінити послідов-
ність виконання обчислень, якщо це потрібно. Пріоритет вико-
нання обчислень в формулах наступний: перш за все виконуються 
дії в дужках, всередині дужок спочатку обчислюються значення 
функцій, потім виконуються операції піднесення до степеня, далі – 
множення або ділення, і в останню чергу – додавання або відні-
мання. Операції одного пріоритету виконуються зліва направо,  
у звичайній послідовності.  

Введення формул завжди починається зі знака = (дорів-
нює), який вказує системі на необхідність збереження наступно-
го за ним виразу у вигляді формули. Для включення у формулу 
адреси деякої комірки не обов’язково вводити її за допомогою 
клавіатури, достатньо просто клацнути мишкою на цій комірці.  

При виділенні комірки з формулою Excel завжди відобра-
жає формулу у рядку формул, але в комірці замість формули за-
звичай виводиться результат обчислень, оскільки саме він пот-
рібний користувачеві. При необхідності перегляду всіх формул 
робочого листа Excel можна встановити режим відображення 
формул в комірках (Кнопка Office  Параметры Excel  Допол-
нительно  Показать параметры для следующего листа   
Показывать формулы, а не их значения).  
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Рис. 7.5. Приклад організації обчислень 
 
Після введення формули в одну з комірок її можна копіюва-

ти в інші за допомогою буферу обміну. Для цього при активній 
першій комірці з формулою слід відпрацювати команду Копиро-
вать одним зі способів, потім виділити іншу комірку і відпрацю-
вати команду Вставить. Вихідна формула буде скопійована у 
нову комірку, причому посилання на відносні адреси комірок в 
формулі будуть автоматично змінені пропорційно зміщенню ко-
мірки-приймача формули відносно комірки-джерела (рис. 7.6).  

Розрізняють абсолютні і відносні адреси комірок в форму-
лах. Відносна адреса комірки складається з назви стовпчика і но-
мера рядка, наприклад, А1, D4. В абсолютних адресах перед но-
мером рядка та (або) позначенням стовпчика ставиться знак $, 
який вказує на те, що номер даного рядка або назва стовпчика не 
повинні змінюватися при копіюванні формули.  

У випадку, коли формула копіюється в розташовані поруч 
комірки, можна скористатися іншою процедурою: досить схопи-
ти за маркер заповнення першої комірки і при натиснутій ЛКМ 
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протягнути курсор по решті комірок. При копіюванні вправо 
(вліво) по рядку зсув на одну комірку призведе до збільшення 
(зменшення) номера кожного стовпця у формулі на одиницю, а 
при копіюванні униз (нагору) по стовпцю відповідним чином бу-
дуть змінюватися номера рядків (саме так в прикладі на рис. 7.6 
формула з комірки А2 скопійована в діапазони В2:Е2 і А3:А8). 

 

 
 

Рис. 7.6. Приклад копіювання формул 
 
Якщо формула має помилки, то після завершення введення 

формули у комірці може бути виведене повідомлення про це. 
 

Таблиця 7.3. Повідомлення про помилки 
 

Повідомлення Пояснення 
#ССЫЛКА у формулі задано посилання на неіснуючі комірки 

#ДЕЛ/0 у формулі є ділення на нуль 

#ЧИСЛО! у формулі використовуються недопустимі значення ар-
гументів функції 

#ИМЯ? невірно записано ім’я функції  

#ПУСТО! невірно заданий діапазон комірок 

#Н/Д у формулі використовується посилання на комірку, в якій 
дані відсутні 

#ЗНАЧ! у формулі використовується аргумент недопустимого типу  
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Редагування формул (виправлення помилок) проводиться в 
рядку формул звичайними для текстових редакторів способами, в 
т.ч. шляхом копіювання або переміщення окремих фрагментів цієї ж 
або інших формул через буфер обміну. 

Зауважимо, що в MS Excel існують і інші стилі адресації 
комірок. 

Стиль тривимірної адресації передбачає додавання до адре-
си комірки імені листа робочої книги з позначкою !, наприклад, 
Лист1!А1. Тривимірна адресація застосовується при викорис-
танні в формулах даних з кількох листів робочої книги. 

Стиль R1C1 передбачає нумерацію як рядків, так і стовпчи-
ків. При цьому адреса комірки позначається буквою R, за якою 
наведений номер рядка, і буквою С, за якою наведений номер 
стовпчика. У вигляді R1C1 надається абсолютна адресація комі-
рок; для відображення відносної адресації використовуються 
квадратні дужки. Наприклад: R1C1 – абсолютна адреса комірки 
на перетині 1 рядка і 1 стовпчика (А1); R[2]C[2] – відносна адреса 
комірки, яка розташована на 2 рядки нижче і на 2 стовпчики пра-
віше від комірки, в якій адреса використовується. 

Для вмикання або вимикання стилю адресації R1C1 досить в 
вікні Параметры Excel на вкладці Формулы в групі Работа с 
формулами встановити або зняти прапорець Стиль ссылок R1C1. 

Для доступу до вказаного вікна необхідно натиснути Кнопку 
Office в лівому верхньому куті вікна Excel 2007 і в вікні, що відк-
риється, – кнопку Параметры Excel.  

 
 

7.7. Робота з функціями в MS Excel 
 

Обчислювальні можливості Excel багато в чому визнача-
ються великим набором стандартних функцій. При необхідності 
використання такої функції у формулі достатньо записати її стан-
дартне ім’я і зазначити в дужках аргумент (якщо аргументів декі-
лька, вони відокремлюються один від одного комою або крапкою 
з комою у залежності від установок Windows). Як аргументи мо-
жуть використовуватися числа, адреси і діапазони комірок, ари-
фметичні вирази і т.д. Конкретний вид кожного аргументу, так 
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само як і порядок запису аргументів, визначається описом функ-
ції; довільно змінювати їх не можна. Обов’язковою приналежніс-
тю функції є дужки (вони записуються навіть тоді, коли функція 
аргументів не має). Як приклад функції наведемо функцію підсу-
мовування СУММ. Ця функція обчисляє суму значень доданків, 
що перераховуються в дужках. Окремі доданки можуть бути чис-
лами, адресами або іменами комірок, діапазонами комірок. Прик-
лади виразів із використанням функції СУММ:  

  =СУММ(A1,A2,A3,A4,A5)  
  =СУММ(A1:A5)  
  =СУММ(A1,B3:E8,23.4)  
У перших двох прикладах обчислюється сума значень чи-

сел, розташованих у перших п’ятьох комірках стовпця А. У тре-
тьому прикладі до вмісту комірки А1 додається сума значень усіх 
чисел, розташованих у блоці комірок В3:Е8, а також постійне  
число 23.4.  

Ще один приклад – логічна функція ЕСЛИ. Ця функція має 
три параметри: перший – логічний вираз; другий – значення, яке 
повинно бути результатом функції, якщо логічий вираз істинний; 
третій – значення, яке повинно бути результатом функції, якщо 
логічний вираз хибний. Таким чином, функція ЕСЛИ дозволяє 
реалізовувати алгоритми розгалуженої структури (приклад на 
рис. 7.7).  

Усього в Excel визначено декілька сотень стандартних функ-
цій. Вони розподілені по окремих категоріях: математичні, статис-
тичні, фінансові, текстові, логічні, дати і часу, для роботи з базами 
даних тощо. Деякі з функцій використовуються для опрацювання 
масивів і мають певну специфіку в процедурі застосування.  

Для того, щоб відпрацювати функції для роботи з масивами, 
треба: 

 виділити комірку чи діапазон, який буде містити результати; 
 ввести формулу стандартним способом; 
 клацнути в рядку формул та натиснути спочатку клавішу 

F2, а потім комбінацію клавіш Shift+Ctrl+Enter. 
Як наслідок таких дій формула в рядку формул буде взята у 

фігурні дужки; увесь виділений діапазон буде заповнений одер-
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жаними значеннями; у кожній комірці діапазону буде міститись 
однакова формула. 

Для редагування формули з функцією опрацювання масиву 
необхідно: 

 виділити весь діапазон масиву; 
 клацнути в рядку формул (фігурні дужки зникнуть); 
 відредагувати формулу; 
 натиснути клавішу F2; 
 натиснути комбінацію клавіш Shift+Ctrl+Enter. 
 

 
 

Рис. 7.7. Приклад використання функції ЕСЛИ 
 

В табл. 7.4 наведені деякі зі стандартних функцій Excel. 
Ознайомитися з іншими функціями можна за допомогою довід-
кової системи Excel. Крім того, введення функцій можна викону-
вати за допомогою спеціального Майстра  функцій, що виклика-
ється клацанням миші на кнопці зі значком fx (на панелі інстру-
ментів Стандартная або в рядку формул). Майстер функцій пра-
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цює в два кроки: на першому кроці можна вибрати потрібну фун-
кцію, на другому – ввести значення параметрів. На кожному кро-
ці у вікнах є інформація (про призначення функції, кількість і 
смисл параметрів і т.д.), що дозволяє використовувати будь-яку 
функцію будь-якому користувачу. Зауважимо, що перейти до 
другого кроку майстра функцій можна також за допомогою  
бібліотеки функцій (рис. 7.7). 

 
Таблиця 7.4. Найбільш поширені стандартні функції 

 

Функція Значення функції  
СРЗНАЧ(число1;число2;...) середнє арифметичне аргументів  
КОРЕНЬ(число) квадратний корінь числа 
МАКС(число1;число2;...) найбільший з аргументів 
МИН(число1;число2;...) найменший з аргументів 
ABS(число) абсолютне значення числа 
LN(число) натуральний логарифм числа 
EXP(число) експонента числа 
LOG(число, основа) логарифм числа за заданою основою 
СЧЕТЕСЛИ(діапазон;  
умова) 

кількість не порожніх комірок діапазону, 
які задовольняють умову 

СУММЕСЛИ(діапазон1; 
умова; діапазон2) 

сума значень тих комірок діапазону2, для 
яких відповідні комірки діапазону1 задово-
льняють умову (в разі відсутності діапа-
зону2 – сума значень диапазона1) 

 
Слід також відзначити, що в деяких випадках для виконання 

обчислень не обов’язково використовувати формули. В Excel діє 
функція Автовычисление: для виділеного діапазону комірок в  
рядку стану (в нижній частині вікна) можна відразу побачити  
середнє арифметичне, кількість значень, кількість чисел, макси-
мум, мінімум або суму чисел (що саме – вибирається з контекст-
ного меню, що викликається клацанням правої кнопки в області 
рядка стану).  
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7.8. Створення графіків і діаграм  
 

Для наочності табличні дані можна подати у вигляді діаг-
рам. При цьому спочатку будується базова діаграма певного ви-
ду, а потім (за необхідності) вона форматується шляхом зміни 
вже наявних або додавання нових елементів.  

Побудова базової діаграми розпочинається з виділення від-
повідних табличних даних. Далі слід перейти на вкладку Встав-
ка, в групі Диаграммы розкрити список діаграм певного типу 
(наприклад, Гистограмма) і клацнути мишкою на бажаному зра-
зку діаграми (рис. 7.8).  

 

 
 

Рис. 7.8. Вибір базової діаграми 
 

Як наслідок, на робочому листі з’явиться діаграма обраного 
типу, яка ілюструє попередньо виділені дані (рис. 7.9). Інший варі-
ант побудови діаграми полягає в використанні діалогового вікна 
Вставка диаграммы, яке викликається натисканням кнопки в 
правому нижньому куті групи Диаграммы.  



Прикладне програмне забезпечення  255

 
 

Рис. 7.9. Базова діаграма типу Гистограмма 
 

В базовій діаграмі за замовченням передбачається наявність 
певних елементів (рис. 7.9). Зазвичай це – осі, відносно яких ві-
дображаються дані (вертикальна – вісь значень; горизонтальна – 
вісь категорій); зображення рядів даних відповідно до обраного 
типу діаграми; легенда (розшифровка кольорового оформлення 
різних рядів даних).  

Діаграма зв’язана з даними, на основі яких вона створена, і 
оновлюється автоматично при зміні даних.  

Дамо декілька рекомендацій по вибору типу діаграм.  
При невеликому числі даних доцільно застосовувати гісто-

грами різних підтипів (рис. 7.8). Лінійчаті діаграми можна вико-
ристовувати в тих же випадках; відрізняються вони від стовпчас-
тих тільки орієнтацією стовпців (останні розташовані горизонта-
льно, а не вертикально, як в стовпчастих діаграмах).  

Кругові діаграми застосовуються при відображенні даних 
тільки одного стовпця або рядка. Їх зручно використовувати для 
показу частки кожного з даних у загальній сумі. При необхідності 
відображення декількох рядків або стовпців у цьому випадку за-
стосовуються кільцеві діаграми (в групі Диаграммы вони знахо-
дяться в підгрупі Другие диаграммы).  
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Графіки застосовуються для відображення зміни даних у часу, 
точкові діаграми – при відображенні залежності однієї послідов-
ності даних від іншої. Характерною особливістю останніх діаг-
рам є додержання масштабу відображення даних не тільки по осі 
ординат, а й по осі абсцис.  

Діаграми з областями дають можливість наочно проілюст-
рувати зміну в часі окремих складових та загального значення 
досліджуваної величини, наприклад, динаміку зміни прибутку 
від окремих видів діяльності і по фірмі в цілому. 

 
 

7.9. Редагування та форматування діаграм  
 

Після створення базової діаграми користувач може внести в 
неї ряд змін, зокрема: 

 змінити розміри діаграми; 
 додати назви діаграми та окремих осей, підписи даних; 
 додати або прибрати легенду, змінити її положення та 

окремі елементи; 
 перемістити діаграму на окремий лист діаграм; 
 змінити масштаб осей діаграми, проміжки між значеннями 

та категоріями на осях, додати на осі мітки одиниць виміру (як на 
лінійках);  

 додати або прибрати основні та проміжні лінії сітки; 
 вивести на діаграму таблицю даних; 
 змінити кольорове оформлення елементів діаграми; 
 змінити шрифт, стиль накреслення та орієнтацію тексто-

вих елементів; 
 і багато іншого… 
Для редагування або форматування діаграми необхідно її 

виділити клацанням мишки. На кутах і серединах сторін рамки 
діаграми з’являться маркери у вигляді сукупності точок. “Схопи-
вши” за один з них, можна переміщати за допомогою мишки гра-
ницю або кут у потрібному напрямку, змінюючи тим самим роз-
міри і масштаб відображення) діаграми. “Схопивши” за сторону 
поза маркерами, можна переміщати всю діаграму цілком.  
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Більшість інших дій можна виконувати за допомогою різних 
способів. На наш погляд, одним з найзручніших способів є вико-
ристання контекстного меню, яке з’являється при клацанні пра-
вою кнопкою мишки на певному елементі діаграми (рис. 7.10).  

 

 
Рис. 7.10. Елементи діаграми 

 
Контекстне меню містить тільки ті команди, які можна за-

стосувати відносно виділеного елемента. Більшість з них призво-
дить до появи діалогових вікон, в яких можна встановити бажані 
параметри оформлення даного елемента та відредагувати текст 
заголовків. Для завершення редагування або форматування діаг-
рами досить клацнути мишкою поза межами діаграми.  

З інших можливостей контекстного меню відзначимо мож-
ливість вивести на діаграму так звану лінію тренда, тобто криву 
певного виду, яка апроксимує (наближує) дані таблиці. Така 
можливість дуже приваблива, оскільки фактично дає можливість 
опрацьовувати статистичні або експерементальні дані для 
одержання аналітичної залежності одного параметра від іншого.  
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Таблиця 7.5. Характеристика діалогових вікон форматування 
 

Назва вікна Типові операції 
1 2 

Формат облас-
ти построения 

Вкладки Заливка – варіанти оформлення області (Нет 
заливки, Сплошная заливка, Градиентная заливка,  
Рисунок или текстура, Автовыбор). 
Вкладка Цвет границы – варіанти оформлення границі 
області (Нет линий, Сплошная линия, Градиентная  
линия, Автовыбор). Вкладка Стили границ – встанов-
лення виду (пунктирні, подвійні і т. ін.) та товщини 
границь області. 
Вкладка Тень – варіанти оформлення області з викори-
станням різних тіней. 
Формат объемной фигуры – варіанти оформлення  
області з використанням ефектів об’ємності 

Формат облас-
ти диаграммы  

Формат назва-
ния диаграммы 

Вкладки Заливка, Цвет границы, Стили границ, Тень, 
Формат объемной фигуры – аналогічно попередньому. 
Вкладка Выравнивание– встановлення способу вирів-
нювання та орієнтації написів  

Формат назва-
ния оси 
Формат легенды Вкладка Параметры легенды – розташування легенди 

знизу, зверху, ліворуч або праворуч від області побудови.  
Вкладки Заливка, Цвет границы, Стили границ, Тень – 
аналогічно попередньому 

Формат оси Вкладка Параметры оси – встановлення мінімального 
та максимального значень, ціни основних та проміж-
них ділень шкали. 
Вкладка Число – встановлення типу і параметрів зна-
чень на осі Вкладки Заливка, Цвет линии, Тип линии, 
Тень, Формат объемной фигуры, Выравнивание – ана-
логічно попередньому  

Формат линий 
сетки  

Вкладки Цвет линии, Тип линии, Тень – як і раніше 

Формат ряда 
данных  

Вкладки Заливка, Цвет границы, Стили границ, Тень, 
Формат объемной фигуры – аналогічно попередньому.  
Вкладка Параметры ряда – встановлення параметрів 
взаємного розташування зображень окремих значень 
ряду. Для гістограми це ширина проміжків між прямо-
кутниками, для кругової діаграми – кут повороту пер-
шого сектора та ширина проміжку між ними і т.д. 
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Продовж. табл. 7.5 
1 2 

Формат подпи-
сей данных  

Вкладка Число, Заливка, Цвет границы, Стили границ, 
Тень, Формат объемной фигуры, Выравнивание – ана-
логічно попередньому. 
Вкладка Параметры подписи – встановлення поло-
ження підписів та включення в підписи імен рядів, ка-
тегорій, значень 

Перемещение 
диаграммы 

Розміщення діаграми на вже наявному в робочій книзі 
листі або ж на окремому листі діаграм 

Шрифт Вкладка Шрифт – встановлення параметрів шрифту 
(гарнітура, стиль накреслення, розмір, колір і спосіб 
підкреслення символів, перекреслення, подвійне пере-
креслення, верхні та нижні індекси, всі символи – ве-
ликі, зменшені великі символи) 

 
Для побудови лінії тренда можна звичайним способом 

побудувати точкову діаграму, після чого перейти в режим редагу-
вання (подвійне клацання мишкою на діаграмі), клацнути правою 
кнопкою мишки на маркері якогось ряду даних і відпрацювати 
команду контекстного меню Добавить линию тренда… З’явиться 
діалогове вікно Формат линии тренда, в якому на вкладці 
Параметры линии тренда можна вибрати тип апроксимуючої 
лінії і уточнити параметри, зокрема задати виведення на графіку 
рівняння регресії і величини достовірності апроксимації R^2, 
передбачити показ на графіку прогнозних значень на потрібну 
кількість періодів вперед або назад. Після установки параметрів і 
клацання мишкою на кнопці Закрыть на графіку з’явиться 
апроксимуюча лінія, її рівняння й інші параметри (заувжимо, що 
одержане рівняння тим краще описує дані, чим ближче значення 
R^2 до одиниці).  

Ще один спосіб роботи з діаграмами заснований на викори-
станні спеціальної групи інструментів Работа с диаграммами, 
яка з’являється на основній стрічці при виділеній діаграмі. Вона 
складається з трьох вкладок Конструктор, Макет, Формат. Зок-
рема, на вкладці Макет є група Подписи, за допомогою якої зру-
чно додавати на діаграму різні назви та підписи (рис. 7.11). 
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Рис. 7.11. Використання групи інструментів Работа с диаграммами 
 

Інші можливості групи інструментів Работа с диаграммами 
добре видно з рис. 7.12. Особливо слід відзначити такі інструмен-
ти з вкладки Конструктор як Сохранить как шаблон, Макеты 
диаграмм, Стили диаграмм. Саме ці інструменти дають можли-
вість створити шаблон на основі попередньо оформленої діагра-
ми і в подальшому застосовувати його для оформлення нових  
діаграм, а також застосовувати до створюваної діаграми стандар-
тні макети і стилі, які вже містять певні елементи діаграм та їх 
оформлення. Як наслідок, нова діаграма оформлюється значно 
швидше з забезпеченням бажаної якості. 
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Рис. 7.12. Інструменти групи Работа с диаграммами 
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7.10. Технологія розв’язуваня задач в середовищі Excel 
 

Ідеологія процесу розв’язання задач за допомогою табличних 
процесорів близька до ідеології розв’язання подібних задач 
звичним, “ручним”, способом.  

Проілюструємо цей факт простим прикладом. Нехай необ-
хідно вирішити таку задачу.  

Фірма виконує 8 різних видів робіт, прибуток по кожному з 
яких за кожний квартал минулого року відомий. Визначити: 

а) загальний прибуток фірми і частку кожного виду робіт у 
загальному прибутку; 

б) по якому виду робіт отриманий найбільший прибуток;  
в) як зміниться прибуток фірми, якщо прибуток по 3 виду 

робіт у IV кварталі зросте на 10 %; 
г) на скільки відсотків необхідно збільшити прибуток по 

кожному виду робіт у IV кварталі, щоб загальний прибуток 
фірми зріс на 5 відсотків.  

Очевидно, що усі вихідні дані доцільно помістити в 
таблицю, структура якої наведена на рисунку 7.13.  

 
 I квартал II квартал III квартал IV квартал 
 1 вид робіт      
 2 вид робіт      
 3 вид робіт      
 4 вид робіт      
 5 вид робіт      
 6 вид робіт      
 7 вид робіт      
 8 вид робіт      

Рис. 7.13. Структура таблиці з вихідними даними 

Тоді для розв’язання задачі необхідно заповнити таблицю 
даними і виконати такі дії: 
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 ввести в таблицю ще один стовпчик “Усього за рік” і 
заповнити його клітини значеннями, що обчислюються як суми 
значень клітин попередніх 4 стовпчиків;  

 доповнити таблицю рядком “Усього за квартал” і 
заповнити її клітини (включаючи стовпчик “Усього за рік”) 
значеннями, що обчислюються як суми значень клітин попередніх 
8 рядків;  

 доповнити таблицю стовпчиком “Частка в загальному 
прибутку” і заповнити 8 перших клітин значеннями, що 
обчислюються шляхом ділення відповідних значень стовпчика 
“Усього за рік” на значення в останній клітині того ж стовпчика і 
множення результату на 100 % (пункта) задачі виконаний!); 

 переглянути значення стовпчика “Усього за рік” для всіх 8 
видів робіт і поставити якусь мітку (наприклад, символ &) біля 
найбільшого значення (пункт б) задачі виконаний!) ;  

 підрахувати загальний прибуток фірми при зростанні 
прибутку по 3 виду робіт у IV кварталі на 10 %, використовуючи 
формулу  

Пн = Пс + 0,1 П34,  
де Пс – загальний прибуток фірми, а П34 – прибуток по 3 виду 
робіт у IV кварталі в попередніх умовах роботи (пункт в) задачі 
виконаний!); 

 підрахувати необхідний відсоток збільшення прибутку в 
IV кварталі, використовуючи формулу  

Х = 5 Пс / ПIV , 
де Пс – загальний прибуток за рік; ПIV – загальний прибуток за IV 
квартал (пункт г) задачі виконаний!).  

Для реалізації цього плану завантажуємо Excel 2007. У 
комірки В3:H3, А4:А12 вводимо пояснювальний текст, в комірку 
B1 записуємо заголовок таблиці, в комірки В4: Е11 вносимо 
числові дані (рис. 7.14.).  

У комірку F4 вводимо формулу  
     =СУММ(B4:E4)  
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Копіюємо цю формулу в комірки F5:F11, для чого виділяємо 
комірку F4, встановлюємо курсор мишки на маркер заповнення, 
натискаємо ліву кнопку мишки і “протягуємо” курсор по 
комірках F5:F11, після чого відпускаємо кнопку мишки. У 
комірках F4:F11 з’являються значення сум відповідних діапазонів 
комірок. 

 

 

 Рис. 7.14. Фрагмент електронної таблиці  
 

У комірку В12 вводимо формулу  
    =СУММ(B4:B11)  

і копіюємо її в комірки С12:F12 описаним вище способом. У 
комірках В12:F12 автоматично з’являються значення сум 
відповідних діапазонів комірок.  

У комірку G4 вводимо формулу  
     =F4/F$12 
і копіюємо її в комірки G5:G11 описаним вище способом.   
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Виділяємо комірки G4:G11 і клацаємо мишкою на кнопці з 
зображенням знаку відсотків на панелі інструментів 
Форматирование. У комірках G4:G11 з’являються значення частки 
прибутку по кожному з видів робіт у загальному прибутку фірми  
(у відсотках).  

У комірку H4 вводимо формулу  

=ЕСЛИ(G4=МАКС(G$4:G$11);"&";"") 

і копіюємо її в комірки H5:H11. У комірці H4 з’являється символ 
&, що свідчить про те, що кращі результати були досягнуті по 1 
виду робіт.  

У комірку А14 вводимо текст 
При збільшенні прибутку по 3 виду робіт у IV кварталі на 10 % , 
у комірку А15 – інший текст:  
загальний прибуток буде становити  

У комірку Е15 вводимо формулу  
=F12+0,1*Е6 

Як результат зазначених дій з’являється відповідь на третє 
питання задачі:  
При збільшенні прибутку по 3 виду робіт у IV кварталі на 10 % 
загальний прибуток буде становити 344,0  

Далі, у комірку А17 вводимо текст  
Для збільшення загального прибутку на 5 % прибуток у IV кварталі 
повинен  

у комірку В18 – текст:  зрости на  
а в комірку D18 – формулу  

=F12*0,05/E12 
Виділяємо комірку D18 і клацаємо мишкою на кнопці з 

зображенням знаку відсотків в групі Число на вкладці Главная.  
Як результат зазначених дій з’являється відповідь на 

останнє питання задачі:  
Для збільшення загального прибутку на 5 % прибуток у IV 
кварталі повинен зрости на 19,06 %  



 Частина 3 266 

Для ілюстрації результатів побудуємо діаграму, яка показує 
частку кожного виду робіт у загальному прибутку фірми. Для 
цього досить після виділення діапазонів А4: А11 і G4:G11 перей-
ти на вкладку Вставка, в групі Диаграммы розкрити список діаг-
рам типу Круговая і клацнути мишкою на бажаному зразку діаг-
рами. Після появи діаграми можна її відформатувати, зокрема, 
вивести назву діаграми, відобразити на діаграмі види робіт і їх 
частки. Остаточний вигляд діаграми наведений на рис. 7.15.  

  

 
  

Рис. 7.15. Діаграма розподілу прибутку по видах робіт  
 
Таким чином, задача повністю вирішена. Найцікавіше 

полягає в тому, що при зміні хоча б одного значення з вихідних 
даних таблиця автоматично перераховується і ми побачимо 
новий результат. Ця особливість дозволяє провести докладний 
аналіз ситуації, що описується розв’язуваною задачею, у тому 
числі і з метою прогнозування.  

Наведений приклад відноситься до області звичайних задач 
обчислювального характеру. Проте, за допомогою Excel можна 
не тільки проводити обчислення за формулами, що задаються, 
але і вирішувати більш складні задачі. Однією з таких задач є 
задача добору параметра. 
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Суть задачі добору параметра полягає в наступному: знайти 
таке значення вихідної величини (параметра), при якому 
досягається задане значення іншої величини (функції). Для 
розв’язання вказаної задачі необхідно в одну з комірок 
електронної таблиці помістити наближене значення шуканого 
параметра, а в іншу комірку – формулу, що встановлює 
залежність результуючої величини від вихідного параметра. Далі 
необхідно виконати такі дії:  

1) Клацнути мишкою по комірці, у якій повинен з’явитися 
потрібний результат (тобто по комірці з формулою).  

2) Вибрати на вкладці Данные групу Работа с данными, 
відкрити список Анализ “что-если” і активізувати команду 
Подбор параметра… З’явиться діалогове вікно з адресою 
виділеної комірки в полі Установить в ячейке.  

