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ВСТУП 

 

Мета дисципліни – формування системи знань з комп’ютерного діловодства та 

практичних навиків роботи з прикладним програмним забезпеченням. Надання тео-

ретичних знань, пов'язаних з роботою з програмами офісного пакету OpenOffice. 

Визначення та  ознайомлення з основами алгоритмізації за допомогою мови Visual 

Basic. Вивчення загальних принципів об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) 

та отримання навичок практичного застосування ООП при розв’язанні типових за-

дач  за допомогою мови програмування Visual Basic. Мати уявлення про основні те-

нденції розвитку сучасних інформаційних технологій. Надання теоретичних знань, 

пов'язаних з питаннями та принципами робот у пакеті OpenOffice: у текстовому ре-

дакторі Writer та  електронними таблицями Calc. 

 

Завдання дисципліни - навчити студентів застосовувати основні прийоми та 

методи ООП в своїй професійній діяльності. Навчити принципам роботи з основни-

ми програмами офісного пакету OpenOffice: у текстовому редакторі Writer та  елек-

тронними таблицями Calc. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- сутність комп’ютерного діловодства; 

- правила створення ділових документів; 

- основні властивості і вимоги до алгоритмів; 

- основні алгоритмічні структури; 

- принципи програмування додатків різних типів; 

- вимоги до створення програм за допомогою середовища візуального програ-

мування Visual Basic. 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

 застосовувати офісне програмне забезпечення для створення ділових 

документів різних стилів та рівня складності; 

 за допомогою мови Visual Basic створювати додатки для розв’язання 

лінійних задач; 

 створювати за допомогою мови Visual Basic проекти з різними типами 

даних; 

 створювати за допомогою мови Visual Basic додатки на базі розгалужених 

алгоритмів; 

 застосовувати оператори умовного циклу для розв’язання лінійних задач за 

допомогою мови Visual Basic; 

 створювати за допомогою мови Visual Basic проекти з різними типами 

даних з використанням одно та двовимірних масивів. 
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Тематичний план 

 

з дисципліни «Комп’ютери та комп’ютерні технології» 

 

 

Тема 
Лекції 

(год.) 

Лабораторні 

заняття (год.) 

Самостійна 

робота (год.) 

Змістовий модуль 1: «OpenOffice.org» 

ТЕМА 1. Текстовий редактор Writer 1 2 4 

ТЕМА 2. Колонки. Границі та зали-

вка у Writer 

1 2 4 

ТЕМА 3. Таблиці у Writer 1 2 4 

ТЕМА 4. Графічні об’єкти Writer. 

Формули 

1 4 4 

ТЕМА 5. Електроні таблиці. Табли-

чний процесор Calc 

1 2 4 

ТЕМА 6. Виконання розрахунків у 

Calc 

1 4 4 

ТЕМА 7. Діаграми та графіки 1 2 4 

Разом за змістовним модулем 1 7 18 28 

Змістовий модуль 2: «Visual Basic» 

ТЕМА 1. Знайомство з середови-

щем програмування Visual Basic 

1 2 3 

ТЕМА 2. Основні елементи керу-

вання 

1 2 4 

ТЕМА 3. Основні елементи про-

грамування. Лінійні алгоритми. Ро-

згалужені алгоритми 

2 2 5 

ТЕМА 4. Основні елементи про-

грамування. Розгалужені алгоритми 

1 2 5 

ТЕМА 5. Основні елементи програ-

мування. Масиви. Internet. 

2 4 5 

Разом за змістовним модулем 2 7 12 22 

Всього 14 30 50 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК 
 

 

ПИТАННЯ ПО ЗМИСТОВНОМУ МОДУЛЮ №1 

OpenOffice.org 

 

(питання модулю №1 не виносяться на залік, так як контроль їх вивчення  

проходить під час виконання лабораторних робіт з даних тем дисципліни) 
 

 
ПИТАННЯ ПО ЗМИСТОВНОМУ МОДУЛЮ №2 

Visual Basic 

 

1. Історія розвитку Visual Basic. 

2. Конструкція Select…Case. Приклади. 

3. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування. Середовище Visual Ba-

sic. Приклади. 

4. Циклічні конструкції Visual Basic. Приклади. 

5. Елементи робочої області Visual Basic. Приклади. 

6. Параметри циклу For…Next. Приклади. 

7. Функціональне призначення пунктів меню. Панель інструментів. Приклади. 

8. Циклічна конструкція Do…Loop. Приклади. 

9. Настроювання параметрів форми. Елементи керування формою. Приклади. 

10. Алгоритм обчислення суми ряду. Приклади. 