3) Клацнути мишею по полю Значение і ввести необхідне 
значення результуючої величини.  

4) Клацнути мишею по полю Изменяя ячейку і ввести 
адресу комірки, значення якої слід змінювати для одержання 
необхідного результату.  

5) Клацнути мишею по кнопці ОК. Таблиця автоматично 
оновлюється і з’являється вікно Состояние подбора параметра, 
у якому вказані цільове і поточні значення результуючої 
величини (різниця між ними повинна не перевищувати допустимої 
похибки).  

6) Клацнути мишкою по кнопці ОК (для фіксації 
знайденого значення і продовження роботи) або по кнопці 
Отмена (для повернення в комірку попереднього значення).  

Для ілюстрації описаної методики розглянемо задачу 
знаходження наближеного значення кореня рівняння  

1 8 10 04, sinx x   
на відрізку [0; 1]. За допомогою Excel ця задача вирішується дуже 
просто. У комірку А1 вводимо значення 0.5, а у комірку А2 – 
формулу  

= 1,8*A1^4 - SIN(10*A1) . 
Далі виділяємо комірку А2 і відпрацьовуємо підпункт 

Подбор параметра пункту головного меню Сервис. З’являється 
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діалогове вікно з трьома полями Установить в ячейке, Значение і 
Изменяя значение ячейки. У першому полі вже стоїть адреса 
комірки А2, у друге поле вводимо необхідне значення 0, а в 
третьому - вказуємо адресу комірки А1. Після клацання мишкою 
по кнопці ОК з’являється вікно Результат подбора параметра, у 
якому вказано, що досягнуте значення 5.96Е-5 при цільовому 
значенні 0. Ще одне клацання мишкою по кнопці ОК призводить 
до зникнення діалогового вікна й у комірці А1 ми бачимо 
шуканий результат: 0.664076. Таким чином, наближене значення 
кореня рівняння знайдено.  

 
 
7.11. Створення та опрацювання баз даних засобами  

MS Excel 
 

Табличний процесор Excel можна використовувати не 
тільки для розв’язання обчислювальных задач, але і для ведення 
нескладних баз даних. Справа в тому, що Excel надає у 
розпорядження користувача великий набір команд, які 
дозволяють виконувати операції з таблицями. При цьому під 
таблицею мається на увазі послідовність рядків, яка містять в 
однакових стовпчиках подібні за типом дані. Фактично дані, 
розташовані в стовпчиках і рядках робочого листа, опрацьо-
вуються як набір полів, що утворять записи, тому така таблиця 
може розглядатися як база даних.  

Щоб скористатися можливостями Excel для опрацювання 
баз даних (БД), потрібно виділити відповідний діапазон комірок 
на робочому листі (з даними або без), а потім на вкладці Вставка 
в групі Таблицы вибрати команду Таблица. З’явиться вікно, в 
якому можна уточнити діапазон комірок, в яких розміщені дані 
таблиці (бази даних), та встановити прапорець в полі Таблица с 
заголовками для сприйняття першого рядка як заголовків полів 
бази даних (рис. 7.16).  

Після натискання кнопки ОК в вікні Создание таблицы 
вказаний в ньому діапазон комірок розглядається як таблиця, а на 
основній стрічці інструментів з’являється новий елемент Работа 
с таблицами з вкладкою Конструктор. 
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Рис. 7.16. Перетворення діапазона комірок в базу даних  
 

Переглядати, змінювати, добавляти і видаляти записи з 
таблиці або бази даних, а також відшукувати конкретні записи по 
введеному користувачем критерію зручно за допомогою форми, 
вікно якої з’являється після відпрацювання команди Форма.  

На жаль, в стандартній конфігурації вкладок та груп стрічки 
команд ця команда відсутня. Однак, а разі систематичного вико-
ристання команди її можна вивести на панель швидкого доступу. 
Для цього слід клацнути мишкою на кнопці Office в лівому верх-
ньому куті вікна MS Excel 2007, а потім – на кнопці Параметры 
Excel. В новому вікні на вкладці Настройка слід в віконці  
Выбрать команды из: встановити варіант Все команды, виділити 
команду Форма і натиснути кнопку Добавить, а потім ОК. Як  
наслідок, на панелі швидкого доступу з’явиться кнопка Форма.  

При звертанні до команди Форма Excel читає дані і створює 
діалогове вікно, в якому вказані заголовки всіх полів бази даних і є 
вікна для введення або редагування значень цих полів для поточного 
запису, а також кнопки, за допомогою яких виконуються ті чи інші 
дії (рис. 7.17). Коли користувач вводить або змінює дані в полях 
цього вікна, Excel змінює вміст відповідних комірок у таблиці.  
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Рис. 7.17. Вікно форми 
 
При використанні форми даних в кожний конкретний момент 

часу відображається тільки один запис (номер поточного запису ві-
дображається у верхній правій частині діалогового вікна). Для 
переходу до іншого запису використовуються кнопки Назад 
(попередній запис) або Далее (наступний запис). Крім того, для 
вказаних цілей можна скористатися полосою прокрутки. 

Для створення нового запису досить клацнути на кнопці 
Добавить – в вікні форми зникнуть значення всіх полів, у верхній 
правій частині вікна з’явиться надпис Новая запись. Далі слід по 
черзі переходити від одного вікна введення до іншого і вводити 
потрібні значення полів. Для закінчення введення запису досить 
натиснути Enter або клацнути по кнопці Далее. 

Для видалення поточного запису слід клацнути мишкою по 
кнопці Удалить та підтвердити свій намір у відповідь на запит, 
що з’явиться. 

Найбільш характерними для баз даних операціями є пошук, 
сортування та фільтрація даних. 
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Для пошуку записів у вікні форми слід клацнути на кнопці 
Критерии. Виконання цієї команди приведе до появи діалогового 
вікна форми даних без запису. Далі в потрібних полях слід ввести 
умови пошуку і натиснути кнопку Далее. Excel виведе перший 
запис, що задовольняє умові пошуку. Для виведення наступного 
такого запису слід знову натиснути кнопку Далее. Якщо записів 
більше немає, то користувач почує звуковий сигнал. Якщо ж ко-
ристувач вирішив повернутися до попередніх записів, то слід на-
тиснути кнопку Назад. Для виходу з режиму пошуку досить про-
сто вийти з вікна форми, тобто закрити це вікно.  

В умовах пошуку для числових полів та полів типу Дата 
можна використовувати оператори порівняння (=, <, >, <>, <=, 
>=). Причому, перший з наведених операторів використовувати 
не обов’язково, досить просто ввести шукане значення. В умовах 
для текстових полів можна використовувати символи підстанов-
ки * та ?. Наявність на певному місці символу * свідчить про те, 
що на даному місці і за ним далі можуть бути будь-які символи. 
Символ ? використовується для завдання будь-якого символу 
тільки в тій позиції, на якій знаходиться символ ?. Наприклад, 
якщо необхідно знайти всі дані про співробітників, у яких прі-
звище починається з букви К, то умова для пошуку у полі  
Прізвище буде мати вигляд К*. Якщо ж треба відібрати співробі-
тників, у яких прізвище починається з букви К, а четвертою літе-
рою неодмінно повинна бути літера а, то умова буде мати вигляд 
К??а*. Зауважимо також, що у випадку, коли вказані тільки  
перші символи текстового поля відбираються всі значення, які з 
цих символів розпочинаються (тобто символ * використовувати 
не обов’язково).  

Для впорядкування рядків таблиці (записів бази даних) 
відповідно до вмісту певних стовпчиків необхідно на вкладці 
Данные в групі Сортировка и фильтр відпрацювати команду 
Сортировка. Як наслідок, з’явиться діалогове вікно, у якому 
можна зазначити, по якому полю проводити сортування в першу 
чергу, по якому – в другу, по якому – потім (рис. 7.18). Кількість 
рівнів сотування в MS Excel 2007 можна розширити до 64. 
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Рис. 7.18. Організація сортування даних 
 

Кнопка Параметры... дає можливість враховувати при 
сортуванні регістр символів, а також перейти до сортування по 
стовпчиках, а не по рядках. При необхідності можна створити і 
застосувати користувацький порядок сортування, відмінний від 
звичайного числового, часового або лексикографічного (віконце 
Порядок в вікні Сортировка), а також задати сортування не по 
значенням в комірках, а по кольору комірки або шрифта (віконце 
Сортировка в вікні Сортировка). 

Зауважимо, що в разі необхідності сортування тільки деякої 
частини списку необхідно попередньо виділити потрібні рядки 
(або стовпчики), а вже потім виконувати команду Сортировка. 
Якщо ж на момент активації вказаних команд була виділена тіль-
ки одна комірка, то сортується вся таблиця. 

Таблиці можуть бути дуже великими, що утруднює їх аналіз 
в конкретному напрямку. Локалізувати деяку підмножину даних 
у таблиці можна шляхом застосування автофільтру за допомогою 
команди Фильтр з групи Сортировка и фильтр на вкладці 
Данные. Відпрацьовування цієї команди призводить до появи в 
комірках із заголовками стовпчиків кнопок розкриття списку всіх 
значень даного стовпчика. Встановлення клацанням мишки 
прапорця на певних значеннях призводить до того, що видимими 
залишаються лише рядки з указаними значеннями. При цьому 
інші рядки будуть тимчасово сховані. Крім конкретних значень у 
розкритих списках (рис. 7.14) з’являються також команди, які 
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забезпечують різні види сортування та фільтрування даних, а 
також відміну раніше встановлених фільтрів. Зокрема, для 
числових даних є можливість встановлення числових фільтрів, 
включаючи знаходження певної кількості найбільших або 
найменших значень (Первые 10…) та завдання більш складної 
умови з використанням нерівностей (рис. 7.19).  

 
 

Рис. 7.19. Приклад задання автофільтру  
 

Активація команди Первые 10… призводить до появи 
діалогового вікна, в якому можна вказати, скільки саме та яких 
саме (з найбільшими чи найменшими значеннями даного 
стовпця) записів слід показати. Крім того, можна замість 
параметра элементов списка ввести % от количества элементов 
і тоді можна вивести певну кількість відсотків записів. 
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Після активації перших семи числових фільтрів (рис. 7.19) 
з’являється діалогове вікно Пользовательский автофильтр, в 
якому можна ввести більш складні умови по заданому полю з ви-
користанням одного або двох операторів порівняння (рис. 7.20). 
Якщо використовуються два оператори порівняння, то вони мо-
жуть бути об’єднані логічними операторами И або ИЛИ. В пер-
шому випадку відбираються ті записи, для яких справедливі і пе-
рша, і друга умова, в другому – тільки ті записи, для яких справе-
длива хоча б одна з умов.  

 

 
 

Рис. 7.20. Приклад задання автофільтру  
 
Для текстових полів можна використовувати більш специ-

фічні оператори порівняння: начинается с, заканчивается на, со-
держит, не содержит.  

Звернемо увагу ще на деякі можливості застосування авто-
фільтру. По-перше, фільтр по одному конкретному значенню де-
якого поля можна встановити за допомогою команди Фильтр з 
контекстного меню відповідної комірки. По-друге, якщо стовп-
чик містить порожні комірки, то в кінці розкритого списку авто-
фільтру з’являться варіант Пустые. При бажанні вивести тільки 
ті записи, в яких задане поле не має даних, потрібно задати Пус-
тые як умову добору. По-третє, якщо наприкінці стовпчика з 
числовими значеннями помістити формулу, яка їх опрацьовує 
(наприклад, обчислює середнє значення), то обчислене значення 
також з’явиться в списку можливих значень і його можна буде 
використати при завданні умов автофільтру. 
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Для видалення всіх автофільтрів і їхніх кнопок слід ще раз 
виконати команду Фильтр з групи Сортировка и фильтр на 
вкладці Данные. 

Команда Дополнительно … з групи Сортировка и фильтр на 
вкладці Данные застосовується при необхідності відбору 
підмножини бази даних за більш складними умовами, ніж при 
використанні автофільтру. Після відпрацювання вказаної команди 
з’являється діалогове вікно Расширенный фільтр (рис. 7.21), тому 
сама процедура зазвичай називається розширеним фільтром.  

 

 
 

Рис. 7.21. Встановлення розширеного фільтру  
 

Зокрема, розширений фільтр дозволяє: 
 задати умови із логічними операторами И або ИЛИ для 

декількох стовпчиків; 
 задати три або більше умов для конкретного стовпчика з 

використанням логічних операторів; 
 задати умови, що розраховуються, наприклад, показати на 

екрані тільки тих співробітників, у яких заробітна плата принай-
мні на 25 відсотків більша ніж середня по фірмі. 

Крім того, розширений фільтр може використовуватися для 
вилучення рядків із списку і вставки копій цих рядків в іншу час-
тину поточного листа Excel. Рядки можна вилучати також за до-
помогою автофільтру, але при цьому копіювання і вставку при-
йдеться виконувати самостійно, а процедура розширеного 
фільтру може це зробити сама. 
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На відміну від автофільтру розширений фільтр потребує за-
вдання умови вибору рядків в окремому діапазоні робочого лис-
та. Оскільки при фільтрації можуть бути приховані цілі рядки, ді-
апазон умов краще помістити вище або нижче списку. Якщо спи-
сок буде розширятися, то діапазон умов варто розмістити вище 
списку.  

Діапазон умов повинен містити принаймні два рядки. В 
першому обов’язково розміщується назва стовпчика (поля), по 
якому задається умова, в другому та наступних – власне самі 
умови. Заголовки в діапазоні умов повинні точно збігатися з за-
головками стовпчиків у списку. Для забезпечення точності ці за-
головки найкраще створювати, виділяючи заголовки стовпчиків у 
списку і копіюючи їх у верхній рядок діапазону умов. У діапазон 
умов слід включати заголовки тільки тих стовпчиків, що викори-
стовуються в умовах добору. 

При регулярному використанні декількох наборів умов для 
фільтрації того самого списку краще помістити кожний набір 
умов в окремий діапазон. І якщо діапазонам умов призначити 
імена і потім використовувати їх замість посилань, то у вікні діа-
логу Расширенный фильтр буде значно простіше переключатися 
з одного фільтра на інший.  

Слід мати на увазі, що: 
 при накладенні двох або більше умов ИЛИ для одного 

стовпчика слід розташувати умови вибору нижче заголовку стов-
пця в різних рядках; 

 при накладенні умов для двох стовпчиків з використанням 
оператора И слід ввести імена цих стовпчиків в суміжні клітинки, а 
умови повинні знаходитись нижче заголовка на однакових рядках; 

 при накладенні умов з використанням оператору ИЛИ для 
двох стовпчиків слід ввести імена цих стовпчиків в суміжні клі-
тинки, а умови повинні знаходитись нижче заголовка на різних 
рядках. 

В прикладах, наведених на рис. 7.22, умови діапазону 
В30:В32 відповідають записам, в яких поле Прізвище набуває або 
значення Сидоров, або значення Іванов, тобто в відфільтрованій 
базі даних будуть записи лише про співробітників з прізвищами 
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Сидоров та Іванов. Умови діапазону D30:E31 відповідають запи-
сам, в яких співробітник працює на посаді економіста і має при 
цьому стаж, який перевищує 180 місяців. Умови діапазону 
G30:H32 відповідають записам, в яких співробітник або працює 
на посаді економіста і має при цьому стаж, який перевищує 60 
місяців, або працює на посаді бухгалтера і має при цьому стаж, 
який перевищує 48 місяців. Умови діапазону D34:F36 відповіда-
ють записам, в яких співробітник або працює на посаді економіс-
та і має при цьому стаж, який перевищує 60 місяців, або працює 
на посаді бухгалтера і має склад сім’ї, який перевищує 2 особи. 

 

 
 

Рис. 7.22. Приклад задання автофільтру  
 
 

7.12. Застосування стандартного засобу Поиск решения 
для вирішення оптимізаційних задач 

 
Для оптимізаційних задач характерне наступне: 
 існує конкретна мета, наприклад, максимізація прибутку 

або мінімізація витрат; 
 є обмеження, що виражаються, як правило, у вигляді 

нерівностей, наприклад, обсяг використовуваної сировини не 
може перевищувати обсяг наявної сировини на складі або час 
роботи верстата за добу не повинен перевищувати 24 годин мінус 
час на обслуговування;  
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 існує набір вхідних значень, які безпосередньо або побічно 
впливають на обмеження і на величини, що оптимізуються.  

Розглянемо простий приклад оптимізаційної задачі.  
Нехай деяке підприємство може випускати продукцію двох 

видів П1 і П2, використовуючи при цьому сировину трьох видів: 
С1, С2, С3. Відомі норми витрати сировини на одиницю продукції 
кожного виду, запаси сировини і вартість одиниці продукції 
(табл. 7.6).  

Потрібно скласти такий план випуску продукції, щоб 
сумарний прибуток від її реалізації був найбільшим. Само собою 
зрозуміло, що витрати сировини кожного виду на всю продукцію 
в цілому не повинні перевищувати наявних на складі запасів.  

  
Таблиця 7.6. Вихідні дані до задачі про розподіл сировини 
 

Види 
сировини 

Норми витрати 
сировини 

Запаси 
сировини на продукцію П1  на продукцію П2 

 С1  2 3 19 
 С2  2 1 13 
 С3  0 3 15 
Вартість 
одиниці 
продукції  

 
7 

 
5 

 

 
Для вирішення такого роду задач у MS Excel використо-

вується спеціальний стандартний засіб Поиск решения.  
Вирішення конкретної задачі розпочинається з організації 

робочого листа відповідно до придатної для Поиска решения 
моделі. Зокрема, на ньому повинні бути комірки зі значеннями 
параметрів, які в різних варіантах вирішення задачі можуть бути 
різними, і комірка з формулою, за якою визначається 
результуюча величина. У нашому прикладі таблиця може мати 
вигляд, показаний на рис. 7.23. 
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Рис. 7.23. Фрагмент 1 таблиці Excel  

 
У комірках B3:C6, D3:D5 цієї таблиці стоять постійні числа, 

задані в умові задачі. У комірках B7:C7 знаходиться кількість 
одиниць продукції видів П1 і П2, які планується випускати 
(початковий план). У комірках Е3:Е5 знаходяться формули, які 
виражають витрати на виробництво всієї продукції сировини С1 , 
С2 і С3, відповідно :  

=B3*B7+C3*C7    =B4*B7+C4*C7     =B5*B7+C5*C7 
У комірці Е8 знаходиться формула  

= B6*B7+C6*C7, 
що обчисляє загальну вартість усієї виробленої продукції.  

Звернемо увагу на той факт, що передбачувана кількість 
одиниць продукції явно не задовольняє умові задачі, оскільки для 
реалізації такого плану потрібно сировини більше, ніж є на складі 
(див. комірки D3:Е5).  

Звичайно, можна підібрати більш вдалий варіант, просто 
варіюючи значення комірок B7: C7, проте чи буде отриманий 
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варіант оптимальним – невідомо. Тому краще скористатися 
спеціальним засобом Поиск решения.  

Щоб знайти найкраще рішення слід виконати такі дії:  
1. Виділити комірку, значення якої повинно стати 

оптимальним.  
2. Відкрити на стрічці команд вкладку Данные і в групі 

Анализ виконати команду Поиск решения для завантаження 
вказаного засобу. З’явиться діалогове вікно Поиск решения.  

 

 
 

Рис. 7.24. Вигляд вікна Поиск решения 
 
3. У полі Установить целевую ячейку вже буде знаходитися 

посилання на виділену на першому кроці комірку. При необхід-
ності його можна змінити.  

4. Встановити тип взаємозв’язку між цільовою коміркою і 
шуканим розв’язком шляхом вибору перемикача в групі Равной. 
Можливі варіанти:  

 

Максимальному 
значению  

– шукається максимальний результат для цільової   
комірки  

Минимальному 
значению  

– шукається мінімальний результат для цільової 
комірки  

Значению  – знаходяться такі значення для змінюваних комірок, 
при яких величина в цільовій комірці дорівнює 
введеній тут величині  
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5. Перейти в поле Изменяя ячейки і ввести адреси комірок, 
які повинні змінюватися в процесі пошуку найкращого рішення.  

6. Натиснути кнопку Добавить для введення обмежень 
задачі. Відкриється діалогове вікно Добавление ограничений.  

7. Ввести перше обмеження. Натиснути кнопку Добавить і 
ввести наступне обмеження і т.д.  

8. Натиснути кнопку ОК. З’явиться заповнене діалогове 
вікно Поиск решения (рис. 7.24). 

9. Натиснути кнопку Выполнить. По закінченні пошуку 
рішення з’явиться діалогове вікно результатів (рис. 7.25).  

10. Вибрати перемикач Сохранить найденные значения для 
збереження запропонованих значеннь або перемикач Восста-
новить исходные значения, щоб повернути значення, які були 
раніше на робочому листі. У останньому випадку вигляд 
робочого листа залишиться таким, яким він був сформований 
спочатку. Якщо ж обраний варіант Сохранить найденные 
значения, то таблиця прийме новий вигляд.  

 

 
 

Рис. 7.25. Вікно результатів пошуку 
 

Для розглянутого нами приклада фрагмент електронної 
таблиці з розв’язком задачі показаний на рис. 7.26. Очевидно, що 
найкращим є варіант, коли випускається 5 одиниць продукції П1 і 
6 одиниць продукції П2. Загальна вартість виготовленої продукції 
при цьому дорівнює 75 грошових одиниць. Сировина видів С1 і 
С3 використана практично повністю (жодної одиниці продукції з 
неї вже не можна виробити), сировина виду С2 залишається ще в 
значних обсягах. 
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Рис. 7.26. Фрагмент 2 таблиці Excel 
 

 
7.13. Автоматизація опрацювання даних в Excel  

 

Для виконання однотипних або складних дій, які займають 
багато часу в реальному режимі (наприклад, побудова однотип-
них таблиць, обчислення показників, робота з базами даних  
тощо) у Microsoft Excel широко використовується технологія  
застосування макросів.  

Макрос – це набір інструкцій, що вказують послідовність 
дій, які Excel повинен виконати замість користувача. Фактично 
макроси є комп’ютерними програмами, створеними мовою про-
грамування Visual Basic for Applications (VBA) і збереженими у 
відповідному програмному модулі. Вони можуть бути і прости-
ми, і дуже складними, навіть інтерактивними. Макрос створюєть-
ся один раз, а використовується багаторазово. 

Створити макрос можна в середовищі редактора VBA, вво-
дячи інструкції (тобто, команди Visual Basic) відповідно до їх 
синтаксису в особливому листку Excel, що називається модулем. 
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Проте для простого користувача такий підхід викликає певні тру-
днощі, тому на практиці застосовується інший підхід, заснований 
на автоматичному перетворенні виконаних користувачем дій в 
послідовність відповідних команд Visual Basic.  

Під час запису макросу Microsoft Excel зберігає інформацію 
про кожний крок виконання послідовності команд. В подальшому 
кожний запуск макросу викликає повторення введених першого 
разу команд. Зауважимо, що якщо під час запису макросу була 
зроблена помилка, а потім виправлена, то всі дії по виправленню 
також будуть записані. В зв’язку з цим, рекомендується переза-
писати макрос так, щоб в остаточному варіанті не було ніяких 
зайвих дій. VBA зберігає кожний записаний макрос в окремому 
модулі, приєднаному до робочої книги. 

Для створення макросу за другим способом необхідно, перш 
за все, активізувати лист 
робочої книги, для якого 
створюється макрос, і на 
вкладці Вид в групі Мак-
росы виконати команду 
Запись макроса. На 
екрані з’явиться діало-
гове вікно Запись мак-
роса (рис. 7.27). У ньому 
слід ввести ім’я макроса і 
зазначити, де зберегти 
макрос (варіанти – Эта 
книга, Личная книга мак-
росов, Новая книга). Від-
значимо, що якщо макрос 
записаний в особистій книзі макросів, то він стає доступним 
відразу після завантаження Excel (у будь-який робочій книзі). В 
інших варіантах макрос доступний тільки, якщо відкрита книга, у 
якій він записаний.  

Ім’я макросу має починатися з літери, забороняється також 
використовувати проміжки. Користувач може не вказувати ім’я 
макросу, а прийняти ім’я запропоноване Excel (для першого мак-
росу – Макрос1, для другого – Макрос2 і т.д.).  

Рис. 7.27. Вікно Запись макроса 
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Область Описание використовується для введення певної 
інформації про макрос. При збереженні макросу опис макроса 
генерується за замовченням автоматично і містить інформацію 
про дату запису макроса й автора. Користувач може внести зміни, 
помістивши в опис будь-яку інформацію, яку вважає потрібною. 
Виконання цієї операції не обов’язкове, але бажане, оскільки 
надалі опис дозволить швидше пригадати, для чого призначений 
даний макрос, які його основні дії і т.п. Для початку внесення 
змін в опис макроса достатньо клацнути мишкою в області опису.  

При бажанні можна також призначити комбінацію клавіш, 
при натисканні яких макрос буде виконуватися. При цьому слід 
уникати конфлікту з системою при виборі літер, оскільки деякі 
клавіші в комбінації з клавішею Ctrl зарезервовані програмою MS 
Excel і не можуть бути застосовані для виклику макросу. Заборо-
няється також використовувати цифри і спеціальні символи. 

Для початку запису макроса необхідно клацнути мишкою на 
кнопці ОК в вікні Запись макроса. Після цього в групі Макросы  
на вкладці Вид з’явиться команда Остановить запись, а у рядку 
стану – спеціальна кнопка, за допомогою якої можна завершити 
запис макроса, а в подальшому – розпочати запис нового макросу.  

Всі подальші дії розглядаються як зміст макроса, тобто 
записуються у вигляді коду на спеціальній мові Visual Basic. 
Закінчується запис відпрацьовуванням команди Остановить 
запись або натисканням описаної вище кнопки.  

Для використання макроса достатньо на вкладці Вид в групі 
Макросы виконати команду відпрацювати команду Макросы, у 
результаті чого з’явиться діалогове вікно Макрос із списком усіх 
макросів, що містяться у відкритих робочих книгах і в особистій 
книзі макросів. Достатньо виділити ім’я потрібного макроса і 
клацнути мишкою на кнопці Выполнить для того, щоб 
автоматично виконалися усі дії, зроблені під час запису макроса. 
Крім того, активізувати макрос можна натисканням передбаченої 
при створенні запису комбінації клавіш.  

Застосовуючи макроси, можна значно прискорити типові 
для конкретного користувача процедури роботи з електронними 
таблицями. Наприклад, можна створити макрос, що поміщає на 
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початку робочого листа логотип фірми, встановлює параметри 
друку у вікні діалогу Параметры страницы і потім друкує 
документ.  

При активному використанні Excel користувач рано чи 
пізно виробляє свій стиль оформлення документів певного 
призначення. Для підтримки цього стилю і зменшення рутинної 
роботи використовуються шаблони.  

Шаблон – це особливий файл, призначений для створення 
нових робочих книг, що містять ті ж елементи, що і самий 
шаблон. Як елементи маються на увазі: 

 кількість і типи листів у книзі;  
 формати сторінки, встановлювані за допомогою вкладки 

Разметка страницы;  
 формати комірок, встановлювані в діалоговому вікні 

Формат ячеек; 
 стилі рядків і стовпчиків; 
 текст, дати, числа, формули, графічні об’єкти і т.п.;  
 команди меню користувача, макроси і панелі інструментів, 

створені в модулі.  
Таким чином, будь-яка робоча книга, створена за певним 

шаблоном, повторює вигляд інших книг, створених за цим же 
шаблоном.  

До комплекту поставки Excel 2007 входить цілий ряд так 
званих ділових шаблонів, створених програмістами-профе-
сіоналами, зокрема, Авансовый отчет, Отчет о продажах, 
Выписка по счету, Личный бюджет на месяц, Рассрочка і інші.  

Для створення робочої книги на основі одного з вказаних 
шаблонів необхідно виконати, насамперед, такі дії:  

 відкрити меню команд для роботи з файлами в цілому 
(кнопка Office); 

  відпрацювати команду Создать;  
 в вікні Шаблоны перейти на вкладку Решения і виділити 

потрібний шаблон;  
 натиснути кнопку ОК для відкриття робочої книги 

шаблона.  
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Після цього досить внести необхідні зміни в робочу книгу, 
що з’явилася. При внесенні змін варто мати на увазі, що в деяких 
комірках можуть знаходитися формули, їх вміст змінювати не 
можна.  

Після внесення всіх необхідних змін слід зберегти робочу 
книгу звичним засобом, тобто за допомогою команд Сохранить 
або Сохранить как.  

У тих же випадках, коли жодний з вбудованих шаблонів не 
задовольняє користувача, можна створити свій власний 
(особистий) шаблон. Для цього необхідно, насамперед, створити 
книгу, що містить необхідні листи, текст (наприклад, заголовки 
стовпчиків), формули, макроси, стилі, і інші елементи 
форматування. Потім слід зберегти робочу книгу в каталозі, у 
якому встановлений Microsoft Office, в папці, передбаченій для 
зберігання шаблонів. Ім’я робочої книги задається довільно, як 
тип файла обов’язково вказується Шаблон.  

 
 

Контрольні питання до розділу 7 
 

1. Опишіть призначення і основні можливості табличного 
процесора MS Ехсеl. 

2. Якими способами можна завантажити табличний проце-
сор MS Ехсеl? 

3. Назвіть основні елементи вікна програми MS Ехсеl 2003 
та вікна робочої книги. 

4. Назвіть основні елементи вікна програми MS Ехсеl 2007. 
5. Вкажіть основні способи створення нової робочої книги 

в середовищі MS Ехсеl. 
6. Опишіть процедуру створення нового листа робочої книги. 
7. Як здійснюється перейменування листів робочої книги? 
8. Як виконується виділення різних діапазонів та елементів 

електронної таблиці? 
9. Яким чином здійснюється введення даних у комірки  

таблиці? 
10. Як встановити та відмінити об’єднання комірок? 
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11. Як відформатувати елементи таблиці (комірку, рядок, 
стовпчик, діапазон комірок)? 

12. Які можливості форматування таблиці надаються на 
вкладнці Выравнивание? 

13. Які можливості форматування таблиці надаються на 
вкладнці Шрифт? 

14. Як використовується панель інструментів Форматиро-
вание при форматуванні елементів робочої книги?  

15. Опишіть процедуру кольорового оформлення комірок. 
16. Як виконується форматування таблиць при використан-

ні команди Автоформат? 
17. Перерахуйте основні типи даних, що використовуються 

при роботі в Excel. 
18. Для чого використовуються формули? Які елементи 

може містити формула? 
19. Опишіть процедуру введення формули в комірку. 
20. В чому полягає різниця між відносними і абсолютними 

адресами комірок? Коли у формулах використовують абсолютну 
адресацію комірок? 

21. Опишіть процедуру редагування формул. 
22. Перерахуйте основні категорії функцій та наведіть при-

клади математичних функцій. 
23. Опишіть процедуру роботи з Мастером функций. 
24. Опишіть процедуру створення послідовностей чисел, 

що змінюються з певним кроком. 
25. Вкажіть призначення та опишіть синтаксис функцій 

ЕСЛИ, СУММ, СРЗНАЧ, СЧЕТЕСЛИ. 
26. Опишіть можливі процедури копіювання формул.  
27. Опишіть процедуру створення діаграм. 
28. Вкажіть, в яких випадках доцільно використовувати 

конкретні типи діаграм. 
29. Опишіть загальну процедуру редагування та формату-

вання діаграми.  
30. Як можна змінити вихідні дані, на основі яких будуєть-

ся діаграма?  
31. Як можна змінити тип діаграми? 
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32. Вкажіть основні елементи діаграми, які можуть бути ві-
дформатовані. 

33. Що таке “легенда”, для чого і як саме вона вводиться? 
Як можна видалити легенду? 

34. Як можна ввести назву діаграми та підписи осей? 
35. Які варіанти розміщення діаграми ви знаєте? Як реалі-

зуються ці варіанти? 
36. Опишіть основні можливості кольорового оформлення 

діаграм. 
37. Як на точковій діаграмі можна змінити вигляд маркерів 

точок та ліній, що їх з’єднують? 
38. Як можна на гістограмі змінити величину відстані між 

окремими прямокутниками, вивести над кожним з них значення 
відповідних даних? 

39. Опишіть процедуру побудови ліній тренда. Для чого 
використовується вказана можливість? 

40. Які параметри лінії тренда і як саме можна вивести на 
діаграмі? 

41. Як можна створити базу даних в Excel? 
42. Опишіть процедуру перегляду записів у формі даних. 
43. Опишіть процедуру сортування списків і діапазонів. Як 

можна відсортувати тільки певну частину списку? 
44. Опишіть процедуру застосування автофільтру.  
45. Як за допомогою автофільтру знайти записи, що не ма-

ють значень в даному полі? 
46. Опишіть процедуру застосування розширеного фільтру. 
47. Сформулюйте правила завдання діапазону умов для ро-

зширеного фільтру. 
48. Опишіть можливості та процедуру використання стан-

дартного засобу Подбор параметра. 
49. Опишіть можливості та процедуру використання стан-

дартного засобу Поиск решения. 
50. Опишіть процедуру створення та використання макросів. 
51. Опишіть процедуру створення та використання шаблонів.
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8. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ З БАЗАМИ ДАНИХ 
 

8.1. Бази даних і системи управління базами даних 
 

Невід’ємною частиною будь-якої інформаційної системи є 
база даних, тобто іменована сукупність даних, що відбиває стан 
об’єктів і їхніх відношень в аналізованій предметній області. 
Дані, що належать в базі даних, виділяються інтегрованістю, 
спрямованою на розв’язання спільних задач; взаємозв’язаністю; 
незалежністю від прикладних програм.  

За типом взаємозв’язків між елементами БД виділяють три 
основні моделі баз даних: ієрархічну, мережну і реляційну. На 
сьогодні найбільш поширеною є реляційна модель, у якій 
взаємозв’язки між елементами подані у вигляді відношень, кожне 
з яких є двовимірною таблицею. Будь-яке відношення (таблиця) в 
реляційній базі даних складається з полів (стовпчиків) і записів 
(рядків), причому набір полів для всіх записів певної таблиці 
однаковий. У теорії баз даних записи називають ще кортежами, а 
поля – атрибутами.  

Для опрацювання даних, що зберігаються в базах даних, 
застосовуються спеціальні пакети програм, називані системами 
управління базами даних (СУБД). Вони дозволяють: 

 забезпечити користувачів або прикладні програми 
мовними засобами опису і маніпулювання даними; 

 забезпечити підтримку логічних моделей даних, які 
визначають їхнє фізичне представлення;  

 забезпечити операції створення і маніпулювання 
логічними даними (вибір, вставка, відновлення, видалення і т.п.) 
з одночасним відображенням (виконанням) цих операцій над 
фізичними даними;  

 забезпечити цілісність (узгодженість) даних і їхній захист 
(від некоректного оновлення, від несанкціонованого доступу 
тощо).  

Бази даних завжди спеціалізовані, характер відомостей, що 
зберігаються в них, визначається їхнім призначенням. Наприклад, 
база даних деякої установи може містити перелік його 
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підрозділів, список співробітників, відомості про накази і 
розпорядження і т.д. СУБД більш універсальні: та ж сама СУБД 
може використовуватися в різноманітних інформаційних 
системах, для управління різноманітними базами даних.  

На ринку програмного забезпечення ПК відомі СУБД 
самого різного рівня. Для платформи MS-DOS найбільш 
популярними були XBase-сумісні СУБД (dBase-III Plus, dBase-IV, 
FoxBase, FoxPro, Бісер, Ребус і т.п.), а також СУБД сімейства 
Paradox. З 1996 р. фактичним стандартом для ПК стала 
операційна система Windows. Найбільш відомими СУБД для цієї 
ОС стали СУБД Access (Microsoft), а також Visual FoxPro 
(Microsoft) і Paradox for Windows (Borland). Особливо слід 
відзначити об’єктно-реляційну СУБД Oracle, що підтримує поряд 
із класичними даними і нетрадиційні дані.  

 
 
8.2. СУБД сімейства MS Access  
 

Microsoft Access – це система управління реляційними база-
ми даних (СУБД), яка призначена для роботи в середовищі 
Windows і входить до складу професійної версії популярного па-
кета програм Microsoft Office.  

Працюючи з Access можна вирішувати такі задачі: 
 створювати бази даних; 
 вводити, змінювати і знаходити потрібні дані;  
 знаходити підмножини даних за умовами, що задаються; 
 створювати форми і звіти;  
 автоматизувати виконання стандартних задач;  
 вставляти малюнки й інші об’єкти у форми і звіти; 
 створювати власні цілком готові до роботи з базами даних 

програми, що містять меню, діалогові вікна і командні кнопки і 
багато чого іншого. 

Інформація в СУБД Access 2003 зберігається у вигляді фай-
лів типу .mdb. При цьому кожний файл містить сукупність 
об’єктів бази даних, включаючи таблиці, запити, форми, звіти, 
макроси, модулі.  
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Запуск Access, операції створення нової та відкриття вже іс-
нуючої бази даних здійснюються звичайним для Windows спосо-
бом. Всі подальші дії виконуються в вікні бази даних (рис. 8.1) 
шляхом послідовного створення необхідних об’єктів та їх опра-
цювання у відповідності з необхідністю. 

 

 
 

Рис. 8.1. Вікно бази даних Microsoft Access 2003 
 

Управління роботою Access виконується звичайним для 
Windows способом, за допомогою системи меню, панелей ін-
струментів, контекстного меню і комбінацій клавіш. Широко за-
стосовуються різноманітні спеціалізовані програми, названі Май-
страми (Мастер таблиц, Мастер форм, Мастер отчётов і т.д.).  
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Рис. 8.2. Вікно проектування  
структури таблиці 

8.3. Створення таблиць бази даних MS Access  
 

Таблиці – це основні об’єкти бази даних. Вони містять конк-
ретну (фактичну) інформацію, для зберігання якої і створюється 
база даних. В найпростіших випадках база даних може містити 
одну таблицю, проте в реальних базах даних таблиць може бути 
багато.  

Дані в таблицях організовані в стовпчики (поля) і рядки 
(записи). Сукупність полів таблиці визначає структуру таблиці. 
При створенні таблиць в першу чергу проектується структура 
таблиці, тобто у відповідності з призначенням таблиці встанов-
люється перелік її полів та задаються їх властивості. 

Для проектування структури таблиці у вікні бази даних 
(рис. 8.1) слід вибрати вид об’єктів Таблицы і потім клацнути 
мишею на кнопці Создать. На екрані з’явиться вікно зі списком 
можливих способів створення таблиці: Режим таблицы, Конс-
труктор, Мастер таблиц, Импорт таблиц, Связь с таблицами. 
Зауважимо, що до перших трьох способів можна звернутися і 
безпосередньо, вибравши відповідний пункт в правій частині вік-
на бази даних (рис. 8.1). 

Одним з найуніверсаль-
ніших режимів проекту-
вання нової таблиці є режим 
Конструктор. При виборі 
цього режиму з’являється но-
ве вікно з трьома колонками 
у верхній частині: Имя поля, 
Тип данных, Описание 
(рис. 8.2). У ці колонки пос-
лідовно вводяться зазначені 
характеристики кожного з 
полів (стовпчиків) таблиці, 
що створюється.  

Имя поля може мати до 
64 символів, у тому числі  
літер кирилиці, проміжків та 
спеціальних символів (за ви-
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нятком крапок, знаків оклику і прямокутних дужок). Ім’я поля по-
винно бути унікальним, по можливості коротким і мати інформати-
вний характер. 

Описание являє собою, як правило, коментар, що нагадує 
про призначення (зміст) даного поля. Введення його не 
обов’язкове, проте надалі при заповненні відповідного поля таб-
лиці в рядку стану завжди буде з’являтися введений опис, що бу-
де нагадувати про призначення чи особливості формування поля.  

Тип данных поля визначається значеннями, які передбача-
ється вводити в це поле. Він вибирається зі списку допустимих 
типів (табл. 8.1), що розкривається після клацання мишкою по 
кнопці в правій частині поля Тип данных (рис. 8.2). 

 
Таблиця 8.1. Допустимі типи даних 

Тип даних Зміст поля Розмір 
Текстовый  Текст або числа, які не потребують проведення 

обчислень, наприклад, номери телефонів 
До 255  

символів 
Поле МЕМО Великий за обсягом текст або комбінація текс-

ту і чисел 
До 64 000 
символів 

Числовой Числові дані, які будуть використовуватися 
для проведення обчислень  

1, 2, 4, 8 
байт  

Дата/время Значення дат та часу в межах від 100 до 9999 
року 

8 байт 

Денежный Значення грошових сум з точністю до 15 зна-
ків в цілій та до 4 знаків в дробовій частинах 

8 байт 

Счетчик Унікальні послідовно зростаючі (на 1) або 
випадкові числа, що автоматично вводяться 
самою програмою при введенні кожного ново-
го запису 

4 байт 

Логический Логічні значення та поля, що можуть містити 
одне з двох можливих значень (Да/Нет) 

1 біт 

Поле объекта 
OLE 

Об’єкт, впроваджений в таблицю Microsoft 
Access або зв’язаний з нею 

До 1 
Гбайт  

Гиперссылка Використовується для зберігання гіперпоси-
лань: адреси Web-сторінок Інтернет 
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Крім того, у списку допустимих типів знаходиться Мастер 
подстановок, що насправді не являється типом даних, однак ви-
користовується для автоматизації заповнення бази даними. За йо-
го допомогою можна подавати поля у вигляді списку або комбі-
нованого списку визначених полів. Вибір цього типу завантажує 
Мастер подстановок, що створює поле підстановок.  

Після вибору типу даних необхідно уточнити параметри 
поля. Список можливих параметрів, що залежить від обраного 
типу даних, відображається в нижній частині вікна таблиці 
(рис. 8.2).  

Размер поля визначає максимальну довжину текстового 
поля (до 255 символів). Для числових полів обмежує допустимі 
значення шляхом вибору одного з таких варіантів:  

 

Байт  (1 байт) – числа від 0 до 255 без дробової частини 
Целое (2 байта) – числа від –32 768 до 32 767 без дробової 

частини 
Длинное целое  
(4 байта)  

– числа від –2 147 483 648 до 2 147 483 647 
без дробової частини 

С плавающей  
точкой (4 байта) 

– числа від –3.402823E38 до 3.402823E38,  
до 7 знаків після коми 

С плавающей 
точкой (8 байт) 

– числа від –1.79769313486232E308 до 
1.79769313486232E308, до 15 знаків  
після коми  

 

Формат поля визначає формат відображення даних. Його 
можна вибрати з уже створених форматів або створити заново. 
Так, наприклад, для поля типу Дата/время можна встановити 
один з таких параметрів: 

Полный формат даты (наприклад, 12.03.98 14:00:00). 
Длинный формат даты (наприклад, 12 марта 1998 г.). 
Средний формат даты (наприклад, 19 авг. 93 г.). 
Краткий формат даты (наприклад, 19.08.93). 
Длинный формат времени (наприклад, 12:20:00). 
Средний формат времени (наприклад, 02:20 РМ). 
Краткий формат времени (наприклад, 14:20). 
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Після введення інформації про всі поля створюваної таблиці 
необхідно клацнути мишею на кнопці закриття вікна проектуван-
ня таблиці. З’явиться запит: чи зберігати структуру таблиці? Пот-
рібно клацнути мишею по кнопці Да. Далі з’явиться ще одне діа-
логове вікно, в якому слід зазначити назву створеної таблиці і на-
тиснути кнопку ОК. Якщо ж натиснути ОК без введення імені, то 
таблиця буде збережена під ім’ям Таблица1 (або Таблица2, Таб-
лица3..., якщо попередні імена вже існують).  

Подвійне клацання мишкою на імені створеної таблиці в ві-
кні бази даних призводить до відкриття таблиці для заповнення, 
редагування або перегляду.  

Таблиця Access завжди містить один порожній запис. Якщо це 
тільки-що створена таблиця, то цей запис єдиний в таблиці. Якщо 
ж таблиця вже заповнена даними, то порожній запис знаходиться 
наприкінці таблиці. Саме в цей порожній запис вводяться дані. Піс-
ля завершення введення запису Access створює новий порожній за-
пис і т.д. Рядок, що заповнюється або редагується, завжди відзна-
чений у службовому стовпчику (у лівій частині екрана) трикутним 
маркером або маркером у вигляді олівця (на початку заповнення).  

Поле типу Счетчик заповнюється автоматично. Для введен-
ня даних в інші поля необхідно спочатку вибрати потрібне поле 
клацанням миші на ньому або за допомогою клавіш керування 
курсором. Обране поле стає активним, у ньому з’являється текс-
товий курсор і можна вводити або змінювати дані точно так само, 
як у Word або Excel. При активізації поля в статусному рядку 
з’являється його опис, введений при створенні структури таблиці. 

При додаванні записів у вже заповнену таблицю можна ви-
користовувати команду Записи Bвод данных. У цьому випадку 
вже наявні записи не будуть відображатися на екрані. Для повер-
нення до режиму відображення всіх записів достатньо відпрацю-
вати команду Записи Удалить фильтр. 

Для вилучення запису з таблиці її необхідно спочатку маркі-
рувати (клацнути мишкою на службовому стовпчику), а потім ві-
дпрацювати команду Правка Удалить запись. Access виведе 
запит на підтвердження видалення і тільки після клацання миші 
на кнопці ДА запис буде вилучений остаточно. 

Введені в таблицю дані автоматично зберігаються на диску 
без будь-яких спеціальних дій. 
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8.4. Робота з таблицями Access 
 

СУБД Access дозволяє виконувати з таблицями цілий ряд 
різноманітних операцій. До них відносяться операції над табли-
цями в цілому (друк таблиць, копіювання або видалення в буфер 
обміну, створення нових копій, повне вилучення, перейменуван-
ня, приховування і т.д.), а також операції над окремими елемен-
тами таблиць (зміна висоти рядків або ширини стовпчиків, вилу-
чення і вставка рядків і стовпчиків, приховування і закріплення 
стовпчиків, зміна шрифтів і т.д.). Особливу групу складають опе-
рації пошуку даних у таблиці, сортування за зростанням або спа-
данням величини значень, установки і зняття фільтрів. 

Для виконання різних операцій над даними в Access можна 
використовувати різноманітні засоби. Одним із найбільш зручних 
способів є використання контекстних меню, зміст яких залежить 
від того, який саме об’єкт таблиці виділений у момент виклику 
контекстного меню.  

Контекстне меню таблиці викликається, якщо клацнути 
правою кнопкою на значку виділеної таблиці у вікні База данных.  

Перші дві команди Открыть та Конструктор мають те ж 
саме призначення, що й аналогічні кнопки у вікні БД. Команди 
Печать та Предварительный просмотр дозволяють переглянути 
виділену таблицю перед друком та  вивести її на друк. Команда 
Вырезать – вилучає виділену таблицю і розміщує її в буфер об-
міну; команда Копировать розміщує таблицю в буфері обміну 
без вилучення з бази даних; команда Удалить вилучає таблицю з 
бази даних без розміщення в буфері обміну. Команда Переимено-
вать – дозволяє дати інше ім’я таблиці, за допомогою команди 
Создать ярлык можна створити і помістити ярлик таблиці на ро-
бочий стіл Windows для швидкого доступу до її даних. Команди 
Сохранить как і Экспорт дозволяють зберегти виділену таблицю 
в зовнішній базі даних або в поточній. 

Команда Свойства застосовується частіше усього для за-
борони доступу до таблиці особам, що не мають на це право. При 
відпрацьовуванні цієї команди з’явиться діалогове вікно Свойст-
ва, у якому необхідно встановити атрибут Скрытый и натиснути 
ОК. Ім’я таблиці буде вилучене з вікна бази даних. Для віднов-
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лення імені слід відпрацювати пункт меню Сервис  Параметры 
і у вікні, що відкрилося, установити прапорець Скрытые объек-
ты, після чого натиснути ОК. Ім’я прихованої таблиці з’явиться 
у вікні бази даних і за допомогою команди Свойства можна буде 
відмінити атрибут Скрытый. 

Для виконання операцій із рядками необхідно, насамперед, 
виділити потрібний рядок клацанням миші в службовому стовп-
чику (у лівій частині рядка). Для виділення декількох рядків не-
обхідно клацати мишкою на відповідних рядках при натиснутій 
клавіші Shift. Після цього достатньо клацнути правою кнопкою 
миші для появи контекстного меню рядків. Команди цього меню 
дозволяють вставляти новий запис, вилучати записи, задавати  
висоту рядків таблиці (причому, не тільки виділених, але і всіх 
інших), вилучати або копіювати рядки в буфер обміну, а також 
вставляти вміст буфера у виділену область таблиці. 

Для виклику контекстного меню стовпчиків необхідно 
спочатку виділити потрібний стовпчик або групу стовпчиків, 
клацнувши мишкою на імені стовпчика (при виділенні кількох 
стовпчиків ця операція виконується при натиснутій клавіші 
Shift). Далі слід клацнути правою кнопкою миші на імені виділе-
ного стовпчика. Контекстне меню стовпчиків містить команди, 
що дозволяють виконати операцію сортування даних, а також 
операції над виділеними стовпчиками. Зокрема, можна змінити 
ширину виділеного стовпчика, перейменувати поле таблиці, ви-
далити стовпчик таблиці або вставити порожнє поле (зліва від 
виділеного). Після виконання команди Скрыть столбцы стовп-
чики, що виділені раніше зникають з екрана (стають невидими-
ми). Команда Закрепить столбцы дозволяє встановити режим, 
при якому деякі стовпчики завжди залишаються в лівій частині 
екрана, не зникаючи з поля зору навіть при прокручуванні табли-
ці. Слід зазначити, що скасувати дію двох останніх команд можна 
тільки за допомогою контекстного меню заголовка таблиці. 

Контекстне меню окремої комірки таблиці викликається 
клацанням правої кнопки миші на деякій комірці і містить набір 
команд, що дозволяють встановити або вилучити фільтр, перег-
лянути всі записи, окрім виділеного, виконати сортування даних, 
вставити об’єкт (якщо виділене відповідне поле), замінити його 
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або перетворити. Крім того, у меню є вже знайомі команди Выре-
зать, Копировать, и Вставить, застосовувані в даному випадку 
відносно вмісту виділеної комірки. 

Контекстне меню заголовка таблиці викликається кла-
цанням правої кнопки миші в полі заголовку відкритої таблиці. 
Цілий ряд команд цього меню пов’язаний з установкою і зняттям 
фільтрів: Изменить фильтр, Применить фильтр, Удалить 
фильтр. Крім того, є команди Шрифт..., Режим таблицы..., 
Отобразить столбцы.... Перша з цих команд викликає діалогове 
вікно, у якому можна вибрати вид шрифту і стиль намалювання 
символу, розмір і колір символів, деякі інші атрибути. Друга ко-
манда дозволяє встановити вигляд сітки (призначити або відмі-
нити горизонтальні і/або вертикальні лінії сітки, вибрати колір 
ліній та колір фону), по третій команді можна відновити на екрані 
раніше заховані стовпці. 

Іноді при редагуванні таблиць виникає задача зміни порядку 
розташування стовпців. Для виконання цієї операції достатньо 
виділити потрібний стовпець, установити покажчик миші на ім’я 
стовпця, натиснути кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістити 
стовпець у потрібне місце пересуванням миші. 

 
 
8.5. Пошук даних, сортування і фільтри  
 

До найбільш поширених операцій по опрацюванню даних за 
допомогою СУБД відносяться операції пошуку даних, сортуван-
ня за зростанням або спаданням значень величин, а також вико-
ристання фільтрів. 

Для виконання пошуку даних необхідно виділити поле, у 
якому буде провадиться пошук і відпрацювати команду Правка 
 Найти.... Можна також просто клацнути мишею на кнопці з 
зображенням бінокля на панелі інструментів. Після будь-якої із 
зазначених дій з’явиться діалогове вікно Поиск и замена. 

На вкладці Поиск цього вікна можна задати зразок шуканого 
значення поля; вказати, де саме шукати (у вказаному полі чи в 
усій таблиці); зазначити напрямок пошуку в таблиці (вверх, вниз, 
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все) і достатні ознаки збігу (Поля целиком, С начала поля або С 
любой частью поля). Крім того, можна задати інші параметри по-
шуку (С учетом регистра, С учетом формата полей). Після уста-
новки необхідних параметрів досить натиснути кнопку Найти  
далее, і СУБД автоматично виділить перше значення, яке співпало 
з введеним зразком. Для подальшого пошуку такого ж значення 
достатньо знову клацнути мишею на кнопці Найти далее. 

 

 
 

Рис. 8.3. Діалогове вікно Поиск и замена 
 

При необхідності автоматичної заміни деякого значення по-
ля на інше значення необхідно виділити потрібне поле і відпра-
цювати команду Правка  Заменить. З’явиться діалогове вікно 
Поиск и замена, робота з яким проводиться аналогічно описаній 
вище, але на вкладці Замена. 

Для виконання операцій сортування (впорядкування) даних 
за зростанням або спаданням значень існує також кілька можли-
востей: 

 за допомогою горизонтального меню (Записи  Сорти-
ровка); 

 за допомогою контекстного меню стовпчиків або комірок 
(команди Сортировка по возрастанию і Сортировка по убыванию); 

 за допомогою відповідних кнопок панелі інструментів 
Стандартная. 
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У результаті виконання зазначених дій у таблиці змінюється 
порядок розташування записів таким чином, що дані в поперед-
ньо виділеному полі розташовуються в порядку зменшення або 
збільшення числових значень, в алфавітному або хронологічному 
порядку (у залежності від типу поля). 

Фільтри застосовуються для обмеження видимої на екрані 
таблиці з метою акцентування уваги на певних записах або ж із 
метою приховання деяких із них. Команди для роботи з фільтра-
ми є в підменю пункту головного меню Записи, а також у кон-
текстних меню комірок і заголовка таблиці. При цьому команди 
Фильтр по выделенному і Исключить выделенное забезпечують 
різні способи відбору записів (у першому випадку видимими в 
таблиці залишаться тільки ті записи, у яких значення виділеного 
поля збігається зі значенням у виділеній клітинці; у другому ж 
випадку – вказані раніше записи стають невидимими). Виконання 
команди Удалить фильтр призводить до відновлення таблиці в 
повному обсязі. Послідовне виконання команд Изменить фильтр 
і Применить фильтр дає можливість змінити умову відбору і ви-
конати фільтрування даних на основі нової умови. При викорис-
танні головного меню можна задавати більш складні умови від-
бору за участю декількох полів і декількох можливих значень, а 
також із різноманітними відношеннями між ними (підпункти 
Фильтр  Расширенный фильтр пункту Записи).  

Деякі з зазначених команд по роботі з фільтрами можна ви-
конати швидше, якщо скористатися відповідними кнопками па-
нелі інструментів Запрос в режимі таблиці (Фильтр по выделен-
ному, Изменить фильтр и Применить фильтр). 

В основі пошуку і фільтрації даних таблиці лежить порів-
няння значення вибраного поля з деяким зразком-критерієм, що 
задається користувачем. Тільки при їхньому повному співпаданні 
потрібний запис буде виявлений і відфільтрований. В той же час 
на практиці користувач часто знає тільки деякий фрагмент зна-
чення поля або має намір відфільтрувати велику групу однотип-
них записів. В таких випадках використовуються спеціальні сим-
воли, які надають додаткову інформацію: 

?  – допускає будь-який символ на вказаному місці;  
#  – припускає будь-яку цифру від 0 до 9;  
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*  – допускає будь-яку групу символів; 
[!список] – відповідає будь-якому символу, що не входить 

до списку; 
[список] – відповідає будь-якому символу зі списку; 
- (дефіс) – допускає будь-яке значення із діапазону, межі 

якого розділені цим символом. 
Наприклад, зразок-шаблон Іванов? можна використати для 

пошуку як прізвища Іванов так і прізвища Іванова; зразок-шаблон 
[AC]* можна використовувати для відбору співробітників, прі-
звища яких розпочинаються з А та С, а [А-С]* – з А по С і т.д.  