11. Панель елементів керування і компонентів користувача (ToolBox). Приклади. 

12. Алгоритм обчислення добутку ряду, приклади. Приклади. 

13. Вікно Проект (Project). Вікно Властивості (Properties). Вікно Програма (Code). 

Приклади. 

14. Алгоритм обчислення кількості елементів ряду, приклади Приклади. 

15. Процедура, види процедур. Приклади. 

16. Поняття масиву, різновиди масивів. Приклади. 

17. Константи, змінні. Приклади. 

18. Одномірний масив, типи даних масивів. Приклади. 

19. Строкові функції Visual Basic. Приклади. 

20. Оператор опису масивів DIM, його синтаксис і призначення. як одержати доступ 

до елемента масиву. Приклади. 

21. Математичні оператори Visual Basic. Вбудовані математичні функції. Приклади. 

22. Оператор OPTION BASE, його синтаксис і призначення. Приклади. 

23. Оператор ERASE, його синтаксис і призначення. Приклади. 

24. Елемент PictureBox, його властивості. Приклади. 

25. Функція SPLIT, ії синтаксис та призначення. Приклади. 

26. Елемент CommandButton, його властивості. Приклади. 

27. Оператор REDIM, ії синтаксис та призначення. Приклади. 
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28. Елемент Timer, його властивості. Приклади. 

29. Основні алгоритми (підрахунок суми, кількості і т.ін.). Приклади. 

30. Вікно повідомлення MsgBox, його властивості. Приклади. 

31. Алгоритми обробки масивів, способи уведення даних у масив. Приклади. 

32. Правила організації вводу-виводу даних в Visual Basic. Приклади. 

33. Алгоритми обробки масивів, виведення масиву на екран використовуючи графіч-

не поле (PictureBox). Приклади. 

34. Оператори вводу-виводу даних. Приклади. 

35. Алгоритми обробки масивів, пошук максимального (мінімального) елементів. 

Приклади. 

36. Основні властивості мітки (Label). Приклади. 

37. Алгоритми обробки масивів, виключення елемента з масиву. Приклади. 

38. Основні властивості текстового поля (TextBox). Приклади. 

39. Алгоритми обробки масивів, сортування масиву. Приклади. 

40. Основні властивості та події кнопки (ComandButton). Приклади. 

41. Елементи для роботи з графикою. Приклади. 

42. Процедура, види процедур. Приклади. 

43. Об’єкти для роботи з зображеннями. Приклади. 

44. Елемент Checkbox, його властивості. Приклади. 

45. Мультимедіа в Visual Basic. Приклади. 

46. Елемент OptionBox, його властивості. Приклади. 

47. Графічні примітиви Visual Basic: коло, дуга, еліпс, сектор. Приклади. 

48. Конструкція If…Then. Приклади. 

49. Алгоритм. Основні алгоритмічні структури. Приклади. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

По варіантні завдання 

 

Виконання роботи (СРС) проводиться за допомогою програми Visual Basic 

(версія 6). 

ПЕРЕЛІК ВАРІАНТІВ СРС 

 
ВАРІАНТ 1 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  4,5,3,8,7,1,2,1,6   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) елементи масиву кратні двом замінити нулями; 

в) вивести перетворений масив на екран. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив N; 

б) елементи третього рядка потроїти; 

в) обчислити кількість негативних елементів масиву; 

г) вивести кількість елементів і перетворений масив як таблицю. 

10 

ВАРІАНТ 2 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  4,5,3,8,7,1,2,1,6   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) позитивні елементи масиву збільшити у два рази; 

в) вивести перетворений масив на екран. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив S; 

б) знайти максимальний елемент головної діагоналі;  

в) позитивні елементи замінити протилежними; 

г) вивести максимальний елемент і перетворений масив як таблицю. 

10 

ВАРІАНТ 3 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  4,5,3,8,7,1,2,1,6   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) знайти кількість позитивних елементів у масиві; 

в) вивести кількість позитивних елементів масиву на екран. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив L; 

б) елементи першого рядка масиву подвоїти; 

в) знайти максимальний елемент масиву; 

г) вивести максимальний елемент і перетворений масив як таблицю. 

10 

8510

932

641







8510

932

641







8510

932

641
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ВАРІАНТ 5 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  0 81, 33, 12, 6, 9,- 5,- 8,- 10, 8,-  

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) визначити максимальний негативний елемент масиву; 

в) вивести максимальний негативний елемент масиву на екран. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив X; 

б) елементи масиву, які дорівнюють 1 замінити на 44; 

в) знайти добуток елементів третього рядка масиву; 

г) вивести добуток елементів та перетворений масив на екран. 