 
 

8.6. Багатотабличні бази даних 
 

База даних, створена за допомогою MS Access, може 
містити кілька таблиць, причому дані в них можуть бути взаємо-
залежними.  

Основний смисл використання кількох таблиць полягає в 
можливості виключення дублювання даних. Для ілюстрації цього 
факту припустимо, що створюється база даних про деякі товари, 
що включає крім найменування товару також певну інформацію 
про постачальників (найменування фірми, адреса, телефони, 
прізвище й ініціали відповідального менеджера і т.д.). Само 
собою зрозуміло, що той самий постачальник може поставляти 
різні товари. При збереженні зазначеної вище інформації в одній 
таблиці доводилося б ту саму інформацію про постачальників 
повторювати багато разів (у кожному записі, де говориться про 
черговий товар того ж постачальника). У силу цього великі 
обсяги пам’яті зайняті збереженням абсолютно однакової 
інформації; збільшуються витрати часу на супровід бази даних 
(так, наприклад, при необхідності зміни телефону менеджера 
редагувати треба було б кожний запис, де він згадується); 
підвищується можливість появи помилок при введенні або 
опрацюванні даних. Більш доцільно зберігати інформацію про 
найменування товарів і реквізити постачальників в окремих 
таблицях. При цьому в таблиці товарів реквізити постачальника 
вказуються у вигляді посилання на відповідний запис таблиці 
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постачальників, і СУБД автоматично її використовує при 
необхідності. Спеціальна процедура установки зв’язку між 
таблицями дозволяє надалі при проектуванні форм, запитів або 
звітів використовувати дані з кількох таблиць.  

При установці зв’язку між двома таблицями одна з них 
вважається головною, а інша зв’язаною. У головній таблиці 
вибирається деяке ключове поле, що зв’язується з полем 
зовнішнього ключа зв’язаної таблиці. Ці поля можуть мати різні 
імена, але обов’язково повинні мати однакові типи даних. Зв’язки 
можуть бути побудовані по одному з таких типів: 

 один до одного – кожний запис однієї таблиці має тільки 
один зв’язаний запис іншої таблиці; ключові поля повинні бути 
унікальними, у них не припускаються повторювані записи; 

 один до багатьох – кожному запису головної таблиці 
можуть відповідати кілька записів зв’язаної таблиці, проте 
кожному запису зв’язаної таблиці відповідає не більш одного 
запису головної таблиці; ключове поле головної таблиці повинно 
бути унікальним;  

 багато до одного – кожному запису зв’язаної таблиці 
можуть відповідати кілька записів головної таблиці, проте 
кожному запису головної таблиці відповідає не більш одного 
запису зв’язаної таблиці; ключове поле зв’язаної таблиці повинно 
бути унікальним;  

 багато до багатьох – будь-якому полю однієї таблиці 
може відповідати кілька полів іншої таблиці; унікальність 
ключових полів не потрібна.  

Найчастіше застосовуються зв’язки типу багато до одного. 
Унікальність ключових полів задається при проектуванні або 
редагуванні структури таблиці.  

Для перегляду, зміни і визначення нових зв’язків викорис-
товується діалогове вікно Схема данных, що з’являється в 
результаті відпрацьовування підпункту Схема данных пункту 
головного меню Сервис або після клацання мишкою на відпо-
відній кнопці панелі інструментів.  

Якщо між таблицями встановлені зв’язки, то в результаті 
виконання однієї з зазначених вище дій на екрані з’явиться схема 
цих зв’язків. 
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Для додавання інших таблиць у схему даних потрібно при 
відкритому вікні Схема данных активізувавши команду з меню 
Связи Добавить таблицу або клацнувши на кнопці Связь пане-
лі інструментів. 

Для зміни (або визначення) зв’язку між полями двох таблиць 
у вікні Схема данных активізують потрібне поле однієї таблиці, на-
тискують на ліву кнопку мишки, й не відпускаючи її, “перетягу-
ють” його в іншу таблицю. При цьому відкривається вікно  
“Изменение связей” для визначення параметрів зв’язку. 

Збереження цілісності даних дає змогу уникнути таких за-
писів, які не мають зв’язку з основною таблицею. 

Для вилучення зв’язку необхідно клацнути мишкою на лінії 
зв’язку (вона стане виділеною) і виконати команду Правка  
Удалить. 

 
 

8.7. Запити. Проектування та використання запитів  
на вибірку 

 
Запити – це спеціальні структури, призначені для опрацю-

вання даних бази відповідно до її призначення. Одними з най-
більш поширених є запити на вибірку  
даних. Результатом опрацювання та-
кого запиту є підмножина вихідної ба-
зи даних, відібрана за деякими крите-
ріями, що сформульовані при конс-
труюванні запиту. Запити інших видів 
дають змогу поновити, вилучити або 
додати дані в таблицю чи на підставі 
вже існуючих таблиць створити нові 
та виконати інші дії. Крім того, є пе-
рехресні запити, які дозволяють пока-
зати дані у форматі, що нагадує електронну таблицю. За допомо-
гою перехресного запиту можна згрупувати значний обсяг інфо-
рмації і показати його в зручному для сприйняття вигляді.  

Запит може формуватися за допомогою запитів за зразком 
(QBE – Query By Example) або за допомогою структурованої мо-
ви запитів (SQL – Structured Queries Language).  

Рис. 8.4. Види запитів 
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Основними способами створення запитів за зразком є ство-
рення в режимі конструктора (вручну) і створення за допомогою 
майстра. 

Якщо запит відкривається в режимі конструктора запиту, то 
панель інструментів налаштовується для роботи з запитами, а на 
час розробки запиту в головному меню MS Access стає доступ-
ним спеціальне підменю Запрос. 

Для створення запиту на вибірку у вікні бази даних необхід-
но перейти на вкладку Запросы і відпрацювати команду Создать. 
З’явиться діалогове вікно Новый запрос, в якому слід вибрати 
пункт Конструктор і натиснути кнопку ОК. Як наслідок відкри-
ється вікно конструктора запиту з діалоговим вікном Добавление 
таблицы. На вкладках цього вікна (Таблицы, Запросы або Табли-
цы и запросы) потрібно послідовно вибирати поля, потрібні для 
запиту, і натискувати кнопку Добавить. Після вибору всіх полів 
слід закрити діалогове вікно Добавление таблицы для переходу 
до вікна конструктора запиту (рис. 8.5). 

Вікно конструктора запиту поділено на дві частини. У верх-
ній частині міститься вікно таблиць і запитів, які використову-
ються у створюваному запиті, а нижня частина містить бланк за-
питу QBE, в якому задаються поля, ім’я таблиці (чи таблиць), по-
рядок сортування, умови відбору. 

Для додавання полів у запит переміщуємо їх мишкою з вік-
на таблиць у рядок Поле. Потім у рядку Условия отбора задаємо 
умови відбору у вигляді виразів. У полях Сортировка задаємо 
порядок сортування По возрастанию або По убыванию. В рядку 
Вывод на экран можна управляти виведенням на екран полів, 
тобто вказувати, чи виводити дане поле чи ні. 

Після введення всіх параметрів необхідно закрити вікно 
конструктора запиту, підтвердити необхідність збереження та на-
дати ім’я створеному запиту. На вкладці Запросы з’явиться зна-
чок нового запиту. 

Серед умов, які можна вводити в запити, можна виділити:  
 текстові умови; 
 числові умови; 
 умови для дат; 
 умови з логічними операціями И та/або ИЛИ. 
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Рис. 8.5. Вікно конструктора запитів 
 

В текстових умовах допускається використання різних спо-
собів запису текстових виразів: Петро, “Петро”, =Петро, = “Пет-
ро”. Access автоматично візьме текстовий фрагмент у лапки і по-
ставить перед ним знак рівності. Можна також використовувати 
оператор Like разом із символами “*” або “?”, при цьому символ 
“*” використовується для заміни невизначеної кількості симво-
лів, а символ “?” – для заміни одного символу. Наприклад, якщо в 
якомусь полі умови вказати Like “Д*”, то будуть відібрані всі за-
писи, в яких значення відповідного поля починаються з літери Д; 
якщо вказати Like “??а*”, то будуть вибрані всі записи, в яких у 
значенні відповідного поля третя літера буде а (наприклад, Іван, 
Іванов, Прага, Агафонов і т. д.). 

В числових умовах допускається використання операторів 
відношень =, <, >, <=, >=, <>, а також службових слів between … 
and … Прикладами числових умов можуть бути =223,70; <=120, 
>=535, between 10 and 30 (від 10 до 30).  
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В умовах для дат дати можна вводити в різних форматах: 
21/3/2008, #21/3/2008#, Март 21 2008, 21-Март-2008. Можна та-
кож вживати оператор between … and …  

При використанні логічного оператора AND(И) не менше 
двох умов задаються у різних стовпчиках, а при використанні ло-
гічного оператора OR(ИЛИ) – не менше двох умов задаються для 
одного поля. 

Якщо запит уже створено і він збережений на диску, його мо-
жна використовувати багаторазово, навіть якщо у відповідній таб-
лиці будуть введені нові записи або видалені деякі зі старих запи-
сів, або внесені інші зміни. Щоб скористатися запитом достатньо у 
вікні бази даних перейти на вкладинку Запросы, виділити потріб-
ний запит і клацнути мишею на кнопці Открыть. У результаті 
СУБД Access відобразить результати запиту в режимі таблиці.  

При необхідності можна внести зміни в структуру запиту, 
наприклад, додати в запит або видалити з нього які-небудь поля, 
змінити умову добору і т.д. Для цього необхідно, насамперед, пе-
рейти в режим Конструктор, тобто викликати на екран діалогове 
вікно Запрос на выборку. Далі можна змінити критерії добору або 
засіб сортування; показати або не показати поля; додати, видали-
ти або перенести поля. При цьому для додавання поля досить пе-
ретягнути його зі списку у верхній частині вікна в ту колонку 
таблиці специфікацій, у котру його необхідно вставити. Поле, що 
знаходилося там раніше, а також усі наступні поля перемістяться 
праворуч на одну колонку.  

Для вилучення поля достатньо його виділити клацнувши 
мишкою у верхній частині поля і натиснути клавішу Delete.  

Для переносу поля необхідно його виділити, а потім за до-
помогою мишки перенести в потрібне місце. Для зберігання від-
редагованого запиту достатньо закрити вікно проектування запи-
ту і підтвердити необхідність збереження макета запиту.  

Якщо запит припинив задовольняти користувача, його мож-
на видалити. Для цього достатньо у вікні бази даних виділити по-
трібний запит, відпрацювати підпункт Удалить пункту горизон-
тального меню Правка і клацнути мишкою на кнопці Да у вікні 
запиту на підтвердження видалення. Зауважимо, що ніякі дані 
при цьому не знищуються; просто скасовується умова, що вико-
ристовувалась для пошуку даних у базі даних.  
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8.8. Інші види запитів  
 

Запит за зразком (Запрос на выборку) має жорстко задані 
умови (Посада="інженер" or "технолог" та інші). Оперативно 
змінити їх важко. Враховуючи це, в Access передбачено спеціа-
льний запит на вибірку – “запит із параметром”. При створенні 
такого запиту умова відбору в вікні конструктора запиту розпо-
чинається зі службового слова (команди) Like, за яким в прямо-
кутних дужках записується текст звернення до користувача, на-
приклад: 

Like [Введіть назву Виробника] 
Після запуску на виконання створеного таким чином запиту 

на екран виводиться вікно Введите значение параметра, в якому 
відображається текст “Введіть назву Виробника” і є поле, в яке 
можна ввести одне з можливих значень параметра як конкретну 
умову відбору при даному зверненні до запиту. 

Крім полів, вибраних із таблиць, у нижній частині вікна за-
питу на вибірку можуть формуватися поля, що можуть бути ви-
значені за значенням інших полів таблиць (розрахункові поля), та 
підсумкові поля з результатами групових операцій. 

Для формування розрахункових полів використовують ари-
фметичні вирази і вбудовані функції. Вираз уводять до порожньої 
комірки рядка Поле вільного стовпця бланка запиту. Після імені 
поля записують вираз, який відокремлюють від імені двокрапкою 
(:). Наприклад, до підсумкової таблиці слід включити поле, в 
якому необхідно підрахувати вартість кожного виду товару, якщо 
відомі ціна одиниці товару та кількість одиниць. В цьому випадку 
поле, що визначається, матиме такий вигляд: 

Вартість : [Ціна] * [Кількість] 
 
 

8.9. Проектування та використання форм 
 

Форми – це об’єкти, за допомогою яких формується зовніш-
ній вигляд доступної користувачу інформації. Зокрема, їх можна 
розглядати як бланки, що підлягають заповненню, або маски, що 
накладається на набір даних. Бланк-форма дозволяє спростити 
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процес заповнення бази даними, завдяки чому з’являється мож-
ливість доручити введення інформації персоналу невисокої ква-
ліфікації. Маска-форма дозволяє обмежити обсяг інформації, до-
ступної користувачу, зокрема, блокує службову і засекречену ін-
формацію. Форму можна красиво прикрасити, щоб робота з нею 
не втомлювала, в ній можна використати автоматичні елементи, 
які дозволяють спростити заповнення деяких полів, що повто-
рюються. 

Форми створюються на основі вже існуючих таблиць або 
запитів. Вони не містять інформації про конкретні дані БД, а ли-
ше задають правила подання та опрацювання тих даних, які зна-
ходяться в таблицях. В той же час використання форм дає мож-
ливість представити дані в найбільш ефектній та ефективній фо-
рмі і зробити процедуру роботи з БД зручнішою.  

На основі однієї і тієї ж таблиці можна створити різноманіт-
ні форми, що відрізняються складом полів та їх групуванням, 
елементами оформлення і т.д.  

Для створення нової форми необхідно у вікні бази даних  
перейти на вкладку Формы і клацнути мишкою на кнопці Соз-
дать. З’явиться діалогове вікно Новая форма, в якому слід відк-
рити список доступних таблиць і запитів, а потім вибрати ту таб-
лицю (або запит), на основі якої буде створюватися форма. Далі 
потрібно вибрати спосіб проектування форми.  

Access 2003 надає користувачу можливість створити форму 
вручну (спосіб Конструктор), автоматизовано (Мастер форм, 
Диаграмма, Сводная таблица) або автоматично (Автоформы: в 
столбец, ленточная, табличная, сводная таблица, сводная диаг-
рамма). 

Самий простий спосіб полягає у використанні автоформ –  
у цьому випадку після клацання миші по кнопці ОК Access само-
стійно виконає всі необхідні дії й подасть цілком готову форму 
обраного виду. Як приклад на рис. 8.5 подані дві автоформи.  
Перша – це Автоформа: в столбец. У ній всі поля виводяться в 
стовпець, причому в будь-який момент відображається тільки 
один запис. Номер поточного запису виведений у центрі нижньо-
го рядка форми. Інші записи проглядаються за допомогою кнопок 
прокручування, розташованих зліва і справа від номера поточно-
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го запису. Друга форма – це Автоформа: ленточная. В ній кож-
ний запис займає окремий рядок – стрічку. Що ж стосується таб-
личної автоформи, то представлення даних в ній практично не ві-
дрізняється від представлення самої таблиці. 

 

 
 

Рис. 8.6. Автоформа: ленточная  
 

При виборі способів Мастер форм, Диаграмма або Сводная 
таблица проектування форми проводиться в діалоговому режимі 
по інструкціях, що видаються відповідним Майстром.  Ці спосо-
би більш трудомісткі, але і більш гнучкі. Вони дозволяють корис-
тувачу вибирати підхожі варіанти виконання окремих етапів про-
ектування з декількох запропонованих. 

Самим гнучким є спосіб Конструктор. При виборі цього 
способу користувачу надається цілий комплекс засобів для прое-
ктування форми, включаючи спеціальну панель інструментів, ві-
кно елементів керування і т.п. Незважаючи на це, на практиці цей 
спосіб застосовується рідко. Навіть досвідчені користувачі від-
дають перевагу створенню форми в автоматичному або автомати-
зованому режимі, залишаючи за собою можливість відредагувати 
її (при необхідності) вручну.  

Будь-яка форма може бути подана в одному з трьох видів: 
робочому, проектному або табличному. Робоче подання форми 
викликається клацанням миші по кнопці Открыть на вкладці 
Формы. Для переходу до іншого подання форми можна викорис-
товувати пункт Вид головного меню або кнопку Представление 
формы (вона звичайно розташована в лівій частині панелі ін-
струментів Конструктор форм і дозволяє розкрити список мож-
ливих варіантів). На рис. 8.6 форми подані в робочому виді, тобто 
в такому виді, у якому вони будуть використовуватися безпосе-



 Частина 3 310 

редніми користувачами. Саме в робочому поданні форм звичайно 
виконується робота з редагування записів, введення нових даних 
у таблицю і т.д.  

Для редагування даних в окремих полях достатньо клацнути 
мишкою в потрібному полі форми: там з’явиться текстовий кур-
сор і можна вводити або змінювати дані звичним способом. Для 
виконання операцій з окремими записами необхідно їх спочатку 
виділити клацанням миші на службовому стовпчику, а потім від-
працювати відповідну команду з підменю пунктів головного ме-
ню Записи або Правка. Зокрема, можна запис видалити, вирізати 
або скопіювати в буфер обміну; додати з буфера обміну у форму; 
вставити порожній запис. Крім того, можна відсортувати записи 
по попередньо виділеному полю в порядку зростання або спадан-
ня; застосувати функцію пошуку або заміни; установити фільтри 
для відображення тільки записів, що задовольняють сформульо-
ваним умовам. Остання можливість деякою мірою дублює мож-
ливості запитів, при використанні варіанта Расширенный фильтр 
навіть вікно вибору критерію практично збігається з вікном прое-
ктування запиту. У той же час слід зазначити, що у формах не 
можна приховувати виведення окремих полів (стовпчиків) і не 
можна виконувати обчислення.  

 Табличний вид характеризується повною відсутністю керу-
ючих елементів і якогось оформлення форми. Його корисність 
обумовлена великим обсягом інформації, яка одночасно відобра-
жається на екрані. Проектне представлення використовується 
для редагування  форм.  

 
 
8.10. Редагування форм 
 

Викликати форму в проектному поданні можна клацанням 
миші на кнопці Конструктор (на вкладці Формы вікна бази да-
них). Саме в такому представленні в форми можна добавляти но-
ві елементи керування формою; вносити зміни, що стосуються 
розташування полів та написів, розмірів вікон і т.д. Для вставки 
елементів керування використовується спеціальна панель елеме-
нтів (рис. 8.7).  



Прикладне програмне забезпечення  311

 
 

Рис. 8.7. Проектне представлення форми 
 
При необхідності зміни розмірів окремих елементів форми 

потрібно виділити потрібний елемент клацанням миші на ньому. 
На рамці, що обмежує елемент, з’являться чорні прямокутники, 
“схопивши” за які можна за допомогою миші змінювати розміри. 
Для зміни положення всього елемента керування слід виділити 
його і переміщенням миші домогтися того, щоб курсор прийняв 
вид розкритої руки. Після цього необхідно натиснути ліву кнопку 
миші і, не відпускаючи її, переміщати елемент керування в потрі-
бне місце. Для внесення змін у текст підпису поля необхідно кла-
цнути мишею в потрібному місці для появи текстового курсору, а 
далі використовувати звичайні прийоми редагування. Відзначимо 
також, що в режимі Конструктор на панелі інструментів 
з’являється спеціальна кнопка Автоформат, а в підміню пункту 
Формат – однойменна команда. Відпрацювання цієї команди 
(або натискання кнопки) призводить до появи діалогового вікна, 
у якому можна вибрати один із запропонованих варіантів стилю 
оформлення форми. При цьому можна клацнути мишею на кнопці 
Параметры і вибрати атрибути (Шрифт, Цвет, Границы), сто-
совно яких обраний стиль не застосовується.  
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8.11. Створення звітів 
 

Звіти являють собою підготовлену до друку інформацію з 
бази даних. За допомогою звітів можна подати дані в найбільш 
ефектній формі: додати емблему фірми, подати дані у вигляді ді-
аграм, згрупувати їх по деякій ознаці, додати підсумкові значення 
і т.д. Звіти можна створювати вручну, за допомогою засобу  
Автоотчет або за допомогою майстра звітів. 

Майстри звітів використовуються для створення звітів у стов-
пчик, стрічкових звітів з групами та без, поштових наклейок та під-
сумкових звітів. Для створення звіту за допомогою майстра звітів 
необхідно: 

1. У вікні бази даних відкрити вкладку Отчет і натиснути 
кнопку Создать. З’явиться діалогове вікно Новый отчет. 

2. Вибрати у списку праворуч пункт Мастер отчетов, а у 
списку внизу – таблицю (чи запит), дані яких будуть використані 
у звіті. 

3. Натиснути кнопку ОК. З’явиться діалогове вікно Создание 
отчетов, в якому слід встановити значення певних параметрів, пі-
сля чого натиснути кнопку Далее для переходу до наступного діа-
логового вікна і т. д. 

4. Після виходу з шостого діалогового вікна звіт можна на-
друкувати одним зі способів, наприклад, Файл  Печать. 

Простіший варіант створення звіту полягає в такому. Якщо 
є вибрана таблиця чи запит, відкриваємо меню кнопки Новый об-
ъект панелі інструментів і вибираємо команду Автоотчет. Буде 
створено звіт у стовпчик. 

 
 

Контрольні питання до розділу 8 
 

1. Поясніть поняття “база даних”, “система управління ба-
зами даних”. 

2. Опишіть процедуру створення бази даних засобами 
Access. 

3. Поясніть поняття “структура таблиці”. Як в Access ство-
рюється структура нової таблиці? 
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4. Перерахуйте основні типи даних Access та дайте стислу 
характеристику кожному з них. 

5. Як в Access уточнюються параметри окремих полів  
таблиць? 

6. Опишіть процедуру заповнення таблиці даними. Яким 
чином в таблицю можна додати новий запис? Як вилучаються за-
писи з таблиць? 

7. Як вносяться зміни в структуру таблиці? 
8. Яким чином проводиться редагування записів таблиці? 
9. Опишіть процедуру збереження таблиць, перейменуван-

ня та копіювання. 
10. Дайте стислу характеристику контекстного меню стовпців. 
11. Дайте стислу характеристику контекстного меню рядків. 
12. Дайте стислу характеристику контекстного меню таблиці. 
13. Дайте стислу характеристику контекстного меню заго-

ловка таблиці. 
14. Дайте стислу характеристику контекстного меню окре-

мої клітинки. 
15. Опишіть процедуру пошуку даних в таблицях. 
16. Опишіть процедуру сортування даних. 
17. Для чого використовуються фільтри? Опишіть процеду-

ру встановлення фільтрів. Як відміняються фільтри?  
18. Опишіть процедуру приховування стовпців таблиці. 
19. Як можна змінити порядок розташування стовпців  

таблиці?  
20. Що таке запит? Які види запитів ви знаєте? 
21. На основі яких об’єктів БД створюються нові запити? 
22. Як можна відредагувати структуру запита? 
23. Опишіть процедуру створення запитів в режимі Конс-

труктор. 
24. Як формулюються критерії відбору даних в запитах? 
25. Чи можна в умовах відбору даних використовувати по-

ля, які не виводяться на екран в даному запиті? 
26. Опишіть процедури збереження запитів та перегляду 

змісту. 
27. Чи потрібно вносити зміни в запит при оновленні  

таблиць? 
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28. Опишіть процедуру копіювання запитів. 
29. Опишіть процедури перейменування та видалення запитів 
30. Для чого використовуються форми? Перерахуйте осно-

вні способи створення форм. 
31. Опишіть загальну процедуру створення автоформ. 
32. Дайте порівняльну характеристику різних автоформ. 
33. Перерахуйте основні види подання форм. Як можна 

швидко перейти від одного виду до іншого? 
34. Як викликається робочий вид форми та які дії можна 

виконувати в цьому випадку? 
35. Як викликається табличний вид форми, для чого він ви-

користовується? 
36. Як викликається проектний вид форми? Які дії можна 

виконувати в цьому випадку? 
37. Опишіть процедуру зміни положення та розмірів окре-

мих елементів форм. 
38. Яким чином можна внести зміни в назви полів форми? 
39. Опишіть процедуру вибору стиля оформлення форми. 
40. Для чого використовуються звіти? Опишіть процедуру 

створення автозвіту. 
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9. СИСТЕМИ МАТЕМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ  
ІНФОРМАЦІЇ 

 
9.1. Загальна характеристика пакетів прикладних  

програм математичного призначення 
 

Моделювання і аналіз технологічних процесів або економі-
чних явищ призводить до необхідності застосування досить сер-
йозного математичного апарату. Враховуючи той факт, що біль-
шість фахівців (теплоенергетики, ливарники, менеджери і інші) 
не спеціалісти в галузі математики, для них розроблені стандарт-
ні пакети прикладних програми, що дають можливість виконува-
ти типові математичні операції, причому не тільки в числовому, 
але і в символьному виді. Такі пакети програм називають матема-
тичними пакетами. 

Всі математичні пакети можна розділити на дві групи. До 
першої групи відносяться порівняно прості пакети Derive, Eureka 
та інші. До другої групи відносяться професіональні математичні 
пакети MATLAB, MathCad, Mathematica. 

Пакети першої групи прості у використанні, мають досить 
зручний і дружелюбний інтерфейс, а також систему допомоги. 
Вони не потребують застосування потужних комп’ютерів і вели-
ких обсягів пам’яті (достатньо сказати, що будь-який із пакетів у 
робочому виді вільно поміщається на звичайній дискеті). У той 
же час аналізовані пакети програм дають можливість вирішувати 
широке коло математичних задач, і не тільки в навчальних цілях.  

Так, пакет програм Eureka надає можливість обчислювати 
значення виразів і функцій, будувати графіки функцій, 
розв’язувати рівняння і нерівності, а також системи рівнянь і не-
рівностей, визначати похідні й інтеграли, вирішувати деякі задачі 
математичного програмування. Інтерфейс програми заснований 
на системі меню, операції задаються і виконуються в окремих ві-
кнах. У будь-який момент можна скористатися контекстно-
залежною допомогою (правда, підкази як і сама система меню, 
подаються англійською мовою). 
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Пакет програм Derive надає ще більше можливостей. Він 
дозволяє одержувати рішення багатьох математичних задач не 
тільки в чисельному, але й в аналітичному виді.  

Серед математичних пакетів другої групи найбільш поши-
реними є пакети сімейства MathCad. В даний час викорис-
товуються різні версії MathCad, усі вони працюють під 
управлінням операційних систем сімейства Windows і повною 
мірою використовують можливості цих систем. Зокрема, інтерфейс 
програм дуже нагадує знайомий всім інтерфейс Word, Excel або 
Access. Подібність не тільки зовнішня: серед команд меню і кнопок 
панелі інструментів користувач знайде дуже багато таких, функції 
котрих абсолютно точно збігаються з функціями відповідних 
елементів інтерфейсу зазначених вище програм. Зокрема, анало-
гічним чином реалізуються функції роботи з дисками, принтером і 
буфером обміну, функції форматування і перевірки правопису і т.д.  

Документ MathCad являє собою сукупність тексту, 
математичних формул і графічних зображень. Математичні 
формули трактуються трохи інакше, чим у звичайній книзі. Там 
на формулу можна було тільки дивитися. У MathCad формула 
фактично є засобом виконання обчислень: як тільки деяка 
формула записана (введена з клавіатури), відразу ж з’являється 
результат обчислення по цій формулі. Якщо у вихідні дані 
внесені зміни, формула автоматично перераховується. Таким 
чином, користувач може просто записувати алгоритм розв’язання 
деякої задачі у виді ланцюжка формул, а комп’ютер при цьому 
автоматично проводить усі числові розрахунки і виводить їхній 
результат. Введення формул не викликає утруднень: у програмі є 
спеціальна панель інструментів, за допомогою якої в текст 
уводяться звичні математичні символи і задаються різноманітні 
обчислювальні операції.  

У формули можуть входити не тільки змінні, але і функції. 
Саме через функції реалізується обчислювальна могутність 
MathCad. Щоб не бути голослівними, наведемо перелік основних 
груп вбудованих функцій пакета MathCad: функції Беселя; функції 
комплексних чисел; функції розв’язання диференціальних рівнянь і 
систем (задача Коші, крайова задача, рівняння в часткових 
похідних); функції типу виразу; функції роботи з файлами; функції 
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перетворень Фур’є; гіперболічні функції; функції опрацювання 
образів; функції інтерполяції й екстраполяції; логарифмічні і 
експоненціальні функції; функції теорії чисел і комбінаторики; 
функції щільності ймовірності; функції розподілу ймовірності; 
функції випадкових чисел; функції регресії і згладжування; функції 
опрацювання сигналів; функції розв’язання алгебраїчних рівнянь і 
систем, а також розв’язання оптимізаційних задач; функції 
сортування; спеціальні функції; статистичні функції; текстові 
функції; тригонометричні функції; функції округлення і роботи з 
частиною числа; функції роботи з векторами і матрицями; функції 
хвилястого перетворення. Як бачимо, у перелік функцій входять не 
тільки стандартні математичні функції і спеціальні функції, 
застосовувані в науково-технічних розрахунках, але і функції, що 
реалізують алгоритми розв’язання типових математичних задач.  

 
 
9.2. Принципи використання системи MathCad 
 

Сучасні версії MathCad являються типовими Windows-
програмами, тому організація роботи з ними не викликає труд-
нощів у користувача, який знайомий з будь-якою іншою 
Windows-програмою, наприклад, з текстовим редактором Word. 

Для запуска MathCad 14 досить подвійного клацання мишки 
на ярличку цієї програми або ж на піктограмі вже існуючого до-
кумента. Універсальним способом запуску є використання систе-
ми меню: необхідно клацнути мишкою на кнопці Пуск, обрати 
пункт меню Программы, а потім клацнути мишкою на підпункті 
MathCad14. Як наслідок вказаних дій на екрані з’явиться основне 
вікно системи з зоною заголовка, рядком горизонтального (голов-
ного) меню програми; панелями інструментів; вікном документу; 
рядком міні-статусу зі службовою інформацією. 

Вся робота в середовищі MathCad проводиться за допомо-
гою системи меню та панелей інструментів. Крім головного меню 
можна використовувати контекстно-залежне меню, склад команд 
якого залежить від того, в якій саме ситуації воно викликане.  

Основними панелями інструментів є панелі Стандартная, 
Форматирование та Математическая. Кнопки панелі інструментів 
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Форматирование добре знайомі всім користувачам Word. Це саме 
можна сказати і про цілий ряд кнопок панелі Стандартная. Інші 
кнопки відображають специфіку MathCad. Панель інструментів 
Математическая фактично є набором окремих математичних 
панелей. Перелік їх назв (Калькулятор, График, Матрица,  
Вычисление, Исчисление, Логический, Программирование, Грече-
ская, Символьная) відразу нагадує користувачу, що ми маємо 
справу саме з математичним пакетом. Клацання мишкою на будь-
якій з кнопок панелі Математическая призводить до появи в ві-
кні документа панелі інструментів з відповідною назвою. 

Документ MathCad являє собою сукупність математичних 
виразів, текстових фрагментів і графічних областей. Кожний з 
цих елементів займає певну частину документа (рис. 9.1), причо-
му після формування відповідного блоку його можна переміщу-
вати за допомогою мишки або через буфер обміну в будь-яке мі-
сце документа. Така структура документа дає можливість органі-
зувати обчислення, прокоментувати та проілюструвати їх. 

 

 
 

Рис. 9.1. Типові блоки документа MathCad 
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Текстові блоки вводяться, редагуються і форматуються зви-
чайними для текстових редакторів способами. Для введення текс-
тових коментарів необхідно, перш за все, сформувати область 
введення (текстовий блок). Для цього досить встановити курсор в 
потрібне місце документа і відпрацювати команди меню Доба-
вить і Текстовую область або ж ввести за допомогою клавіатури 
символ (“) (лапки). Як результат з’явиться прямокутник з мале-
нькими чорними квадратиками на нижній та правій границях і 
текстовим курсором у вигляді вертикальної риски (рис. 9.1). Крім 
того, якщо просто розпочати введення символів в документі (без 
будь-яких підготовчих операцій), то після першого натискання 
клавіші пробілу автоматично сформується текстовий блок.  

Текст в сформовану область вводиться за допомогою клавіа-
тури як в будь-якому текстовому редакторі. По мірі введення си-
мволів текстовий блок розширюється праворуч, а при натисканні 
клавіші Enter – вниз, для введення нового рядка. Зміст текстово-
го блоку можна редагувати та форматувати аналогічно будь-
якому текстовому редактору. 

Створення формул і графіків виконується за допомогою фо-
рмульного та графічного редактора MathCad.  

Після створення документа MathCad його можна зберегти на 
диску у вигляді файлу типу .хmcd. Надалі будь-який збережений 
файл можна завантажити для перегляду, редагування або друку. 
Основні команди для роботи з файлами містяться в підменю  
пункту Файл.  

 
 
9.3. Робота з формульним редактором  
 
Формульний редактор призначений для введення математи-

чних виразів і організації обчислень. Точка введення встановлю-
ється клацанням мишки в потрібному місці документа (там 
з’являється червоний хрестик). Після цього можна приступати до 
набору виразу за допомогою клавіатури. При введенні першого ж 
символу на екрані формується область формульного блока, об-
межена прямокутною рамкою, що розширюється в міру введення 
наступних символів.  
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Як і в будь-якій мові програмування, математичний вираз 
являє собою сукупність чисел, імен змінних і імен функцій, 
з’єднаних знаками арифметичних дій і круглими дужками. При 
запису чисел для відділення дробової частини від цілої викорис-
товується точка. У іменах змінних дозволяється використовувати 
великі і маленькі букви латинського і грецького алфавіту, а також 
цифри і деякі інші символи. На першому місці обов’язково по-
винна бути буква, усередині імені не допускаються пробіли.  Ве-
ликі і маленькі букви в іменах змінних розрізняються. Довжина 
імені практично не обмежена. Допускається використання імен з 
індексами (Х1, Аmax і т.д.). Перехід до набору нижніх індексів 
здійснюється натисканням клавіші з крапкою, повернення до 
звичайного режиму – натисканням клавіші пробілу.  

Арифметичні операції задаються символами + , – , * , / , ^ . 
При обчисленні значень математичних виразів застосовується 
звичайний пріоритет операцій. Інший порядок дій задається за 
допомогою круглих дужок. У деяких випадках використання ду-
жок не обов’язкове, треба лише уважно стежити за курсором вве-
дення. Останній являє собою синій кут, що вказує напрямок і мі-
сце введення. Звичайно він охоплює останній операнд, проте на-
тисканням клавіші пробілу можна перемістити курсор введення 
так, щоб він охоплював деяку частину раніше введеного виразу. 
У залежності від конкретної ситуації буде різним і результат вве-
дення деякого символу операції (табл. 9.1).  

 
Таблиця 9.1. Приклади введення виразів 

Вихідний стан  Введені символи  Відображення на екрані 

 * 4 2 + 3 · 4 

 * 4 (2 + 3) · 4 

 / 7 
7
32   

 / 7 
7

32   

 ^ 2 232   

 ^ 2  232   
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Зауважимо, що в наведених прикладах перехід від ситуації 
 до ситуації  здійснений натисканням клавіші пробілу. 
З наведених прикладів видно також, що є певна специфіка 

введення виразів, пов’язана із символами * , / , ^. У процесі вве-
дення формульний редактор автоматично заміняє символ * на 
більш звичний звичайному користувачу знак множення у вигляді 
крапки. При введенні знака / на екрані формується зображення 
чисельника і знаменника як у звичайному дробу. Введення сим-
волу ^ призводить до переміщення курсору в положення показ-
ника степеню (повернення до основного рівня рядка здійснюєть-
ся натисканням клавіші пробілу).  

При введенні математичних виразів можна використовувати 
палітру математичних знаків Калькулятор (вона з’явиться в вікні 
MathCad після клацання мишкою на відповідній кнопці панелі 
палітр). На ній крім цифр і звичайних знаків арифметичних дій є 
шаблони деяких поширених операцій (добування кореня, обчис-
лення факторіалу і т.п.), а також шаблони математичних функцій, 
що часто зустрічаються (рис. 9.2). При виборі деякого шаблона з 
палітри (клацанням миші на ньому) у точці введення з’являється 
зображення відповідного знака і чорні квадрати на місці необхід-
них параметрів (операндів). Наприклад, при введенні знака квад-
ратного кореня з’явиться зображення , при введенні шаблона 
функції sin х з’явиться  і т.д. Само собою зрозуміло, що на 
кожному місці введення (замість квадратиків) потрібно ввести ві-
дповідні параметри (числа або вирази). 

 

 
 

Рис. 9.2. Деякі палітри панелі інструментів Математическая 
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Всі змінні у математичних виразах, що обчисляються, попе-
редньо повинні бути визначені, тобто їм повинні бути присвоєні 
певні числові значення. Для цього використовується операція 
присвоєння, що задається введенням символу (:) (на екрані відо-
бражається :=). Перше присвоювання значення змінної можливо 
також за допомогою символу =, проте повторне присвоювання 
(переприсвоєння) за допомогою цього символу неможливе.  

Змінна, значення якої задане оператором присвоювання := 
(таке присвоювання називається локальним), вважається визна-
ченою для будь-якого виразу, розташованого праворуч або нижче 
від того місця документа, де змінна визначена. В той же час, для 
виразів, які розміщені ліворуч або вище, така змінна залишається 
невизначеною. Глобальне присвоювання, що задається символом 
 (клавіша ~ на клавіатурі), діє на весь документ, незалежно від 
місця введення (фактично Mathcad читає документ двічі, спочат-
ку виконуючи глобальні присвоювання, а потім – локальні). 

При спробі використання у виразі невизначеної змінної 
Mathcad видає повідомлення про помилку, а сама змінна зафар-
бовується в яскраво червоний колір. 

У режимі Автоматическое вычисление (пункт головного 
меню Инструменты, підпункт Вычислить) значення математич-
ного виразу визначається і виводиться на друк, якщо відразу піс-
ля введення виразу натиснути клавішу з символом = . Наприклад, 
якщо за допомогою клавіатури ввести 2^2= , то на екрані відобра-
зиться . Таким чином, у певному смислі оператор = можна 
вважати оператором виведення. Якщо ж режим Автоматическое 
вычисление відключений, то для обчислення виразу після введен-
ня оператора = потрібно ще натиснути клавішу F9. 

Якщо обчислення тривають довго, то їх можна перервати, 
натиснувши клавішу Esc, а потім ОК або Cancel для підтвер-
дження або скасування переривання. Після переривання можна 
продовжити обчислення, натиснувши клавішу F9. 
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9.4. Функції, матриці і ранжовані змінні 
  
В формулах можуть використовуватися стандартні функції. 

В Mathcad визначено багато стандартних функцій (математичних, 
статистичних та інших). Окремі приклади наведені в табл. 9.2. 

 
Таблиця 9.2. Деякі стандартні функції Mathcad  

 

Функція Опис 
sin(x), cos(x), tan(x) sin x, cos x, tg x 

ln(z) , log(z) натуральний і десятковий логарифми 
log(z, b) логарифм за основою b 

exp(z) експонента 
max(A) найбільший елемент матриці А 

min(A) найменший елемент матриці А 
trunc(x) ціла частина дійсного числа 

 
Вводити функції в вирази можна звичним способом, тобто 

за допомогою клавіатури. Найбільш вживані математичні функції 
можуть бути введені також за допомогою панелі елементів Каль-
кулятор (рис. 9.2). Крім того, можна використати універсальний 
спосіб введення функцій, натиснувши кнопку f(x) на панелі ін-
струментів. З’явиться діалогове вікно, в якому можна буде вибра-
ти певну категорію функцій і конкретну функцію з вибраної кате-
горії (рис. 9.3). В цьому ж вікні дається короткий опис функції і 
можливість одержання детальнішої інформації про неї (кнопка ?). 

Принципи використання функцій у математичних виразах 
такі ж, як і в будь-якій мові програмування, тобто після імені фу-
нкції в дужках обов’язково записуються фактичні параметри  
(аргументи), причому їхній тип, кількість і порядок запису по-
винні збігатися з передбаченими в описі функції.  

Наряду зі стандартними функціями користувач має можли-
вість ввести (визначити) свою власну функцію, яка надалі (в ме-
жах даного документу) буде використовуватися нарівні зі стан-
дартними функціями. Визначення функції користувача в найпро-
стішому випадку має вид: 
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<ім’я> (<список аргументів>) := <вираз> , 
причому при запису виразу можна використовувати як стандартні 
функції Mathcad, так і визначені раніше функції користувача. На-
приклад,  

 
(нагадаємо, що для введення знака присвоювання := досить нати-
снути клавішу з символом :). 

 

 
 

Рис. 9.3. Вікно введення функцій 
 
Крім простих змінних у Mathcad використовуються масиви, 

тобто сукупності скінченого числа елементів, об’єднані за деякою 
ознакою під одним спільним іменем. Розрізняють одновимірні 
масиви (вектори) і двовимірні масиви (матриці). Доступ до конк-
ретних елементів масиву здійснюється за допомогою цілочисель-
них індексів. Для елемента вектора вказується один індекс –  
порядковий номер елемента в сукупності. Для елемента матриці 
вказуються два індекси: перший – номер рядка, другий – номер 
стовпчика, на перетині яких знаходиться даний елемент. Розмір 
матриці характеризується кількістю рядків і стовпчиків. Вектор 
може розглядатися як окремий випадок матриці, що складається з 
одного стовпчика або одного рядка.  
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Для введення матриць у Mathcad необхідно спочатку ввести 
шаблон, вказавши кількість рядків і стовпчиків, а потім заповни-
ти його конкретними елементами. Введення шаблону здійсню-
ється одним із таких способів: 

 через меню (пункти Добавить, Матрицу); 
 за допомогою математичної палітри Матрицы (кнопка ); 
 за допомогою комбінації клавіш Ctrl+M. 
Приклади порожніх і частково заповнених шаблонів показа-

ні на рис. 9.4.  
 

 

Рис. 9.4. Приклади шаблонів векторів і матриць 
 
Відзначимо, що після визначення вектора або матриці в ці-

лому доступними є також їхні окремі елементи (наприклад, А5, 
М2,3). Перехід до запису індексів здійснюється клавішею [, а до 
нормального рівня рядка – клавішею пробілу. Для запису опера-
торів виведення або присвоювання переходити до нормального 
рівня рядка не обов’язково.  

Ще один спосіб задання векторів і матриць заснований на 
використанні ранжованих змінних. Він застосовується у випад-
ках, коли між елементами масиву й індексами елементів можна 
встановити явну аналітичну залежність. 

Ранжована змінна – це спеціальний тип даних із множин-
ними значеннями. Фактично це сукупність значень, що зміню-
ються в заданому інтервалі з деяким кроком.  

Для задання ранжованої змінної слід ввести її ім’я, оператор 
присвоювання, а потім – перше, друге й останнє значення. На-
приклад, так: 
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У цьому прикладі введена змінна х із значеннями 1; 1.5; 2; 
2.5; 3, змінна у із значеннями –2; –1. 3; –0. 6; 0.1; 0.8  і  змінна n із 
значеннями 1, 2, 3, 4, 5. Як бачимо, Mathcad самостійно визначає 
крок зміни і формує всі члени послідовності, що задається зазна-
ченим вище способом. Відзначимо, що оператор присвоювання, 
як завжди в Mathcad вводиться клавішею : (двокрапка), а символ 
продовження послідовності … вводиться клавішею ; (крапка з 
комою) . Крок зміни значень може бути не тільки додатним, але і 
від’ємним. У окремому випадку, коли крок зміни дорівнює 1 або 
–1, запис спрощується (у наведеному прикладі для змінної n дру-
ге значення не зазначене). 

Для виведення значень ранжованої змінної використовуєть-
ся звичайний оператор виведення =.  

Може здатися, що ранжована змінна – це вектор. Проте, це 
не так. Головна відмінність полягає в тому, що доступ до одного 
конкретного значення ранжованої змінної неможливий.  

У той же час, через ранжовану змінну можна визначати век-
тори і матриці. Нехай, наприклад, елементи вектора А обчис-
люються за формулою Аi = i2 (i = 1,2,... 5). Тоді задання вектора 
виглядає так, як показано на рис. 9.5. Там же відображений ре-
зультат виведення на екран вектора А. Як видно, у першому ви-
падку вектор має 6 елементів, незважаючи на те, що ранжована 
змінна i має 5 значень. Це викликане тим, що нумерація індексів 
може починатися або з 0, або з 1 у залежності від значення сис-
темної змінної ORIGIN. За замовченням ORIGIN=0, тому в пер-
шому випадку на друк виведений і нульовий елемент масиву.  
 

 
 

Рис. 9.5. Приклади векторів і матриць 
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В другому випадку змінна ORIGIN задана явно (її значення 
дорівнює 1, індекси починаються з 1 і вектор містить 5 елементів).  

Відзначимо, що при звертанні до елементів масивів завжди 
варто мати на увазі значення системної змінної ORIGIN. Особли-
во це важливо у випадках завдання векторів і матриць за допомо-
гою шаблонів (приклад на рис. 9.5, б).  

І ще одне зауваження, що стосується виведення ранжованих 
змінних і векторів. Якщо кількість значень змінної або вектора 
більше 16, то в таблиці виведення відобразяться тільки перші 16 
значень. Проте, при виділенні такої таблиці в ній з’являться сму-
ги прокрутки для доступу до інших елементів. Те ж саме має міс-
це і при роботі з матрицями (на екрані спочатку буде видно 16 
рядків і 10 стовпчиків).  

 
 
9.5. Побудова та опрацювання двовимірних графіків 
 

Для побудови графіків у середовищі Mathcad використову-
ються шаблони, доступ до яких забезпечується спеціальною палі-
трою График або ж через систему меню (пункти Добавить, Гра-
фики). Користувач може вибрати один із 7 типів графіків: два з 
них є двовимірними (X-Y график і Полярный график), інші відно-
сяться до тривимірних або так називаних 3D-графіків. 

Технологія створення графіків досить проста: готується ін-
формація для графіка; викликається шаблон потрібного типу й у 
місця введення (вони відзначені чорними прямокутниками) вво-
дяться необхідні параметри. Після цього достатньо просто клац-
нути мишею поза межами графіка: графік відразу ж відобразить-
ся на екрані. 

Ступінь участі користувача в побудові графіка може бути 
різною: цілий ряд параметрів Mathcad може задати самостійно (за 
замовченням).  

Нехай, наприклад, необхідно побудувати графік функції  
y = x2 sin x2. Для цього необхідно: 

 ввести з клавіатури вираз x2 sin x2 ; 
 вивести на екран палітру График і клацнути мишкою на 

кнопці X-Y график; 
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 в шаблоні, що з’явиться, ввести ім’я незалежного аргу-
менту х (на місці чорного квадратику під віссю абсцис); 

 клацнути мишею поза межами графіка. 
В результаті з’явиться графік, показаний на рис. 9.6 ліворуч. 

Треба сказати, що в загальному випадку вигляд графіка обраного 
типу визначається 6 параметрами: незалежний аргумент, функція, 
найменше і найбільше значення аргументу, найменше і найбіль-
ше значення функції. Ми фактично ввели тільки перші два пара-
метри (без них побудова графіка взагалі неможливо), інші 
Mathcad прийняв за замовченням (для аргументу завжди прийма-
ється інтервал [–10, 10]; інтервал для функції вибирається таким, 
щоб усі її значення потрапили на графік).  

 

 
 

Рис. 9.6. Побудова та масштабування графіків 
 

Якщо вигляд графіка не влаштовує користувача, то можна 
внести деякі зміни. Зокрема, можна змінити будь-який із зазначе-
них вище параметрів графіка. Для цього варто виділити графік 
клацанням миші на ньому, установити курсор миші біля потріб-
ного параметра і відредагувати його значення, забираючи непо-
трібні символи і вводячи потрібні. Саме так отриманий графік, 
показаний на рис. 9.6 праворуч (в ньому змінені найменші і най-
більші значення аргументу і функції). 

Побудований графік при необхідності можна збільшити або 
зменшити, а також перенести в інше місце. Для виконання будь-
якої з цих дій необхідно, насамперед, виділити графік клацанням 
миші на ньому. Навколо графіка з’явиться прямокутна рамка з 
квадратиками на правій і нижній межах, а також у правому ниж-
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ньому куту. “Схопивши” мишкою за один із цих квадратиків, 
можна графік збільшити або зменшити. Для переміщення графіка 
слід спочатку встановити курсор миші поблизу межі так, щоб він 
прийняв вигляд долоні руки; потім натиснути ліву кнопку миші і, 
не відпускаючи її, перемістити графік у потрібне місце.  

Для внесення інших змін слід перейти у вікно форматуван-
ня, що викликається або через головне меню (пункти Формат і 
Графики); або через контекстне меню, викликане клацанням пра-
вої кнопки мишки на графіку (пункт Формат…). У цьому вікні 
можна уточнити вигляд і стиль осей графіка; задати вид і колір 
кривої на графіку; підписати графік і будь-яку з осей і т.п. 

Функцію не обов’язково записувати на самому графіку. Її мо-
жна визначити раніше як функцію користувача і тоді на графіку до-
сить просто зазначити ім’я функції (приклад на рис. 9.7 ліворуч). 

 

 
 

Рис. 9.7. Різні варіанти побулови графіків 
 

Можна побудувати і кілька кривих на одному графіку. Для 
цього достатньо просто перерахувати через кому відповідні ма-
тематичні вирази або імена функцій у шаблоні введення по осі 
ординат. При відображенні вони будуть записані одна над одною, 
причому під кожною буде показано, як саме ця крива відобража-
ється (приклад на рис. 9.7 праворуч).  

Ще одне зауваження стосується точності побудови графіка. 
При побудовах враховується скінчене число точок, обумовлене 
Mathcad автоматично. Іноді це призводить до втрати істотних 
особливостей графіка. Втрутитися в процес завдання опорних  
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точок користувач може шляхом застосування ранжованих змін-
них (приклади на рис. 9.8). У цьому випадку для всіх значень  
ранжованої змінної обчислюються значення заданої функції і ко-
ординати всіх отриманих точок використовуються при побудові 
графіка. Само собою зрозуміло, що крок зміни ранжованої змін-
ної (фактично: кількість точок) впливає на точність побудови. 
Саме це продемонстровано на поданих графіках. 

 

 
 

Рис. 9.8. Побудова графіків з використанням ранжованих змінних 
 
Графік функції можна переглядати цілком або окремими ді-

лянками (у збільшеному вигляді). Для зміни масштабу відобра-
ження деякої області графіка в декартовій системі координат слід 
насамперед виділити графік і викликати вікно зміни масштабу 
(команда Масштаб контекстного меню або пункти головного 
меню Формат, Графики, Масштаб). Далі варто виділити потріб-
ну область, намалювавши мишкою пунктирну рамку (у вікні змі-
ни масштабу Масштаб X-Y з’являться координати точок, що  
визначають діагональ рамки) і клацнути мишкою по кнопці  
для збільшення масштабу. Перехід до первинного відображення 
графіка здійснюється кнопками  або  . Приклад збільшення 
масштабу показаний на рис. 9.9. 

Ще одна можливість дослідження графіка надається трасу-
ванням. Вікно трасування визивається командою Трассировка 
контекстного меню або ж послідовністю команд головного меню 
Формат, Графики, Трассировка. Після появи вікна Трассировка 
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X-Y достатньо клацнути мишкою в будь-якій точці графіка, щоб у 
вікні трасування з’явилися координати цієї точки, а на самому 
графіку – перехрестя двох перпендикулярних ліній, що перети-
наються в даній точці (рис. 9.10). Надалі можна плавно перемі-
щати перехрестя мишкою або ж просто клацнути в іншому місці.  

 

 
Рис. 9.9. Приклад відображення графіка в збільшеному вигляді 

 

 
 

Рис. 9.10. Приклад трасування графіка 
 
Координати будь-якої точки можна помістити в буфер обміну 

(кнопки Copy X або Copy Y вікна X-Y Trace), а потім вставити в 
документ. 

Відзначимо, що у вікні трасування є перемикач След точек 
данных. Якщо він включений, то перехрестя автоматично зміщу-
ється до найближчої точки на кривій (так забезпечується зняття 
точних координат кривої). 
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9.6. Побудова та форматування тривимірних графіків 
 
При побудові тривимірних графіків поверхонь спочатку 

вводиться відповідний шаблон за допомогою палітри График 
(кнопка График плоскості) або головного меню (Добавить, Гра-
фики, График поверхности). У цьому шаблоні тільки одне місце 
введення: у лівому нижньому куту. Саме сюди вводиться інфор-
мація про аплікати (координати Z) поверхні. Після введення цієї 
інформації достатньо клацнути мишкою поза областю графіка 
для його появи на екрані.  

Залежність аплікати від інших координат може бути задана 
звичайною функцією, наприклад, Z = cos xy (рис. 9.11, ліворуч). 

 

 
 

Рис. 9.11. Приклади побудови графіків поверхонь 
 

Іншим способом є задання матриці аплікат (рис. 9.11, право-
руч). При цьому координати х і у повинні бути певним чином 
пов’язані з індексами матриці.  

Для більш ефектного представлення побудовані графіки по-
верхонь звичайно форматують. Багаті можливості для цього да-
ються діалоговим вікном форматування, доступ до якого здійс-
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нюється через головне меню (пункти Формат і Графики) або че-
рез контекстне меню, викликане клацанням правої кнопки мишки 
на графіку (пункт Свойства). 

У деяких випадках вигляд графіка можна істотно поліпшити 
шляхом повороту системи координат на деякий кут. У Mathcad 
реалізована дуже зручна процедура обертання графіка за допомо-
гою миші: достатньо просто “схопити” мишкою за деяку точку 
області графіка, після чого графік повертається в ту або іншу 
сторону в залежності від переміщення мишки. Саме в такий спо-
сіб отримані графіки на рис. 9.11. 

Якщо переміщати мишку при натиснутій лівій кнопці і при 
цьому ще утримувати натиснутою клавішу Ctrl, то можна на-
ближати або віддаляти графік, що також змінює його зовнішній 
вигляд. 

Якщо ж трохи пообертати графік при натиснутій клавіші 
Shift, а потім відпустити кнопку миші (і клавішу Shift), то графік 
буде сам обертатися в заданому напрямку, надаючи можливість 
огляду поверхні з різних точок. Для припинення обертання дос-
татньо буде клацнути мишкою на графіку. 

 
 

9.7. Символьні обчислення в середовищі Mathcad 
 

У середовищі Mathcad символьні обчислення можуть вико-
нуватися або за допомогою системи меню (пункт Символика), або 
за допомогою оператора символьних перетворень . У першому 
випадку дії виконуються над явно заданою функцією, у другому – 
можна використовувати і визначені раніше функції користувача. 
При використанні оператора символьних перетворень  деякі 
операції можуть бути задані відповідними директивами палітри 
Символы, а деякі – за допомогою шаблонів палітри Исчисление. 

При виконанні символьних обчислень за допомогою палітри 
Исчисление застосовується така процедура: 

 на екран виводять палітри Исчисление і Вычисление 
(рис. 9.12); 

 клацанням миші на відповідному шаблоні палітри Исчис-
ление вводиться шаблон потрібної операції; 
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 заповнюються місця введення шаблона відповідною інфо-
рмацією; 

 вводиться оператор символьних перетворень  клацан-
ням миші на цьому знаку в палітрі Вычисления (або за допомогою 
комбінації клавіш Ctrl+.); 

 після клацанням миші поза областю введення на екрані 
з’являється результат. 

 

 
 

Рис. 9.12. Палітри Исчисление і Вычисление 
 
Основні символьні операції, їх шаблони та приклади вико-

ристання наведені в табл. 9.3. 
Зауважимо, що в прикладі на суму скінченого ряду резуль-

тат символьної операції у вигляді звичайного дробу виявився не 
дуже наочним, тому остаточний результат у вигляді десяткового 
дробу отриманий після введення символу =, тобто після активі-
зації режиму обчислень.  