10 

ВАРІАНТ 6 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  4,5,3,7,1,2   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у рядок; 

б) знайти суму елементів масиву; 

в) вивести суму масиву на екран. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив G; 

б) елементи головної діагоналі замінити протилежними; 

в) знайти максимальний елемент третього рядка; 

г) вивести вихідний масив як таблицю і максимальний елемент. 

10 

ВАРІАНТ 7 Кіл. Балів 

1. Дано ряд чисел  6,2,9,33,8,0,12,4,3,7   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у рядок; 

б) знайти кількість елементів масиву кратних числу 3; 

в) вивести кількість елементів на екран. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив R; 

б) знайти суму негативних елементів;  

в) елементи третього стовпця замінити нулями; 

г) вивести на екран суму елементів і вихідний масив як  таблицю. 

10 

 

ВАРІАНТ 4 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  0 2, 12, 6, 1, 5,- 8,- 10, 8,-  

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) всі елементи масиву звести в третю ступінь; 

в) вивести перетворений масив на екран в рядок. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив M; 

б) знайти кількість позитивних елементів масиву; 

в) знайти добуток негативних елементів масиву; 

г) вивести кількість та добуток елементів масиву на екран. 

10 

8510

932

641







1510

932

641





8510

932

641





8510

932

641
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ВАРІАНТ 8 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  6,2,9,33,8,0,12,4,1   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) знайти максимальний з позитивних елементів; 

в) вивести максимальний елемент на екран. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив J; 

б) елементи масиву кратні числу 2 замінити зворотними; 

в) елементи рівні нулю замінити числом 99; 

г) вивести на екран перетворений масив. 

10 

ВАРІАНТ 10 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  6,2,9,13,8,0,12,7,21   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) знайти суму елементів масиву кратних числу 2; 

в) вивести суму елементів масиву на екран. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив R; 

б) елементи масиву кратні числу 2 замінити зворотними; 

в) елементи рівні нулю замінити числом 99; 

г) вивести на екран перетворений масив. 

10 

ВАРІАНТ 11 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  10,2,17,42,35,1,25   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) знайти кількість непарних елементів масиву; 

в) вивести кількість непарних елементів масиву на екран. 

5 

2. Дано матриці  

а) Побудувати масив C , кожний еле-

мент,  

     кого дорівнює добутку відповідних  

     елементів масивів A  і B ; 

б) Вивести дані масиви та сумарний  

    масив у вигляді таблиць. 

10 

ВАРІАНТ 12 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  23 10, 5, 3, 8, 12, 8, 6, 0, 1,  

а) ввести ці числа в одномірний масив A; надрукувати його у рядок; 

б) знайти мінімальний елемент; 

в) вивести на екран номер осередку та значення елемента в масиві. 

5 

2. Дано матрицю  

а) ввести ії у двовимірний масив G;  

б) елементи масиву рівні числу 8 замінити числом 7; 

в) обчислити суму елементів головної діагоналі; 

г) вивести на екран суму елементів головної діагоналі. 

10 
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ВАРІАНТ 13 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  65 89,- 6,- 0, 9,- 32, 45, 56, 89,- 45,  

а) ввести ці числа в одномірний масив В; надрукувати його у рядок; 

б) знайти середнє арифметичне позитивних елементів; 

в) вивести на екран значення середнього арифметичного. 

5 

2. Дано матрицю  

а) ввести її у двовимірний масив H; 

б) обчислити максимальний елемент другого стовпця; 

в) вивести на екран номер осередку та знайдений елемент; 

г) вивести на екран даний масив у вигляді таблиці. 

10 

ВАРІАНТ 14 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  6 15, 125, 10, 2, 5, 3,- 6,- 5,- 8,-  

а) ввести ці числа в одномірний масив Р; надрукувати його у рядок; 

б) підрахувати кількість позитивних елементів; 

в) вивести на екран позитивні елементи. 

5 

2. Дано матрицю  

а) ввести її у двовимірний масив H; 

б) замінити елементи головної діагоналі нулями; 

в) вивести на екран даний масив у рядок; 

г) вивести на екран перетворений масив у вигляді таблиці. 

10 

ВАРІАНТ 15 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  0 81, 33, 12, 6, 9,- 5,- 8,- 10, 8,-  

а) ввести ці числа в одномірний масив D; надрукувати його у рядок; 

б) елементи в інтервалі від 2 до 15 замінити їхніми квадратними коріннями; 

в) вивести перетворений масив на екран у рядок. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив I; 

б) елементи побічної діагоналі замінити 0; 

в) підрахувати кількість елементів масиву, які дорівнюють 2; 

г) вивести цю кількість та вихідний масив на екран як таблицю. 