Цілий ряд можливостей символьної математики реалізуєть-
ся за допомогою головного меню. Пункт Символика містить ряд 
підпунктів (рис. 9.13). 

 
 



Прикладне програмне забезпечення  335

Таблиця 9.3. Основні символьні операції Mathcad 

Назва операції Шаблон Приклад 

Границя функції   

Похідна функції однієї змінної 
  

Похідна вищого порядку від  
функції однієї змінної   
Часткова похідна функції  
багатьох змінних   

Часткова похідна вищого порядку  
  

Змішана похідна функції  
багатьох змінних    

Невизначений інтеграл  
(первісна)   

Визначений інтеграл 
  

Невласний інтеграл 
 

 

Кратні інтеграли 
  

Сума скінченого ряду 
  

Сума збіжного числового ряду 
  

 
Процедура використання основних команд підменю Симво-

лика така: 
 вводиться математичний вираз, операція над яким буде 

виконуватися; 
 виділяється весь вираз або частина його в залежності від 

наступної команди; 
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 вводиться потрібна команда клацанням миші на відповід-
ному пункті підменю. 

Після зазначених дій відразу ж з’являється результат опера-
ції. У залежності від установок у вікні Стиль вычисления 
(рис. 9.13) він відображається або справа від вихідного виразу, 
або під ним, або на місці вихідного виразу.  

 

 

Рис. 9.13. Схема підменю Символика  
 

Деякі пункти меню Символика мають власні підменю. Так, 
пункт Вычислить дозволяє виконати три команди, які дозволяють 
одержати результат у вигляді математичного виразу, у формі дій-
сного або комплексного числа. Підменю Матрицы містить три 
найбільш поширені операції над матрицями. Команди підменю 
Преобразование дають можливість виконувати типові прямі й 
обернені перетворення, що застосовуються в науці і техніці при 
вирішенні різноманітних задач. У підменю Переменная зосере-
джені операції, перед виконанням яких потрібно виділити змінну, 
щодо якої операція виконується.  
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Таблиця 9.4. Основні команди підменю Символика  

Команда Виконувані дії 
Упростить Заміна складних фрагментів виділеного виразу 

більш простими 
Развернуть Розкладання виділеного виразу по степенях або 

заміна простих виразів більш складними 
Коэффициент  Розкладання виділеного виразу на прості множники 
Собрать Представлення виразу у вигляді полінома по виді-

леній змінній 
Полиномиальные  
коэффициенты  

Обчислення вектора коефіцієнтів полінома по виді-
леній змінній, у вигляді якого можна представити 
заданий вираз  

Решить Визначення символьного виразу виділеної змінної, 
при якому вираз обертається в 0 

Заменить Заміна виділеної змінної виразом (або числом), 
попередньо поміщеним у буфер обміну 

Дифференцировать Диференціювання заданого виразу по виділеній 
змінній  

Интегрировать Інтегрування виразу по виділеній змінній  
Расширить до ряда  Розкладання в ряд Тейлора по ступенях виділеної 

змінної (порядок розкладання задається в діалозі) 
Преобразовать в 
элементарную дробь 

Розкладання на елементарні дроби (представлення у 
вигляді суми правильних дробів щодо виділеної 
змінної) 

 
Ще один спосіб виконання символьних перетворень засно-

ваний на використанні палітри Символьная. Процедура виконан-
ня операцій зводиться до наступного: 

 на екран виводиться палітра Символьная (рис. 9.14); 
 клацанням мишки на відповідному шаблоні палітри вво-

диться шаблон потрібної операції; 
 заповнюються місця введення шаблона відповідною інфо-

рмацією; 
 після клацання мишки поза областю введення на екрані 

з’являється результат. 
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Таблиця 9.5. Приклади символьних перетворень  

Операція Шаблон Приклад 

Спрощення виразу   
Розкладання виразу  
по степеням змінної   
Розкладання виразу  
на прості множники   

Розкладання в ряд по  
заданим змінним (макси-
мальний степінь членів 
ряду може задаватися) 

 

 
Розв’язування рівнянь       
(знаходження нулів  
функції) 

  

Визначення вектора з 
коефіцієнтами полінома  

 

Транспонування матриці  
 

Інвертування матриці  

 
Обчислення визначника 
матриці   

 
 

9.8. Розв’язування нелінійних рівнянь засобами Mathcad 
 

Для одержання розв’язку нелінійного рівняння f(x)=0 у сим-
вольному вигляді (тобто, аналітичного розв’язку) можна викори-
стовувати один із таких способів: 
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1) записати вираз f(x), виділити змінну х і відпрацювати пу-
нкти меню Символика, Переменная, Решить;  

2) за допомогою математичної палітри Символьная ввести 
шаблон , на місці чорного прямокутника записати вираз 
f(x), потім клацнути мишею поза межами шаблона. 

Як наслідок будь-якої з цих дій з’явиться вектор коренів рі-
вняння (приклади на рис. 9.14). Зауважимо, що в останньому 
прикладі після одержання символьного розв’язку був застосова-
ний ще оператор виведення, що дозволило перейти до наближе-
ного розв’язку у вигляді десяткового дробу. 

 

 
 

Рис. 9.14. Приклади розв’язування нелінійних рівнянь 
 



 Частина 3 340 

З наведених прикладів ясно, що розв’язок рівнянь у симво-
льному вигляді має сенс насамперед тоді, коли в рівняннях є па-
раметри (можна одержати розв’язок в узагальненому вигляді, а 
потім вже обчислювати значення коренів при конкретних зна-
ченнях параметрів). Окрім того, розв’язуючи рівняння у симво-
льному вигляді, користувач має можливість знайти точні 
розв’язки конкретних рівнянь, виражені через радикали, компле-
ксні числа або ірраціональні числа типу . 

В той же час відомо, що багато рівнянь не мають аналітич-
них (тобто представлених в символьному вигляді) розв’язків. У 
першу чергу це стосується більшості трансцендентних рівнянь. 
Однак такі рівняння можуть вирішуватися чисельними методами 
з заданою точністю.  

Для найпростіших рівнянь виду f(x) = 0 числове рішення в 
Mathcad знаходиться за допомогою функції root. Загальний вид 
цієї функції: 

root(f(х), х, a, b) 
Функція повертає значення х, що належить відрізку [a, b], 

при якому вираз або функція f(х) набуває значення 0. Змінній х 
перед використанням функції root необхідно присвоїти числове 
значення. Mathcad використовує його як початкове наближення 
при пошуку кореня. Параметри a, b – необов’язкові, але якщо вико-
ристовуються, то повинні бути дійсними числами, причому a < b. 
При заданих значеннях a, b корені рівняння за межами відрізку 
не визначаються.  

Рівняння може мати кілька коренів, тоді функція знаходить 
один з них, як правило той, який ближче до заданого початкового 
наближення. 

 

 
 

Рис. 9.15. Приклади використання функції root 
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Наближені значення коренів можуть бути відомі з фізичного 
смислу задачі або ж знайдені попередньо, наприклад, графічним 
способом.  

Якщо після багатьох ітерацій Mathcad не знаходить підхо-
жого наближення, то з’явиться повідомлення Can’t converge to a 
solution (відсутня збіжність). Це означає, що початкове наближен-
ня обране невірно або ж рівняння взагалі не має коренів.  

Для запобігання таких помилок бажано попередньо досліди-
ти графік f(x). Це допоможе з’ясувати наявність коренів рівняння 
f(x) = 0 і, якщо вони є, то визначити приблизно їх значення. Чим 
точніше обрано початкове наближення кореня, тим швидше схо-
диться ітераційний процес визначення кореня з заданою точністю. 

Числове значення кореня рівняння є наближеним, його по-
хибка не перевищує заданого значення системної змінної TOL. 
Для зміни точності, з яким функція root шукає корінь, потрібно 
змінити значення системної змінної TOL. Для цього слід відпра-
цювати команді меню Инструменты і Параметры рабочего лис-
та, а потім на вкладці Встроенные переменные встановити в вікні 
Допустимая сходимость (TOL) потрібне значення. Описане визна-
чення TOL є глобальним, тобто діє для всього документа. Якщо ж 
потрібно змінити точність в конкретному місці документа, то вико-
ристовується звичайне присвоєння типу TOL:=0.0001. При збіль-
шенні TOL функція root швидше відшукає наближене значення 
одного з коренів, але відповідь буде менш точною. Якщо ж значен-
ня TOL зменшити, то функція root буде сходитися повільніше, але 
відповідь буде більш точною.  

Для знаходження коренів полінома виду 
anxn + ... + a2x2 + a1x + a0, 

краще використовувати функцію polyroots, ніж root. На від-
міну від функції root, функція polyroots не вимагає початкового 
наближення і повертає відразу всі корені, як дійсні, так і компле-
ксні. Загальний вид функції: 

polyroots(А) 
Функція повертає вектор довжини n, що складає з коренів 

полінома. Коефіцієнти полінома знаходяться у векторі А довжини 
n+1. Цей вектор зручно створювати, використовуючи пункти ме-
ню Символика і Полиномиальные коэффициенты. 
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9.9. Розв’язування систем лінійних рівнянь 
 

Розглянемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь виду  
 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

... ,

... ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...

n n

n n

n n nn n n

a x a x a x b
a x a x a x b

a x a x a x b

   
    


    

 

 
Після введення матриці коефіцієнтів А і векторів-стовпчиків 

Х (шукані корені рівняння) і В (праві частини рівнянь)  
 

11 12 1

21 21 2

1 1

...

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

...

n

n

n n nn

a a a
a a a

A

a a a

 
 
 
 
 
 

 ; 

1

2
...

n

x
x

X

x

 
 
 
 
 
 

 ; 

1

2
...

n

b
b

B

b

 
 
 
 
 
 

 

 
систему можна представити матричним рівнянням 

A X B   . 
Тоді розв’язок має вид   

1X A B  , 
де 1A  – обернена матриця матриці коефіцієнтів системи рівнянь. 

До підсистеми символьних обчислень Mathcad входять  
засоби роботи з матрицями. Завдяки їхній наявності процедура 
розв’язку вихідної системи рівнянь зводиться до наступного 
(рис. 9.16, ліворуч): 

1) формуються (вводяться) матриця коефіцієнтів системи 
рівнянь А та вектор-стовпчик вільних членів В; 

2) записується оператор присвоювання вигляду   
(символ  вводиться за допомогою математичної панелі  
Матрица) ; 

3) записується оператор символьного (або числового) виве-
дення знайденого вектора Х. 
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Рис. 9.16. Приклади розв’язку системи лінійних рівнянь 
 
Ще один варіант розв’язку системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь у матричному вигляді полягає у використанні функції 
lsolve (рис. 9.16, праворуч). Зауважимо, що ця функція вводиться 
за допомогою клавіатури. 

 
 

9.10. Розв’язання нелінійних рівнянь і систем рівнянь за 
допомогою обчислювального блоку Given  

 

Універсальним засобом розв’язання нелінійних рівнянь і 
систем рівнянь є використання спеціального обчислювального 
блоку, загальна структура якого така:  

 

Початкові умови  
Given 

Рівняння  
Обмежувальні умови  
Вирази з функціями Find або Minerr.  

 

Як бачимо, у цьому випадку спочатку за допомогою 
звичайного оператора присвоювання задаються початкові 
значення шуканих змінних. Потім після службового слова Given 
записуються рівняння (ліва і права частина відокремлюються так 
званим жирним знаком рівності, який вводиться натисканням 
Ctrl+=) та обмежувальні умови у вигляді рівностей або 
нерівностей. Останньою записується одна з зазначених вище 
функцій із відповідними параметрами.  

При цьому функції Find і Minerr мають однакове 
призначення й однакову структуру  



 Частина 3 344 

Find(х1 , х2 ,... , хn);        Minerr (х1 , х2 ,... , хn) . 
Проте, є істотна відмінність. Функція Find дозволяє знайти 

наближене розв’язання тільки тоді, коли початкові наближення 
задані вдало, а розв’язання взагалі існує. Функція Minerr у будь-
якому випадку знаходить такі значення шуканих змінних, які 
краще інших наближають рівняння й обмежувальні умови. Хоч 
знайдені значення можуть і не бути розв’язанням в загально-
прийнятому розумінні, але в деяких практичних випадках такий 
підхід має сенс. 

На рис. 9.17 показаний приклад знаходження додатнього 
кореня рівняння 2 3 4 0x x   . На перших двох кадрах видно, що 
при завданні початкового наближення х=3 обидві функції дають 
вірну відповідь. Якщо ж у якості початкового наближення задати 
х=1, то при використанні функції Find Mathcad просто не дає 
ніякого результату (при цьому наближенні метод не сходиться до 
додатнього кореня рівняння). При використанні функції Мinеrr 
Mathcad дає результат, але отримана відповідь не є правильною. 
Просто значення х1= –0,6 виявилося тим, яке ближче усього до 
накладених умов (рівняння й обмежень).  

 

 
 

Рис. 9.17. Приклади використання обчислювального блоку Given 
 

Два останніх кадри рис. 9.17 показують, що якщо 
обмеження х > 0 зняти, то обидві функції у випадку початкового 
наближення х = 1 сходяться до другого кореня аналізованого 
рівняння.  
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На рис. 9.18 показаний також 
приклад розв’язання системи 
нелінійних рівнянь    

2 2 13
4

x y
x y

  


 
 .  

Як видно, результат поданий у 
вигляді вектора-стовпчика з двох 
елементів. До речі, при використанні 
функції Find результат буде таким же.           

Зауважимо, що із використанням обчислювального блока 
Given можна одержувати і символьні розв’язання, як це показано 
на прикладі нижче.  

 

 
 

Рис. 9.19. Приклад символьного розв’язку 
 
 

9.11. Основні засоби MathCad для обробки  
експериментальних даних  

 

В процесі обробки експериментальних даних зазвичай 
вирішуються задачі апроксимації таблично заданих залежностей 
та визначення регресійних залежностей на основі даних 
експерименту. 

Апроксимація таблично заданих залежностей полягає в 
знаходженні такої функції у = f(x), яка є близькою до деякої 
функції, заданої в n точках таблицею значень (хі, уі). При цьому 
критерії близькості можуть бути різними. Найпоширенішим 

Рис. 9.18. Розв'язок системи 
рівнянь 



 Частина 3 346 

видом точкової апроксимації є інтерполяція, в ході якої 
шукається така інтерполююча функція у = f(x), яка в вузлах 
інтерполяції хі набуває значень уі, тобто f(xі) = уі для всіх і = 1, 2,.., n. 
В подальшому одержана інтерполююча функція використо-
вується для наближеного обчислення параметра у в деяких точках 
х, що не співпадають з вузлами інтерполяції, а також для аналізу 
поведінки досліджуваного параметра у відповідності з цілями 
експерименту.  

У середовищі Mathcad використовується кілька стандартних 
функцій для апроксимації таблично заданих залежностей. 

У найпростішому випадку лінійної інтерполяції можна 
застосувати функцію linterp(VX,VY,x). Тут VX,VY – вектори, що 
задають координати узлових точок, х – значення незалежної 
змінної, для якого визначається наближене значення залежної 
змінної.  

Як відомо, лінійна інтерполяція в багатьох випадках дає 
досить грубе наближення. Більш точною є сплайнова 
інтерполяція, реалізована функцією interp(VS, VX, VY, x), в якій 
параметри VX,VY, х мають той же зміст, що і в функції linterp. 
Параметр VS визначає вектор похідних другого порядку в 
узлових точках. Значення вектора VS попередньо визначаються за 
допомогою однієї з функцій:  

 

cspline(VX, VY),  pspline(VX, VY),  lspline(VX, VY). 
 

Перша з цих функцій використовується при наближенні 
кубічними поліномами, друга – параболічною кривою, третя – 
відрізками прямих.  

На рис. 9.20 приведений приклад використання розглянутих 
функцій.  

Іншим варіантом опрацювання експериментальних даних є 
встановлення на основі таблиці значень (хі, уі) регресійних 
залежностей, які в подальшому використовуються як і 
інтерполюючі функції. Відмінність полягає в тому, що у випадку 
регресійної залежності розрахункові значення зазвичай не 
співпадають з відомою таблицею значень, проте в цілому 
одержана функція може краще наближати експериментальні дані, 
згладжуючи похибки вимірювання даних. Критерієм близькості 
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регресійної залежності є вимога мінімальності суми квадратів 
відхилень розрахункових значень від експериментальних.  

 

 
 

Рису. 9.20. Приклади інтерполяції функцій 
 

Система Mathcad надає користувачу можливість 
використати спеціальні засоби регресійного аналізу. Зокрема, для 
проведення лінійної регресії (визначення залежності виду  
y(x) = a + b x) застосовуються функції:  

corr(VX,VY) – повертає коефіцієнт кореляції даних, поданих 
векторами VX,VY (чим цей коефіцієнт ближчий за модулем до 1, 
тим краще одержана залежність наближає дані);  

intercrpt(VX,VY) – повертає значення параметра а в рівнянні 
регресії;  

slope(VX,VY) – повертає значення параметра b у рівнянні 
регресії.  
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Приклад використання наведених функцій демонструє 
рис. 9.21.  

 

 
 

Рис. 9.21. Приклад побудови лінійної регресійної залежності 
 

В Mathcad є також функції для проведення інших видів 
регресії:  

expfit(VX,VY,VG) – повертає вектор, що містить коефіцієнти 
(a, b,c) апроксимуючого виразу aebx+c, графік якого найкращим 
чином наближається до точок, координати яких зберігаються у 
векторах VX,VY (вектор VG містить перше наближення до 
розв’язання);  

lgsfit(VX,VY,VG) – аналогічно, але для виразу 
1 cx

a
be

; 

lоgfit(VX,VY) – аналогічно, але для виразу a ln(x+b)+c;  
medfit(VX,VY) – аналогічно, але для виразу a+bx;  
pwrfit(VX,VY,VG) – аналогічно, але для виразу a xb+c;  
sinfit(VX,VY,VG) – аналогічно, але для виразу a sin(x+b)+c.  
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Ще ширші можливості регресійного аналізу даються функцією 
linfit(VX,VY,F). Ця функція повертає вектор М коефіцієнтів рівняння 
регресії виду  

y(x) = m1 f1(x) + m2 f2(x) + ... +mnfn(x). 
Приклад використання деяких з розглянутих функцій 

наведений нижче (рис. 9.22). 
 

 
 

Рис. 9.22. Приклади побудови регресійних залежностей 
 
Останній з прикладів ілюструє використання функції linfit. 

для випадку трьох базових функцій  
f1(x) = х,    f2(x) = х2,    f3(x) = е х. 
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Контрольні питання до розділу 9 
 

1. В чому полягає особливість комп’ютерної математики 
порівняно зі звичайною математикою?  

2. Перерахуйте основні математичні пакети прикладних 
програм. Чим вони відрізняються від інших програм обчислюва-
льного характеру (наприклад, Excel)? 

3. Опишіть основні принципи роботи з пакетом MathCad. 
4. Для чого в MathCad використовується палітра математи-

чних знаків Калькулятор? 
5. Опишіть правила введення арифметичних виразів та 

процедуру обчислення їх значень. 
6. Як в MathCad описуються власні функції користувача? 

Як вони надалі використовуються?  
7. Як в MathCad вводяться і виводяться вектори і матриці? 
8. Що таке ранжовані змінні? Чим ранжована змінна подіб-

на до вектора, а чим – відрізняється? 
9. Яке значення має системна змінна ORIGIN з точки зору 

використання векторів і матриць? 
10. Опишіть процедуру побудови двовимірних графіків. 
11. Які можливості по редагуванню графіків надає MathCad? 
12. Для чого при побудові графіків використовуються ран-

жовані змінні? 
13. Опишіть процедуру перегляду графіка в збільшеному 

масштабі. 
14. Опишіть процедуру трасування графіків. Для чого вона 

використовується? 
15. Опишіть процедуру побудови графіків поверхонь в 

MathCad. 
16. Яким чином можна надати графіку поверхні найбільш 

ефектного вигляду? 
17. Що таке символьні обчислення? Як вони виконуються 

за допомогою палітри Исчисление? 
18. Перерахуйте основні символьні операції, які викону-

ються в середовищі MathCad. Наведіть конкретні приклади. 
19. Опишіть процедуру розв’язування нелінійних рівнянь в 

символьному виді. 
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20. Опишіть процедуру числового розв’язування систем лі-
нійних алгебраїчних рівнянь за допомогою перетворення мат-
риць. Що змінюється в процедурі при необхідності одержати 
розв’язок в символьному виді? 

21. Опишіть процедуру розв’язування систем алгебраїчних 
рівнянь за допомогою функції lsolve. 

22. Запишіть загальний вигляд функції root та поясніть 
смисл всіх параметрів. 

23. Яке значення для числового розв’язування нелінійних 
рівнянь має системна змінна TOL? Як можна змінити величину 
TOL?  

24. Для розв’язування яких задач використовується функція 
polyroots? В чому полягає специфіка цієї функції? 

25. Опишіть загальну структуру обчислювального блоку 
Given. Що таке “жирний знак рівності”, коли і як він вводиться? 

26. Поясніть відмінність функції Minerr від функції Find.  
В яких випадках доцільніше використовувати кожну з цих функцій? 

27. Які функції Mathcad застосовуються для проведення лі-
нійної регресії? 

28. Які види нелінійної регресії можуть бути реалізовані за 
допомогою функцій Mathcad і як саме? 

29. Чим функція linfit відрізняється від інших функцій нелі-
нійної регресії? В яких випадках доцільно її застосовувати? 
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10. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 
 
10.1. Загальна характеристика комп’ютерних мереж 

 

Під комп’ютерною мережею зазвичай розуміють кілька 
комп’ютерів, з’єднаних між собою кабелем, через телефонну ме-
режу або в інший спосіб. Кількість комп’ютерів у мережі й відс-
тані між окремими комп’ютерами можуть коливатися в досить 
широких межах. У зв’язку із цим розрізняють локальні, регіона-
льні (розподілені) й глобальні мережі. 

Локальна мережа (LAN – Local Area Network) – це мережа, 
що з’єднує персональні комп’ютери й інше офісне обладнання, 
яке розташоване, як правило, в одному або декількох сусідніх бу-
динках і належить одній установі (підрозділу). Основне призна-
чення локальної мережі полягає в забезпеченні колективної обро-
бки даних, включаючи спільне використання програм; обмін да-
ними; спільне використання принтерів, модемів і інших пристро-
їв. Для роботи локальної мережі крім персональних комп’ютерів 
потрібно спеціальне мережне устаткування й мережне програмне 
забезпечення. Відстані між ЕОМ в локальній мережі невеликі – 
до 10 км, а при використанні каналів радіозв’язку – до 20 км. 

Регіональна (розподілена) мережа (MAN – Metropolitan 
Area Network) за своєю ідеологією близька до локальної мережі, 
але окремі комп’ютери в ній можуть розташовуватися на значно-
му віддаленні від інших, в межах визначеного територіального 
регіону. У розподілені мережі звичайно поєднують локальні ме-
режі різних установ того самого відомства або одного територіа-
льного угрупування. Особливістю розподілених мереж є застосу-
вання спеціальних ліній зв’язку (у першу чергу, телефонних ка-
налів), що використовуються, як правило, і для інших цілей. Від-
стані між вузлами розподіленої мережі становлять 10–1000 км. 

У розподілених мережах часто реалізується не тільки колек-
тивний доступ до даних і ресурсів, але й обмін службовою інфо-
рмацією (директивною та звітною), яка має конфіденційний хара-
ктер. Для позначення таких мереж останнім часом використову-
ється термін корпоративні мережі.  
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Локальні, розподілені й, тим більше, корпоративні мережі є 
мережами закритого типу в тому розумінні, що доступ до їхніх 
ресурсів обмежений колом осіб, що мають безпосереднє відно-
шення до даного об’єднання, установи або підрозділу. Поряд із 
цим є й глобальні мережі (WAN – Wide Area Network), доступ до 
яких відкритий практично будь-якому користувачеві комп’ютера. 
Вони об’єднують користувачів усього світу, охоплюють терито-
рію держави або декількох держав і мають протяжність у сотні і 
тисячі кілометрів. В них часто використовують супутникові ка-
нали зв’язку, що дають змогу сполучати вузли мережі зв’язку та 
ЕОМ, які знаходяться на відстані від 10–15 тис. км і більше один 
від одного. Найбільш відомою глобальною мережею є мережа 
Internet. Саме із глобальною мережею Internet пов’язані найбільш 
значні зміни у використанні інформаційних ресурсів людства. 

За засобами передачі мережі діляться на провідні та безпро-
відні. Провідні – це мережі з використанням мідного, коаксіаль-
ного кабеля, витої пари, оптичного волокна. Безпровідні – це ме-
режі з передачею інформації по радіоканалам, в інфрачервоному 
діапазоні. 

За швидкістю передачі інформації мережі поділяють на низь-
ко-, середньо- та високошвидкісні. Низькошвидкісні – до 10 Мбіт/с, 
сереньошвидкісні – до 100 Мбіт/с, високошвидкісні – вище  
100 Мбіт/с. 

 
 
10.2. Локальні комп’ютерні мережі: призначення  

та організація 
 

Локальні мережі є найпоширенішим видом комп’ютерних 
мереж.  

Основним призначенням локальної мережі, як відзначалося 
вище, є забезпечення спільного використання даних, програм, 
принтерів, модемів і інших пристроїв. У результаті такої органі-
зації роботи досягаються істотні переваги, зокрема: 

1. Спільний доступ до даних дає можливість кільком корис-
тувачам істотно підвищити оперативність роботи над тим самим 
проектом. До того ж, при зберіганні всієї інформації в загальній 
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базі даних значно спрощуються процеси забезпечення її ціліс-
ності, коректного оновлення й т.п. 

2. Використання мережних версій програм дозволяє знизити 
витрати на покупку й підтримку прикладного програмного забез-
печення. 

3. Спільний доступ до периферійних пристроїв дає можли-
вість, з одного боку, зменшити витрати на придбання дорогого й 
не дуже часто використовуваного обладнання (наприклад, високо-
якісних принтерів або специфічних запам’ятовувальних прис-
троїв), а з іншого боку – збільшити надійність застосування часто 
використовуваних пристроїв, за рахунок можливості при відмові 
одного пристрою передавати його функції іншому пристрою. 

Кожна із зазначених переваг може послужити причиною, що 
спонукує до організації локальної мережі. Тому практично усі  
фірми, що мають більш одного комп’ютера, об’єднують їх у ло-
кальні мережі.  

Найбільш поширені локальні мережі з 3–12 персональних 
комп’ютерів, різних запам’ятовуючих та друкуючих пристроїв, 
інших спеціалізованих периферійних устроїв. ЛКМ повинні бути 
легкі до адаптації, тобто мати гнучку архітектуру, що дозволяє 
довільно розташовувати місця робітників, додавати або перестав-
ляти персональні комп’ютери або периферійні пристрої. У добре 
організованій мережі збійні ситуації, пошкодження однієї зі скла-
дових частин не впливає на роботу інших.  

Однією з істотних особливостей ЛКМ є використання всіма 
ПК (робочими станціями), включеними в мережу, потенційних 
можливостей інших устроїв мережі. Завдяки цьому можлива од-
ночасна, і навіть спільна робота з якоюсь програмою, обмін фай-
лами і листами, розподіл між користувачами периферійних уст-
роїв (принтерів, накопичувачів, CD – ROM і т.д.).  

Для забезпечення функціонування локальної мережі часто 
виділяється спеціальний комп’ютер, на якому зберігаються спі-
льно використовувані програми й бази даних. Такий комп’ютер 
називається сервером, інші комп’ютери при цьому називаються 
робочими станціями. Сервер поставляє інформацію, робочі стан-
ції її використовують. 
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Локальні мережі можуть бути одноранговими або багаторан-
говыми (централізованими). У першому випадку всі комп’ютери 
мережі рівноправні й кожний з них може як одержувати, так і пос-
тавляти інформацію іншим комп’ютерам, тобто може виступати і 
як сервер, і як робоча станція. У другому випадку виділяється 
окремий комп’ютер, що використовується тільки як сервер (ще од-
на назва такої мережі – мережа з виділеним сервером). Всі інші 
комп’ютери при цьому використовуються тільки як робочі станції. 

Кожний з типів мереж має свої переваги й недоліки. Одно-
рангові локальні мережі дешевші й простіші в обслуговуванні, 
але захист інформації в таких мережах досить проблематичний. 
Мережі з виділеним сервером у цьому смислі більш надійні. До 
того ж, вони надають добрі можливості для розширення мережі. 
Однак, для функціонування мереж з виділеним сервером потріб-
не додаткове обладнання й програмне забезпечення, а також ква-
ліфіковане обслуговування – адміністрування. 

 
 
10.3. Топології локальних мереж 
 

Локальні мережі будуються на основі трьох базових топо-
логій: “шина” (bus), “кільце” (ring) і “зірка” (star).  

При використанні топології типу “шина” всі комп’ютери 
зв’язані лінійно (рис. 10.1, а) за допомогою єдиного каналу зв’язку.  

В мережах типу “шина” при передачі даних одним із 
комп’ютерів, вони ідуть до кожного комп’ютера мережі, але 
сприймаються тільки тим з них, адреса якого зазначена у повідо-
мленні. У кожний момент часу дані можуть передаватися тільки 
одним комп’ютером. Такі мережі є найпростішими, вони легко 
створюються й обслуговуються. Основним недоліком є мала про-
пускна здатність мережі, що приводить до значного уповільнення 
роботи при інтенсивному обміні даними. Відзначимо також, що 
вилучення будь-якого комп’ютера з мережі не вплине на спільну 
роботу інших, однак пошкодження кабелю де-небудь посередині 
ланцюга приводить до розбивки мережі на дві окремі ділянки 
(строго кажучи й ці ділянки працювати не будуть, якщо не поста-
вити на кінцях спеціальні заглушки).  
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Рис. 10.1. Базові топології локальних мереж 
 
Топологія типу “кільце” (рис. 10.1, б) припускає підключен-

ня всіх комп’ютерів до спеціальних повторювачів сигналів (так 
званим репітерів), зв’язаних в односпрямоване кільце. По кільцю 
передається спеціальний маркер, за допомогою якого й здійсню-
ється керування мережею. Якщо комп’ютер мережі не має даних 
для передачі, він просто передає за допомогою репітера маркер 
далі. Якщо ж, наприклад, комп’ютер А повинен передати повідо-
млення комп’ютеру Б, то в момент надходження маркера на свій 
репітер, комп’ютер А як би “захоплює” маркер в одноособове во-
лодіння й посилає в мережу повідомлення. Дані послідовно про-
ходять через всі повторювачі, поки не опиняться на репітері 
комп’ютера Б, адреса якого зазначена у повідомленні. Підтвер-
дження про приймання надходить на репітер комп’ютера А, після 
чого цей комп’ютер створює новий маркер і запускає його в ме-
режу.  

У мережах типу “кільце” досягається більш висока пропус-
кна здатність, чим у мережах типу “шина”, хоча принципових пе-
реваг така топологія й не надає. До того ж, всі комп’ютери беруть 
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участь у роботі мережі, незалежно від того, кому конкретно пере-
даються дані, тому вихід з ладу одного з репітерів або вилучення 
одного з комп’ютерів приводить до зупинки всієї мережі. 

Топологія “зірка” (рис. 10.1, в) відрізняється від розглянутих 
вище більш істотно. У цьому випадку комп’ютери поєднуються в 
мережу за допомогою спеціальних пристроїв (концентраторів або 
комутаторів), які й здійснюють керування роботою мережі. Кож-
ний комп’ютер підключається до мережі (фактично: до концент-
ратора) незалежно від інших і неполадки на одній з ділянок або 
вилучення одного з комп’ютерів ніяк не позначається на спільній 
роботі інших. Само собою зрозуміло, що така мережа легко роз-
ширюється: досить лише з’єднати кабелем мережну карту нового 
комп’ютера з вільним портом концентратора й цей комп’ютер 
уже в мережі.  

 
 
10.4. Мережі на основі моделі клієнт/сервер 
 

В локальних мережах з виділеним сервером можуть застосо-
вуватися технології “файл-сервер” і “клієнт-сервер”.  

У випадку технології “файл-сервер” опрацювання інформації 
цілком провадиться на окремих комп’ютерах (робочих станціях),  
у програмне забезпечення яких входять і прикладні програми 
опрацювання даних відповідно до призначення робочої станції,  
і СУБД, використовувані для одержання даних із централізованої 
БД. Сама база даних знаходиться на окремо виділеному ком-
п’ютері – файлі-сервері (рис. 10.2, а). 

“Вузьким” місцем технології “файл-сервер” є значне заван-
таження каналів локальної мережі і збільшення тривалості прове-
дення операцій при зростанні кількості одночасних запитів із різ-
них робочих станцій. Ця проблема значно мірою вирішується 
шляхом переходу до технології “клієнт-сервер”. Позитивний 
ефект досягається за рахунок виділення клієнтської і серверної 
частин мережних програм. Клієнтська частина встановлюється на 
робочих станціях і дозволяє сформувати запит із указівкою пара-
метрів відбору даних. Серверна частина встановлюється на сер-
вері і здійснює вибірку даних із спільної бази даних відповідно 
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до отриманого запиту. Такий поділ дозволяє значно зменшити кі-
лькість переданої по каналах мережі інформації, що прямо впли-
ває на загальну продуктивність системи.  

У залежності від складу переданих на сервер функцій, виді-
ляють дві моделі технологічного процесу: модель “товстого” клі-
єнта і модель “тонкого” клієнта.  

 

 
 

Рис. 10.2. Схеми опрацювання даних в мережах з виділеним сервером  
 
У моделі “товстого” клієнта в серверну частину, додатково 

до спільної бази даних, виділені тільки загальні функції управ-
ління базою даних (рис. 10.2, б). Іншими словами, серверна час-
тина організована як сукупність спільної бази даних і серверу  
бази даних.  

При усій своїй прогресивності така технологія також виявила-
ся не найкращою. Для ілюстрації цього факту розглянемо процеду-
ру вирішення в бухгалтерських програмах задачі групового нара-
хування зносу основних засобів. Клієнт послідовно запитує з сер-
веру записи картотеки основних засобів. Картка вибирається серве-
ром бази даних і передається на робочу станцію, де провадиться 
розрахунок місячного зносу, змінюється сума залишкової вартості, 
формуються відповідні проводки. Змінені значення картки і відпо-
відних проводок передаються знову на сервер бази даних, який за-
писує їх у БД. Потім ці дії повторюються для наступної картки і 
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т.д. Таким чином, для виконання найпростіших обчислювальних 
операцій кожна картка цілком передається від серверу до робочої 
станції і назад, що навряд чи доцільно.  

У моделі “тонкого” клієнта дана обставина врахована і ка-
нали зв’язку ще більш розвантажені за рахунок відмови від пере-
качки даних для виконання над ними процедур опрацювання, ха-
рактерних для більшості робочих станцій. Серверна частина при 
цьому являє собою сукупність спільної бази даних, серверу бази 
даних і серверу додатка (рис. 10.2, в).  

Само собою зрозуміло, що при використанні будь-якої із 
моделей технології “клієнт-сервер” зростає навантаження на 
комп’ютер, виділений під сервер. Особливо сильно це помітно 
при використанні моделі “тонкого” клієнта: для серверу потрібно 
комп’ютер дуже високої продуктивності. Якщо врахувати до того 
ж і звичайні для будь-якого серверу вимоги високої надійності й 
ефективності підсистеми введення-виведення, то стає очевидним, 
що використання звичайних, хоча і потужних, персональних 
комп’ютерів у якості серверів не завжди прийнятно. Краще вико-
ристовувати спеціалізовані комп’ютери, призначені саме для цих 
цілей. Відмінними рисами таких комп’ютерів є застосування двох 
або більш процесорів, “швидких” дисководів типу SCSI з вели-
кою місткістю, а також RAID-систем для підвищення надійності 
збереження даних. Само собою зрозуміло, що вартість такого 
сервера значно перевершує вартість звичайного комп’ютера. 
Проте ці витрати окупаються з лихвою. Не випадково всі сучасні 
інформаційні системи розробляються з урахуванням застосуван-
ня технології “клієнт-сервер”. 

 
 
10.5. Апаратні засоби і програмне забезпечення 

комп’ютерних мереж  
 

З поняттям топології мережі й застосовуваним обладнанням 
тісно переплітається поняття типу мережі. Не вдаючись у подро-
биці, відзначимо, що Міжнародним інститутом інженерів по еле-
ктротехніці й радіоелектроніці розроблені кілька стандартів на 
мережі різних типів. Найбільш популярними стали стандарти 
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Ethernet (множинний доступ з опитуванням стану каналу й вирі-
шенням конфліктів) і Token Ring (естафетна передача маркера).  
У рамках першого стандарту реалізуються топології “шина” і 
“зірка”, у рамках другого – топологія “кільце”. В Україні застосо-
вуються в основному мережі Ethernet. При цьому виділяються 
специфікацій мереж 10Base5, 10Base2 і 10 Base-Т.  

Для з’єднання комп’ютерів у мережу необхідне відповідне 
обладнання й програмне забезпечення. До мережного обладнання 
відносяться, насамперед, мережні плати (мережні адаптери), спо-
лучні кабелі, пристрої типу концентраторів або комутаторів, спо-
лучні з’єднувачі.  

У мережах типу 10Base5 для з’єднання комп’ютерів засто-
совується спільна магістраль у вигляді товстого (діаметром бли-
зько 1 см) коаксіального кабелю типу RG-11. Для приєднання до 
неї мережної плати комп’ютера використовується спеціальний 
сполучний пристрій – трансивер, розташовуваний безпосередньо 
на кабелі, і сумісний із трансивером багатожильний кабель із 
DIX-конектором або AUI-конектором, що вставляється у відпові-
дний з’єднувач мережної плати. Мережа типу 10Base5 реалізує 
топологію типу “шина”, тому на кінцях коаксіального кабелю 
вставляють спеціальні заглушки- термінатори N-Серії.  

У мережах типу 10Base2 також реалізована топологія типу 
“шина”, але для з’єднання комп’ютерів використовується тонкий 
(діаметром близько 0,5 см) коаксіальний кабель типу RG-58А/U, 
розрізаний на окремі ділянки відповідно до відстані між двома 
сусідніми комп’ютерами. Трансивери в цьому випадку не засто-
совуються, окремі ділянки з’єднуються між собою за допомогою 
спеціальних Т-подібних з’єднувачів (Т-конекторів типу BNC), 
третій кінець яких вставляється у відповідний з’єднувач мереж-
ної плати. У результаті утворюється спільна магістраль мережі. 
На кінцях магістралі, як і випадку 10Base5, вставляють терміна-
тори, тільки іншого типу (типу BNC).  

Порівнюючи два вже розглянутих типи мереж, відзначимо, 
що основне розходження між ними пов’язане із застосовуваним 
кабелем. Який же з них і в яких випадках краще? Товстий коаксі-
альний кабель мало піддається впливу магнітного поля й інших 
шкідливих факторів, він дозволяє протягати мережу на значно  
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більші відстані (до 500 м проти 185 м для тонкого кабелю). Тон-
кий кабель легший й еластичніший, його легко прокладати в умо-
вах обмеженого простору. Спосіб приєднання комп’ютерів при 
використанні тонкого кабелю більш простий (не потрібні транси-
вери й кабелі, що відгалужуються). Крім того, тонкий кабель іс-
тотно дешевший, ніж товстий. З огляду на все це, зрозуміло, чому 
в офісах і комп’ютерних класах переважає використання тонкого 
коаксіального кабелю, а на складах і в заводських цехах – товсто-
го коаксіального кабелю. 

Мережі 10 Base-Т значно відрізняються від розглянутих  
вище, оскільки використовують топологію “зірка”. Для з’єднання 
комп’ютерів у цьому випадку використовується кабель типу 
“кручена пара”, причому комп’ютери з’єднуються не безпосеред-
ньо один з одним, а через спеціальний пристрій – концентратор 
або хаб. На кінцях окремих ділянок кабелю за допомогою спеціа-
льного інструмента закріплюються конектори типу RJ45, один з 
них вставляється у відповідний з’єднувач мережної карти 
комп’ютера, а інший – у вільний порт концентратора. Залежно 
від типу концентратора в ньому може бути різна кількість портів 
– 4, 8, 12, 16. Кілька концентраторів можуть бути з’єднані між 
собою для збільшення кількості комп’ютерів у мережі. Крім того, 
деякі концентратори мають можливість приєднання до коаксіаль-
ного кабелю, що дозволяє реалізовувати змішану топологію типу 
“зірка – шина”. 

Звичайний концентратор фактично являє собою багатопор-
товий репітер, що передає сигнали в усіх напрямках (окрім того, 
по якому вони надійшли). Тому за системою передачі сигналів 
розглянута мережа близька до топології “шина”, хоча 
комп’ютери й з’єднані за принципом зірки.  

У повному обсязі топологія “зірка” реалізується при вико-
ристанні так званих комутуючих концентраторів або просто ко-
мутаторів. Комутатори дозволяють передавати сигнали тільки 
тому комп’ютеру, якому вони направлені. Тому навантаження на 
мережу істотно знижується, а пропускна здатність збільшується. 
На жаль, комутатори мають більш високу вартість, чим концент-
ратори. На практиці часто використовується змішана система, 
коли комп’ютери окремих груп з’єднуються через концентратор,  
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а групи між собою – через комутатор. 
Ще раз підкреслимо, що всі компоненти локальних мереж по-

винні бути сумісні між собою: не можна встановити RJ-конектор на 
коаксіальний кабель або вставити Т-конектор у мережну карту спе-
цифікації 10 Base-Т. Багато мережних карт можуть одночасно підт-
римувати специфікації 10 Base-Т і 10Base2, але й у цьому випадку 
приєднувати до них можна тільки один кабель. 

Переходячи до програмного забезпечення мереж, відзначи-
мо, що на робочих станціях для забезпечення роботи в локальній 
мережі досить мати операційну систему Windows. Як програмне 
забезпечення для серверів виступають мережні операційні систе-
ми типу Novell NetWare або Microsoft Windows NT та спеціальні 
програмні засоби підтримки мережі.  

Крім того, для ефективної роботи в мережі можуть викори-
стовуватися й інші програми, зокрема: 

 засоби електронної пошти (забезпечення доставки пові-
домлень по мережі від інших користувачів); 

 засоби віддаленого доступу (забезпечення можливості 
підключення до мережі через модем комп’ютерів, розташованих 
поза безпосереднім з’єднанням кабелем); 

 засоби групової роботи (забезпечення повної узгоджено-
сті версій документів при одночасній роботі з ними кількох кори-
стувачів); 

 засоби керування локальною мережею (настроювання 
мережі, перерозподіл ресурсів і т.д.). 

І звичайно ж не можна забувати про мережні версії прик-
ладного програмного забезпечення, наприклад, про мережні вер-
сії бухгалтерських або корпоративних систем. 

 
 

10.6. Організація локальної мережі на основі 
операційної системи Windows XP 

 

Щоб отримати доступ до ресурсів мережі та керувати ними 
на робочій станції, користувачу необхідно мати клієнтське про-
грамне забезпечення, до якого належать утиліти самої мережевої 
ОС. Його можуть постачати сторонні фірми. Іноді вони є складо-
вою частиною іншої програмної системи. Для виконання функцій 
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адміністратора, оператора і користувача до складу мережевих ОС 
входить велика кількість обслуговуючих програм-утилітів, які 
виконуються на робочій станції. Windows має вбудовані засоби, 
достатні для задоволення більшості потреб користувача. 

У Windows ХР для мереж NetWare та Microsoft Windows 
NT, у яких використовуються протоколи NetBEUI, IPX/SPX або 
TCP/IP і драйвери NDIS або ODI, є 32-розрядна вбудована підт-
римка мережевого клієнта, протоколу та драйвера. Вбудована пі-
дтримка роботи в мережі проста в установці, а також настрою-
ванні, забезпечує надійність і потрібну швидкість роботи в мере-
жі. Вже під час установки Windows автоматично визначає тип 
мережевої плати або модема, що є в комп’ютері, тип мережі і ві-
дповідно конфігурує параметри мережевого середовища 
комп’ютера. Так що при використанні таких ОС ніяке додаткове 
програмне забезпечення не потрібне. 

Відразу після завантаження Windows мережевий клієнт 
пропонує вікно, через яке користувач реєструється в мережі, вка-
завши мережеве ім’я та пароль.  

У поле Имя пользователя варто ввести ім’я користувача, а в 
поле Пароль – призначений для даного ПК пароль. Ім’я користу-
вача і пароль може привласнити адміністратор мережі.  

Крім клієнтів для мереж NetWare та Microsoft Windows NТ, 
які забезпечують підключення до відповідних серверів і доступ 
до їхніх ресурсів, у Windows може бути встановлена власна ме-
режева служба, що реалізує принцип роботи однорангової лока-
льної комп’ютерної мережі (Microsoft Network). При цьому ко-
ристувач може керувати доступом до файлів і принтерів кожно-
го комп’ютера мережі, забезпечуючи як спільне, так і індивідуа-
льне використання ресурсів будь-якого з комп’ютерів мережі 
Windows.  

Налагодження мережі здійснюється в діалоговому вікні 
“Сеть” (рис. 10.3), яке з’являється на екрані після подвійного 
клацання лівою кнопкою мишки на піктограмі “Сеть” на Панели 
управления. 

Комп’ютери, між якими найчастіше відбувається обмін да-
ними об’єднують у робочі групи. Кожному комп’ютеру і робочій 
групі надається унікальне ім’я, наприклад SAPR, ASU,STUDENT. 
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На кожному з комп’ютерів для інших комп’ютерів мережі 

може бути відкрито доступ до папок та принтерів, які таким чи-
ном оголошуються спільними ресурсами. Отже, кожний комп’ю-
тер, по суті, стає сервером своїх ресурсів. 

Доступ до комп’ютерів і принтерів мережі здійснюється че-
рез папку Сетевое окружение на робочому столі.  

Через папку Сетевое окружение користувач може працюва-
ти з усіма доступними йому мережевими ресурсами так само, як 
через папку Мой компьютер – з локальними ресурсами. Крім то-
го, мережеві ресурси доступні користувачу у програмі Проводник 
Windows і у вікнах відкриття та збереження документів у додат-
ках, розроблених у Windows. 

У списках, що відкриваються через папку Сетевое окруже-
ние (рис. 10.4), відображаються як ресурси серверів, що підтри-

Рис. 10.3. Діалогове вікно Сеть 
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муються ОС NetWare та Microsoft Windows NТ, так і ресурси 
комп’ютерів однорангової мережі Win d o ws  ХР . Для доступу 
до ресурсів конкретного комп’ютера мережі досить клацнути 
мишкою на його значку. 

 

 
 

Рис. 10.4. Вікно папки Вся сеть  
 

Для перегляду комп’ютерів більш віддаленого оточення 
(робочих груп, що можуть бути сформовані за принципом їхньо-
го фізичного місця розташування) варто двічі клацнути на значку 
Вся сеть (рис. 10.5).  

 

 
 

Рис. 10.5. Вікно папки Сетевое окружение 
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Робоча група – це група комп’ютерів і користувачів, що спі-
льно використовують ресурси і мають одне ім’я групи. Напри-
клад, комп’ютери і користувачі, що працюють у класі 104, могли 
б скласти частину однієї і тієї ж робочої групи, точно так само, як 
комп’ютери і користувачі, що працюють у класі 105 та класі 106. 
Цим робочим групам звичайно присвоюються свої власні імена 
(Class-104, Class-105 та Class-106 відповідно).  

У Windows ХР права доступу до диска, папки або принтера 
зручно призначати командою з контекстного меню Доступ. 

Користувач може встановити доступ до дисків свого ПК  
(у вікні Свойства), задавши їм Локальный ресурс або Общий  
ресурс. Якщо включити перемикач Общий ресурс, то вказаний 
диск буде доступний для спільного використання його ресурсів в 
мережі. При цьому можна вказати тип доступу до ресурсу Только 
для чтения, Полный або Определяется паролем. 

Для надання доступу до ресурсів комп’ютера необхідно ви-
конати послідовність таких дій: 

 виділити необхідний ресурс, клацнувши на ньому лівою 
кнопкою мишки; 

 виконати команду Файл-Свойства. У діалоговому вікні 
Свойства вибрати вкладинку Доступ. Якщо комп’ютер не підк-
лючений до локальної мережі або некоректно налагоджений, то 
ця вкладинка не буде відображатися. 

 вибрати Общий ресурс, після чого стануть доступні опції, 
що були до цього недоступні. Якщо користувач бажає обмежити 
доступ до ресурсу, то можна використати слідуючі режими: 

- Только для чтения – інші користувачі мережі можуть 
тільки читати інформацію з ресурсу. Люба спроба запису чи ви-
далення інформації буде контролюватися системою 

- Полный – любий користувач мережі може читати, запису-
вати і видаляти інформацію даного ресурсу; 

- Определяется паролем – при установці цього режиму кож-
на спроба читання, запису чи видалення інформації з комп’ютера 
мережевого ресурсу іншим користувачем буде супроводжуватися 
виводом на екран діалогового вікна, в якому треба буде ввести па-
роль доступу до даного ресурсу. При цьому є можливість установ-
ки окремого паролю для читання і запису інформації. 
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Для того, щоб скористатися ресурсами іншого комп’ютера, 
достатньо відчинити вікно обраного комп’ютера, і по мережі 
отримати такі послуги: 

 відчинити файли в папках;  
 оголосити файли з якоїсь папки доступними для загально-

го користування; 
 отримати доступ до програм або відчинити файли на жор-

сткому диску або на компакт диску; 
 надрукувати документи на мережевому принтері;  
 установити доступ до приєднаного до комп’ютера факс 

модему, послати факс.  
Якщо користувач відчинить на мережевому комп’ютері па-

пку, доступну для спільного користування, то на його комп’ютері 
відчиняється вікно, в якому можна:  

 відсортувати файли в будь-якому порядку або використа-
ти утиліту Найти... для визначення їхнього місця знаходження;  

 для відкриття файлу або програми варто двічі клацнути на 
відповідному значку;  

 для копіювання або переміщення якогось файлу між ме-
режевим і комп’ютером користувача варто клацнути на його зна-
чку в папці – джерелі і перетягнути в папку – приймач; 

 вилучити файли, перейменувати їх або змінити їхні атрибути. 
Мережевий принтер використовується майже аналогічно 

(тип доступу і пароль єдині) через контекстне меню значка відпо-
відного принтера папки Принтеры. Щоб користуватися мереже-
вим принтером, слід установити його на ПК-клієнті через відпо-
відний значок папки Принтеры (вибравши опцію “Сетевой 
принтер” та вказавши адресу комп’ютера та вказавши адресу 
комп’ютера, до якого принтер підключено фізично). 
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Контрольні питання до розділу 10 
 

1. Що таке комп’ютерна мережа? Якими бувають комп’ю-
терні мережі? 

2. В яких випадках доцільно використовувати локальні ме-
режі. Обґрунтуйте відповідь. 

3. Поясніть поняття сервер, робоча станція, однорангова 
мережа, багаторангова мережа. 

4. Перерахуйте базові топології локальних мереж та коротко 
охарактеризуйте їх. 

5. Охарактеризуйте основні схеми опрацювання даних в ме-
режах з виділеним сервером. 

6. Які специфікації комп’ютерних мереж вам відомі? Чим 
вони відрізняються? 

7. Які апаратні засоби необхідні для організації 
комп’ютерних мереж?  

8. Охарактеризуйте програмне забезпечення комп’ютерних 
мереж. 

9. Яке призначення інструменту Сетевое окружение?  
10. Які пункти утримуються в меню вікна Сетевое окружение?  
11. В якому вікні здійснюються настройки мережі? 
12. Які можливості по управлінню доступом забезпечують-

ся для мережних ресурсів? 
13. Перерахуйте способи відкриття файлу, що знаходиться 

на диску іншого комп’ютера, підключеного до мережі. 
14. Як обмежити доступ до будь-якого ПК в локальній  

мережі? 
15. Як скопіювати (перемістити) файл із мережевого 

комп’ютера на комп’ютер користувача? 
16. Як відкрити для редагування документ, що знаходиться 

на мережевому комп’ютері? 
17. Як зберегти на мережевому комп’ютері текст докумен-

ту, що створювався на комп’ютері користувача? 
18. Як підключити мережевий диск? За допомогою якого 

інструмента можна переглянути його зміст? 
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11. МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА 
 

11.1. Загальна характеристика глобальної комп’ютерної 
мережі Internet  

 

Говорячи про комп’ютерні мережі не можна не зупинитися 
на можливостях глобальної інформаційної мережі Internet. Власне 
кажучи, саме з Internet зв’язане уявлення про мережі й 
комп’ютерну комунікацію для переважної більшості людей (ви-
ключення становлять, напевно, тільки фахівці в області 
комп’ютерної техніки).  

Початковою точкою відліку в історії Internet прийнято вва-
жати кінець 60-х років, коли Управління перспективних науково-
дослідних проектів (ARР) і кілька інших компаній і університетів 
США почали роботи над проектом об’єднання в єдину мережу 
комп’ютерів урядових, військових і науково-дослідних організа-
цій. Замовник проекту – Міністерство Оборони США – поставив 
завдання забезпечення надійного зв’язку між різнорідними 
комп’ютерами, віддаленими друг від друга на великі відстані 
(одним із критеріїв надійності вважалося збереження зв’язку між 
уцілілими комп’ютерами навіть у випадку великих стихійних лих 
або ядерної атаки супротивника). Завдання було успішно виріше-
не й уже у вересні 1969 року почала функціонувати мережа 
ARРAnet, що об’єднала близько 50 комп’ютерів військового ві-
домства,  
а також деяких університетів і фірм США. Подальший розвиток 
досліджень в цьому напрямку призвів до появи Internet (орієн-
товно – 1990 р.). 

В основу організації Internet покладений принцип комутації 
пакетів, та сімейство протоколів TCP/IP. Відповідно до принци-
пу комутації пакетів при передачі повідомлень дані розбиваються 
на невеликі порції (пакети), постачені адресами відправника й 
одержувача. Всі пакети надходять у мережу й кожний з них далі 
подорожує по мережі незалежно від інших, причому спеціальні 
комутатори пакетів (або маршрутизатори) досліджують адреса 
призначення пакета й передають пакет далі по доступному марш-
руту. Завдяки цьому забезпечується рівноправність всіх 
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комп’ютерів у мережі (жоден з них не може монополізувати ме-
режу) і надійність мережі (при виході з ладу деякої частини ме-
режі маршрутизатор просто вибере інший маршрут для передачі 
повідомлення). Використання протоколу TCP/IP дозволило поєд-
нувати в єдині мережі комп’ютери, що працюють на базі різних, 
здавалося б несумісних, процесорів і операційних систем. 

Сьогоднішній Internet – це глобальна комп’ютерна мережа, 
що поєднує мільйони комп’ютерів у різних країнах світу. Мож-
ливості Internet різноманітні й практично безмежні. Будь-який 
користувач мережі, незалежно від віку або сфери діяльності, мо-
же знайти те застосування Internet, яких потрібно саме йому. За 
допомогою Internet можна обмінюватися електронною поштою, 
файлами й приватними повідомленнями з колегами або друзями, 
що перебувають у будь-якій точці земної кулі. Завдяки Internet 
можна одержати доступ до світового океану інформації: до фак-
тографічних і документальних баз даних, що належать різним ор-
ганізаціям; до бібліографічних матеріалів найбільших бібліотек 
миру; до художніх цінностей різних галерей і музеїв; до елект-
ронних словників і т.п. В Internet можна довідатися подробиці 
про улюблену музичну групу; про гучний скандал або погоду в 
місті, де живе улюблена теща; про наявність вільних місць  
у готелях Парижа або найбільш зручний маршрут до Монте-
Карло. Зрештою, в Internet можна знайти цікаву гру й зіграти в 
неї самому або разом з партнером, що перебуває в іншому місті.  

Відзначимо також, що Internet не є чимсь повністю устоя-
ним, застиглим. Ця глобальна мережа постійно змінюється.  
Щохвилини десь з’являється новий сайт або змінюється вже  
існуючий, з’являються нові ресурси, змінюються старі можливості, 
додаються нові користувачі. 

Основними складовими глобальної мережі є локальні обчи-
слювальні мережі. Якщо деяка локальна мережа безпосередньо 
підключена до глобальної мережі, то й кожна робоча станція цієї 
мережі може бути підключена до неї.  

Існують також комп’ютери, які безпосередньо підключені 
до глобальної мережі. Вони називаються хост-комп’ютерами 
(host – хазяїн). Хост – це будь-який комп’ютер, що є постійною 
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частиною Internet, тобто з’єднаний за Internet – протоколом з ін-
шим хостом, що у свою чергу, з’єднаний з іншим, і так далі.  

Практично всі послуги Internet побудовані на принципі  
клієнт-сервер. Вся інформація в Інтернет зберігається на серве-
рах. Обмін інформацією між серверами здійснюється по високо-
швидкісних каналах зв’язку або магістралям. Сервери, об’єднані 
високошвидкісними магістралями, становлять базову частину 
мережі Інтернет. 

 
 

11.2. Основні служби Internet 
 

Всі можливості Internet реалізуються за допомогою певних 
служб або сервісів. 

Електронна пошта (E-mail) є одним із перших і, мабуть, 
найпоширенішим сервісом Internet. Цей сервіс забезпечує обмін 
поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом мережі 
Internet. Електронна пошта є найдешевшим і доступним Internet-
сервісом в Україні. Можна навести такі переваги електронної 
пошти в організації ділової діяльності: 

 реалізується дешевше і майже моментальне розсилання; 
 не витрачається час на візити до посадових осіб з дрібних 

питань; 
 “електронний” лист до керівника з більшою ймовірністю 

буде прочитаний ним особисто; 
 людина, що пише лист, не відчуває себе настирливою; 
 не треба для розсилання переписувати (передруковувати) 

копії; 
 відповідаючи на повідомлення, є змога використовувати 

цитати; 
 архів листування зберігається на комп’ютері в зручному 

вигляді; 
 можна задавати списки розсилання, псевдоніми (alias), ве-

сти адресні записники; 
 можна передавати файли, створені за допомогою різних 

програм (схеми, ілюстрації, програми, архіви тощо). 
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Поштові сервери одержують повідомлення від клієнтів і пе-
ресилають їх по ланцюжку до поштових серверів адресатів, де ці 
повідомлення накопичуються. При встановленні сполучення між 
адресатом і його поштовим сервером за командою відбувається 
передача повідомлень, що надійшли на комп’ютер адресата. 

Серед клієнтських поштових програм можна виділити  
The Bat!, Eudora Pro. 

Сервіс FTP (File Transfer Protocol) – це служба або програма-
клієнт, яка використовується для пересилки файлів між 
комп’ютерами, один із перших сервісів Internet. Пізніше він був 
доповнений протоколами Gopher і програмами Archiv для забезпе-
чення пошуку даних. Цей сервіс дає можливість абоненту обміню-
ватися двійковими і текстовими файлами з будь-яким комп’ютером 
мережі. Встановивши зв’язок з віддаленим комп’ютером, користу-
вач може скопіювати файл із нього на свій комп’ютер або скопію-
вати файл із свого на віддалений комп’ютер. 

Даний сервіс може бути використаний для комерційного 
поширення програмних продуктів, баз даних, моделей, реклам-
них презентацій, великих за обсягом документів (книг) тощо. 

Для вузлів FTP характерною є наявність процедури входу 
(login). Як “гостьові” ім’я і пароль часто використовуються імена 
anonymous, ftp, а також адреси електронної пошти. При цьому ко-
ристувачеві надається доступ до безкоштовного поширюваної 
інформації. Велику популярність у користувачів завоювала кліє-
нтська програма CuteFTP, що забезпечує зручний Windows –  
подібний інтерфейс для FTP – сервісу. 

Для скачування інформації можна використовувати спеціа-
лізовані програми FTP або графічні ftp-оболонки типу ftptool. 
Крім того, клієнтська програма FTP входить в склад сучасних 
мультипротокольних браузерів, менеджерів файлів типу Total 
Commander та в інші додатки. Це дає можливість за допомогою 
програм браузерів закачувати файли на віддалені ПК або навпаки 
скачувати файли з віддалених ПК. Для пошуку файлів на FTP-
серверах по іменам саміх файлів та каталогів можливо викорис-
тати пошукову систему http://www.filesearch.ru/. Крім того, мож-
ливо здійснювати доступ до FTP-серверів через електронну  
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пошту, деякі FTP-сервери мають можливість пересилати файли 
по E-mail.  

Сервіс Usenet (групи новин або телеконференції) забезпечує 
обмін інформацією (повідомлення, статті) між усіма, хто корис-
тується ним. Це щось на зразок електронної дошки оголошень, на 
яку будь-який бажаючий може помістити своє повідомлення, і 
воно стає доступним для всіх інших. Цей сервіс дає змогу поши-
рювати й одержувати комерційну інформацію, дізнаватися про 
новини ділового світу. 

Новини поділяються за темами на групи, що якоюсь мірою 
їх упорядковує. На певні групи можна оформити підписку і пері-
одично, як і електронною поштою, одержувати всі повідомлення, 
що проходять за темою групи. 

Багато хто з кваліфікованих фахівців (вчені, економісти, ін-
женери, лікарі, педагоги, журналісти, програмісти та ін.) регуля-
рно переглядають повідомлення телеконференцій у групах, що 
стосуються їхньої сфери діяльності. Такий перегляд називається 
моніторингом інформації. Регулярний моніторинг дає змогу фа-
хівцям точно знати, що нового відбувається в світі з їх спеціаль-
ності, які проблеми непокоять велику масу людей і на що треба 
звернути особливу увагу в своїй роботі. 

Для реалізації цього сервісу існують клієнтські програми, 
наприклад Microsoft Internet News. 

Сервіс IRC (Internet Realy Chat) забезпечує проведення теле-
конференцій в реальному часі. Переваги: можна анонімно пого-
ворити на цікаву тему або швидко одержати консультацію. На ві-
дміну від системи телеконференцій, в якій спілкування між учас-
никами обговорення теми відкрито для всього світу, в системі 
IRC беруть участь, як правило, лише кілька чоловік. Іноді службу 
IRC називають чат-конференціями, або просто чатом. 

Існує кілька популярних клієнтських програм для роботи з 
серверами і мережами, що підтримують сервіс IRC, наприклад 
програми mIRC і mIRC32 Windows. 

Ці, а також подібні до них програми застосовуються також 
для ділового й особистого спілкування персоналу фірм у реаль-
ному часі, для проведення групових консультацій і нарад. 

Однак, найбільш популярною є служба World Wide Web 
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(всесвітня павутина), що фактично є всесвітньою розподіленою 
базою гіпертекстових або гіпермедійних документів. Кожний 
комп’ютер, що має постійне підключення в Internet, може вико-
ристовуватися в якості Web-сервера, тобто зберігати певну інфо-
рмацію й видавати її користувачам. Будь-який інший комп’ютер 
може за допомогою спеціальної програми перегляду з’єднатися з 
будь-яким Web-сервером (для цього досить знати його електронну 
адресу). При підключенні до Web-сервера на екрані з’являється 
Web-сторінка, що нагадує сторінку вбудованого довідника 
Windows, Word або іншого додатка. Так само, як і в зазначених до-
відниках, можна переходити від однієї інформації до іншої по клю-
чових словах, контексту й т.д. Причому, насправді Web-сторінка, 
яка переглядається, вже може зберігатися не на початковому Web-
сервері, а зовсім на іншому, оскільки всі вони зв’язані один з од-
ним. Свої власні Web-сторінки мають всі великі виробничі й торго-
вельні фірми, навчальні заклади, теле- і радіокомпанії, популярні 
газети й журнали, відомі музичні групи й окремі виконавці. Саме 
тому інформація в Internet практично не обмежена. 

 
 
11.3. Організація роботи в Internet 
 

Для одержання доступу до ресурсів Internet користувачеві 
перш за все необхідно визначитися з вибором провайдера й спо-
собу підключення до Internet. Провайдер – це організація, що 
спеціалізується на наданні Internet-послуг іншим організаціям і 
окремим користувачам. Практично в кожному місті є кілька про-
вайдерів. Вони обов’язково мають постійне підключення до ме-
режі одного з регіональних провайдерів, що у свою чергу підк-
лючений до мережі національного провайдера. Національні ме-
режі одержують доступ до Internet шляхом підключення до між-
народних провайдерів.  

Провайдери підключаються до глобальної мережі найчастіше 
через спеціально виділену для цих цілей кабельну лінію зв’язку. 
Великі провайдери застосовують при цьому оптоволоконні кабелі з 
високою пропускною здатністю. Крім того, застосовується підклю-
чення через радіоканали й супутниковий зв’язок. Кожний з цих 
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способів годиться й для підключення користувачів до провайдера. 
Однак, слід мати на увазі, що супутниковий зв’язок і виділені  
канали – це досить дорогі задоволення. Багатьом організаціям,  
а тим більше окремим користувачам, воно просто не по кишені.  

Найбільш доступним (і в силу цього найпоширенішим) дов-
гий час було підключення користувача до провайдера по комуто-
ваних телефонних лініях. У цьому випадку користувачеві крім 
звичайної телефонної лінії знадобиться лише один, відносно не-
дорогий, додатковий пристрій – модем, що підключається до 
комп’ютера й телефонної лінії. За допомогою модему користувач 
встановлює зв’язок з комп’ютером провайдера, що і підключає 
його до Internet. Таке підключення, на відміну від постійного під-
ключення, називають сеансовим. Під час сеансу роботи в Internet 
забезпечується повний доступ до всіх ресурсів, однак, час 
з’єднання із провайдером і швидкість доступу до конкретних ре-
сурсів істотно залежить від якості модему й телефонного зв’язку.  

Ще один спосіб підключення до провайдерів – за допомо-
гою створення радіоканалу. Цей спосіб дорожче, ніж модемний, 
однак надійність з’єднання в багатьох випадках не поступається 
варіанту з виділеною кабельною лінією, а реальна швидкість  
роботи в Internet – істотно вища (швидкість передачі даних у  
радіоканалі – до 11 Мбіт/с). Відзначимо, що для створення радіо-
каналу потрібне додаткове обладнання. 

Для реалізації описаних вище можливостей Internet необхід-
но відповідне програмне забезпечення, зокрема, робота з ресур-
сами WWW забезпечується спеціальними програмами, називани-
ми броузерами (browser). Одними з найбільш популярних довгий 
час були два броузера – Netscape Communicator і Microsoft 
Internet Explorer. Їхні можливості приблизно однакові; обидва 
вони, крім перегляду Web-сторінок, забезпечують реалізацію й 
інших можливостей: використання електронної пошти, участь у 
телеконференціях і т.д. Вибір конкретної програми-броузера  
визначається особистими уподобаннями користувача. Найчасті-
ше користувач-початківець удається до послуг Microsoft Internet 
Explorer. Причина проста – ця програма входить у комплект  
інсталяційного пакета Windows (а виходить, додатково купувати 
її не треба) і має інтерфейс, звичний для будь-якого користувача 
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Microsoft Office. Останнім часом популярності набувають і інші 
програми, зокрема, браузер Mozilla Firefox. 

Для запуску програми-броузера досить двічі клацнути миш-
кою на її значку. Відкриється типове вікно Windows, в якому, як 
звичайно, є заголовок вікна, рядок головного меню й панелі  
інструментів. Під панеллю інструментів розташоване вікно Адреса, 
призначена для введення мережної адреси Web-сервера, на якому 
перебуває інформація, що цікавить користувача. Сама інформація 
у вигляді відповідної Web-сторінки займає решту вікна броузера. 
Її можна переглядати, використовуючи при необхідності смуги 
прокручування. Як правило, на кожній Web-сторінці є гіперпоси-
лання у вигляді виділеного (найчастіше – іншим кольором або пі-
дкресленням) тексту або у вигляді картинки. Про те, що деякий 
елемент Web-сторінки є гіперпосиланням, свідчить зміну виду 
курсору мишки при попадання на даний елемент (звичайно кур-
сор приймає вид долоні з витягнутим вказівним пальцем). Кла-
цання мишкою на гіперпосиланні приводить до завантаження но-
вої Web-сторінки, тобто до одержання нової порції інформації 
(підкреслимо, що ця інформація була свідомо обрана самим ко-
ристувачем). Таким чином, можна вільно подорожувати по прос-
торах Internet, добираючись до потрібної інформації. 

В принципі, пошук інформації можна починати з домашньої 
сторінки, що завантажується автоматично при запуску програми-
броузера. Як правило, на таких сторінках є посилання на най-
більш популярні пошукові сервери, за допомогою яких можна 
поступово добратися описаним вище способом до будь-який,  
наявної в Internet, інформації. Однак, можна значно прискорити 
доступ до інформації, якщо відома адреса Web-сервера, на якому 
перебуває відповідна Web-сторінка. Ця адреса вводиться у вікно 
Адреса броузера й після клацання мишкою відразу ж завантажу-
ється потрібна Web-сторінка.  

 
 

11.4. Система адресації і протоколи Internet 
 
Існують два види адрес: ІР-адреса і доменна адреса.  

ІР-адреса складається із чотирьох груп десяткових цифр, розділе-
них крапками, наприклад, 121.53.27.97. (вся адреса також закінчу-
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ється крапкою). Кожний комп’ютер у мережі має унікальну  
ІР-адресу, але запам’ятовувати такі імена складно, тому користувачі 
звичайно використовують систему доменних імен (Domain Naming 
System). При цьому враховується фізична будова мережі, при якій 
кожна локальна мережа або окремий комп’ютер користувача являє 
собою простий домен, що входить у домен свого провайдера. Ті, у 
свою чергу, є складовими домену регіонального провайдера й т.д.  

Повне доменне ім’я являє собою послідовність розділених 
крапкою імен доменів, причому крайнє праворуч ім’я – це ім’я 
домену самого верхнього рівня, що вказує на організаційну озна-
ку або країну, до якого відноситься домен. Перед ім’ям цього до-
мену стоїть доменне ім’я регіону (області, міста), перед ним –  
доменне ім’я провайдера й т.д., аж до імені найпростішого домену. 
Кожний домен у повному імені є підмножиною того домену, ім’я 
якого указане праворуч від нього. Наприклад, повне доменне ім’я 
eko.atlas.dp.ua належить деякій локальній мережі, що перебуває 
на Україні (ім’я національного домену – ua), у Дніпропетровській 
області (ім’я регіонального домену – dp). Просте ім’я eko нале-
жить кінцевому користувачеві, ім’я atlas відповідає домену про-
вайдера, за допомогою якого домен eko підключений до Internet.  

Адреса, що вводиться у вікно броузера, крім доменного іме-
ні, містить ще деякі елементи. Як приклад розглянемо адресу 
Web-сторінки Національної бібліотеки України ім. В. И. Вернад-
ського http://www.nbuv.gov.ua/db/. У цій адресі http:// указує на 
тип протоколу (саме цей протокол застосовується при перегляді 
Web-сторінок), www говорить про звертання до Web-сервера, 
nbuv.gov.ua являє собою доменне ім’я Web-сервера бібліотеки,  
а db – це ім’я конкретної Web-сторінки, розміщеної на сервері.  

Сукупність правил взаємодії клієнта та сервера, називається 
протоколом. Звичайному користувачеві необов’язково знати його 
зміст, але варто орієнтуватись, який протокол використовує та чи 
інша служба.  

В основному в Інтернет використається спеціальний прото-
кол міжмережної взаємодії, який називається TCP/IP.  

TCP (Transfer Control Protocol) – протокол управління пере-
силанням даних. Він визначає правила розбиття інформації на 
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пакети певного розміру та формату, їх доставки до адресата пев-
ними маршрутами й об’єднання пакетів в єдине ціле. 

IP (Internet Protocol) – протокол міжмережної взаємодії. Він 
дає можливість коректно пересилати інформацію між комп’ю-
терами, які мають різну архітектуру та різні операційні системи. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – протокол служби 
WWW для пересилання і відображення гіпертексту, тобто web-
сторінок. Він дає змогу за допомогою спеціальних програм-
браузерів отримувати і переглядати web-сторінки.  

Протоколами електронної пошти є SMTP, POP3 та IMAP. 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – простий протокол 

пересилання повідомлень, який дає змогу пересилати поштові 
повідомлення від комп’ютера користувача на сервер. 

POP3 і IMAP – дають змогу користувачеві забирати або чи-
тати повідомлення з поштового серверу, при цьому POP3 (Post 
Office Protocol) – протокол поштового відділення; а IMAP 
(Internet Mail Access Protocol) – протокол доступу до електронної 
пошти. Принципи роботи цих протоколів мало чим відрізняють-
ся, і зазвичай немає різниці, який саме протокол використовується. 

FTP (File Transfer Protocol) – протокол пересилання файлів 
будь-яких форматів із FTP серверу на комп’ютер користувача і 
навпаки. 

Протокол WAP надає доступ до сервісів Інтернет користу-
вачам мобільних телефонів.  

 
 

11.5. Організація пошуку інформації в Internet 
 

Значний обсяг наявної інформації в Internet призводить до 
необхідності використання спеціальних засобів пошуку. Розріз-
няють індексаційні і категорійні пошукові системи. Перші з них 
ще називають пошуковими машинами, другі – Web-каталогами.  

Пошукова машина – це комплекс програмно-технічних за-
собів, які забезпечують систематичне скачування вмісту Web-
серверів і індексацію наявних в них документів за певними клю-
човими словами. Спеціальні програми-спайдери (павуки) постій-
но переглядають Web-вузли, корегуючи власні бази даних. В по-
дальшому з таких баз даних витягаються відповіді на запити  
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користувачів. При цьому спеціальне програмне забезпечення ви-
діляє з запиту користувача ключові слова, шукає їх в наявних ін-
дексах і пересилає користувачу адреси Web-сторінок, в яких зу-
стрічаються подібні слова або вирази. Таким чином, забезпечуєть-
ся контекстний пошук інформації. Оперативність роботи пошу-
кових машин забезпечується за рахунок швидкодіючої апаратури. 

Web-каталог – це віртуальна бібліотека, яка складається з су-
купності Web-сторінок, присвячених якійсь тематиці, із стислим 
описом джерел інформації та гіперпосиланнями на них. Із зростан-
ням кількості посилань на одній сторінці з’являється необхідність її 
поділу, тобто введення нових підтем або категорій. Як наслідок 
з’являється деревоподібна структура каталогів, підкаталогів і т.д. 
Іноді всередині каталогу за певними критеріями відбираються кращі 
посилання за темою. Таким чином, завдяки Web-каталогам можна 
вести спрямований пошук необхідних даних по конкретній темі. 

Суттєвою особливістю Web-каталогів є те, що вони ство-
рюються людьми, а не машинами, тому якість відбору інформації 
в них значно вища. Вважається, що Web-каталоги краще викори-
стовувати, коли не відома точна назва шуканого об’єкта. Коли ж 
необхідна інформація про конкретний об’єкт (особливо, не зовсім 
звичний), то пошукова машина це завдання виконає швидше. 

Прагнення якомога ширше задовольнити потреби користу-
вача призвело до того, що сучасні пошукові сервери часто поєд-
нують в собі риси індексаційних і категорійних пошукових сис-
тем. При зверненні до такого сервера за його ім’ям у вікні відк-
ривається сторінка, що містить каталоги з різних тем (наука, 
спорт, погода, новини тощо) й елементи для виконання контекст-
ного пошуку. Крім того, пошукові сервери можуть надавати до-
даткові послуги: електронної пошти, тематичного пошуку зобра-
жень, музики, людей, новин тощо (приклад на рис. 11.1). 

Переглядаючи зміст каталогів, можна вести спрямований 
пошук необхідних даних. Для ведення контекстного пошуку в 
спеціальному полі головної сторінки пошукового сервера зада-
ється запит: ключові слова для пошуку або їх комбінація. У від-
повідь на запит пропонується список документів із посиланням 
на відповідну адресу з короткими фрагментами документа, які 
містять шукані слова або словосполучення (приклад на рис. 11.2). 
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Рис. 11.1. Головне вікно пошукової системи <МЕТА> 
 

Як правило, список знайдених документів впорядкований за 
їх релевантністю. Релевантність документа – це міра того, на-
скільки точно той або інший документ відповідає критеріям, за-
значеним у запиті користувача. Слід зазначити, що однозначних 
критеріїв встановлення релевантності немає, тому документ, ви-
знаний пошуковою системою найрелевантнішим за формальними 
ознаками, не завжди є таким на думку користувача. 

При проведенні контекстного пошуку слід враховувати, що 
якість пошуку і кількість знайдених документів залежать не тіль-
ки від обсягу бази даних пошукового сервера, але і від конкрет-
ного вигляду запиту. Тому слід зважено підходити до формулю-
вання запиту, обираючи найбільш інформативні, загальновживані 
слова, які з найбільшою ймовірністю можуть бути на шуканих 
Web-сторінках. 
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Рис. 11.2. Контекстний пошук в середовищі пошукової системи Яндекс 
 
Найбільш загальні правила конструювання запитів наве-

дені в табл. 11.1. 
 
Таблиця 11.1. Загальні правила конструювання запитів 

Вид запиту Приклад Результат пошуку 

1 2 3 
Слово Комп’ютер Адреси Web-сторінок, на яких згадується дане 

слово 
Кілька слів 
(словоспо-
лучення) 

Персональ-
ний 
комп’ютер 

Адреси Web-сторінок, на яких згадуються всі 
вказані слова. При цьому слова можуть бути 
розташовані в іншому порядку і не поруч. 
Деякі пошукові машини виводять сторінки, 
на яких є хоча б одне з вказаних слів 

Словосполу-
чення в 
лапках 

“ІВМ-
сумісний 
комп’ютер” 

Адреси Web-сторінок, на яких зустрічається 
точно таке словосполучення 
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Продовж. табл. 11.1 
1 2 3 

Кілька слів зі 
знаками 
“плюс” (+) 
або “мінус”  
(–) 

Текстовий + 
редактор – 
Word 

Адреси Web-сторінок, на яких зустрічаються 
перше слово і всі слова, перед якими є  знак 
“плюс”, і не зустрічаються слова, перед якими 
є знак “мінус” (у нашому прикладі – текстовий 
редактор але не Word) 

Слово або 
словосполу-
чення з ви-
користанням 
символів * 

R*ambler Адреси Web-сторінок, на яких зустрічаються 
слова, що розпочинаються на R і закінчуються 
символами ambler. Такий підхід використо-
вується, коли користувач не впевнений 
в точному написанні слів 

 

В той же час, слід мати на увазі, що на різних пошукових 
серверах можуть бути різні правила складання запитів. На Web-
сторінці сервера зазвичай є довідка зі складання запиту, з якою 
доцільно познайомитися перед пошуком.  

 

 
 

Рис. 11.3. Розширений пошук в середовищі пошукової системи Google 
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В багатьох випадках необхідне уточнення умов пошуку 
можна виконати за допомогою інструмента, який зазвичай нази-
вається “розширений пошук” (іноді – складний пошук або щось 
подібне). Доступ до нього з’являється після проведення простого 
пошуку і реалізується шляхом вказівки певного ряду уточнюю-
чих параметрів (приклад на рис. 11.3). 

 
 

11.6. Огляд найбільш поширених пошукових серверів 
 

<МЕТА> (http://www.meta-ukraine.com) – найбільш предста-
вницька пошукова система українського сегменту Інтернет. Має 
оригінальну базу даних для пошуку в українських Internet-
ресурсах як на території України, так і за її межами (за сприяння 
іншої відомої пошукової системи Апорт – http://www.aport.ru). 
Серед привабливих рис – підтримка морфології української, ро-
сійської та англійської мов; можливість як повнотекстового по-
шуку, так і пошуку тільки за описами сайтів (пошуку у Реєстрі). 

Rambler (http://www.rambler.ru) – одна з найбільш відвідува-
них пошукових систем російськомовного сегменту Інтернет, з ро-
звинутою мовою запитів і гнучкою формою виведення результа-
тів. Окрім забезпечення контекстного пошуку, Rambler надає мо-
жливість звернутися до тематичного каталогу, рейтингових таб-
лиць, оглядів фінансових, політичних та інших новин. 

Яndex (http://www.yandex.ru) – інформаційно-пошукова сис-
тема з урахуванням морфології російської мови. Основною пере-
вагою Яndex є здатність знаходити задані слова незалежно від 
форми, в якій вони використовуються в документах. Система під-
тримує логічні операції И, ИЛИ та НЕ, логічні групи, пошук по 
висловам, причому дія операторів И та НЕ може розповсюджува-
тися як на один абзац, так і на весь документ в цілому. Пошук 
може вестись як по усім формам ключових слів, так і по конкрет-
но заданій формі. Можливе визначення відстані між словами з 
урахуванням їх порядку та ін. Існує український Яndex-сервер 
(http://www.yandex.ua). 

Google(http://www.google.com.ua) – український сервер відо-
мої інформаційно-пошукової системи американського походжен-
ня. Дає можливість знайти інформацію багатьма мовами, перег-
лянути біржові котирування та результати спортивних змагань, 
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знайти заголовки новин і з’ясувати адресу місцевого поштового 
відділення чи продуктової крамниці. Також можна шукати зо-
браження, відео, карти, патенти тощо. За допомогою універсаль-
ної пошукової технології можна бачити всі ці елементи на одній 
сторінці результатів пошуку для певного запиту, а такі служби, як 
персоналізований пошук, дозволяють знайти ще більше інформа-
ції, підібраної за зацікавленнями користувача.  

Серед інших пошукових серверів можна відзначити такі: 
 Yahoo! (http://www.yahoo.com),  
 Bing (http://www.bing.com),  
 Alta Vista (http://www.altavista.com),  
 Gala.net (http://www.gala.net),  
 Bigmir (http://www.bigmir.net), 
 Uaportal (http://www.uaportal.com). 
Крім того, користувачі часто звертаються до служб пошуку, 

перебуваючи на інших сайтах, зокрема, на інформаційних пор-
талах типу Ukr.net (http://www.ukr.net), де надається доступ до 
пошуку за допомогою однієї з пошукових систем Яndex, Google 
або Bing (рис. 11.4). 

 

 
 

Рис. 11.4. Можливості пошуку на інформаційному порталі Ukr.net 
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Контрольні питання до розділу 11 
 

1. Поясніть поняття Internet.  
2. Яке значення для Internet мають принцип комутації паке-

тів та сімейство протоколів TCP/IP? 
3. Перерахуйте основні служби Internet та поясніть, для чого 

вони використовуються. 
4. Що таке сервіс FTP? Для чого він використовується? 
5. Які можливості електронної пошти в мережі Internet? 
6. Опишіть можливості сервісу Usenet (групи новин). 
7. Що таке телеконференція? 
8. Опишіть можливості сервісу IRC (Internet Realy Chat)? 
9. Поясніть поняття провайдер. Яке значення для користу-

вача має провайдер? 
10. Які варіанти підключення до Internet ви знаєте? 
11. З чого складається IP-адреса? 
12. Що таке доменна система імен? Наведіть приклади. 
13. Які протоколи застосовуються для роботи з електрон-

ною поштою? 
14. Для чого використовується протокол WAP? 
15. Що таке програма-броузер? Які програма-броузери ви 

знаєте? 
16. Опишіть процедуру роботи з однією з програм-

броузерів. 
17. Поясніть поняття пошукова машина, Web-каталог, кон-

текстний пошук, спрямований пошук. 
18. Опишіть процедуру пошуку інформації за допомогою 

пошукової системи Яndex. Чим відрізняється пошук інформації за 
допомогою Google? 

19. В яких випадках, на вашу думку, найдоцільніше розпо-
чинати пошук за допомогою пошукової системи МЕТА? 

20. Порівняйте можливості роширеного пошуку, наявні в 
пошукових системах Яndex, Google, Rambler, МЕТА. 
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