10 
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ВАРІАНТ 16 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  1 8, 16,- 23,- 23, 61, 3,- 12,- 8,- 55,  

а) ввести ці числа в одномірний масив E; надрукувати його в стовпець; 

б) замінити негативні елементи їхніми абсолютними значеннями; 

в) надрукувати перетворений масив у рядок. 

5 

2. Дано матрицю  

а) ввести її у двовимірний масив J; 

б) замінити елементи другого стовпця одиницями; 

в) негативні елементи масиву замінити їхніми квадратами; 

г) вивести перетворений масив на екран як таблицю. 

10 

ВАРІАНТ 17 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  65 89,- 6,- 0, 9,- 32, 45, 56, 89,- 45,  

а) ввести ці числа в одномірний масив F; надрукувати його в стовпець; 

б) знайти середнє арифметичне негативних елементів; 

в) вивести на екран значення середнього арифметичного. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив K; 

б) замінити елементи третього рядка одиницями; 

в) елементи масиву кратні 2  помножити на 5; 

г) вивести перетворений масив на екран як таблицю. 

10 

ВАРІАНТ 18 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  4,9,7,3,8,2,5,1,5   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його в рядок; 

б) знайти подвоєну суму негативних елементів масиву; 

в) вивести на екран значення суми. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив S; 

б) до всіх елементів третього стовпця додати число 5; 

в) знайти максимальний елемент масиву; 

г) вивести максимальний елемент масиву на екран. 

10 
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ВАРІАНТ 19 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  4,9,7,3,8,2,5,1,5   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його в рядок; 

б) знайти потроєну суму позитивних елементів масиву; 

в) вивести на екран значення суми. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив Q; 

б) знайти мінімальний елемент масиву; 

в) знайти суму елементів масиву; 

г) вивести значення мінімального елементу та суму масиву на екран. 

10 

ВАРІАНТ 20 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  2,5,3,6,4,9,1,6,4,3,7   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) знайти  кількість позитивних елементів масиву; 

в) вивести кількість елементів на екран. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив F; 

б) знайти кількість парних елементів у масиві; 

в) елементи головної діагоналі замінити помножити на 3 

г) вивести даний та перетворений масиви на екран як таблицю. 

10 

ВАРІАНТ 21 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  2,5,3,6,4,9,1,6,4,3,7   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) негативні елементи замінити їхніми квадратами; 

в) вивести перетворений масив у рядок. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив W; 

б) знайти максимальний елемент у кожному рядку; 

в) вивести даний масив на екран як таблицю; 

г) вивести значення максимальних елементів на екран. 

10 
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ВАРІАНТ 22 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  10,2,17,42,35,1,25   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) знайти суму елементів, кратних 5; 

в) вивести суму елементів на екран. 

5 

2. Дано матриці  

а) Побудувати масив C , кожний еле-

мент,  

     якого дорівнює сумі відповідних  

     елементів  масивів A  і B ; 

б) Вивести дані масиви та сумарний  

    масив у вигляді таблиць. 

10 

ВАРІАНТ 23 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  5,35,28,4,6,7,0,1   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) знайти добуток негативних елементів; 

в) вивести добуток елементів на екран. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив W; 

б) знайти максимальний елемент; 

в) негативні елементи замінити протилежними; 

г) вивести даний і перетворений масиви у вигляді таблиць. 

10 

ВАРІАНТ 24 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  5,35,28,4,6,7,0,1   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) знайти мінімальний позитивний не нульовий елемент; 

в) вивести значення елементу на екран. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив Y; 

б) знайти кількість нульових елементів у масиві; 

в) вивести даний масив у вигляді таблиці; 

г) вивести кількість нульових елементів у масиві. 

10 
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ВАРІАНТ 25 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  8,2,7,0,5,3,1,2   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у стовпець; 

б) побудувати масив B , елементи якого в 2 рази більше відповідних елементів  

     масиву Z ; 

в) вивести масив В на екран. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив G; 

б) знайти середнє арифметичне позитивних елементів; 

в) вивести даний масив у вигляді таблиці; 

г) вивести значення середнього арифметичного. 

10 

ВАРІАНТ 26 Кіл. балів 

1. Дано ряд чисел  4,5,3,7,1,2   

а) ввести ці числа в одномірний масив Z; надрукувати його у рядок; 

б) елемент 7 замінити елементом 1; 

в) вивести даний і перетворений масиви на екран у стовпець. 

5 

2. Дано матрицю  

 

а) ввести її у двовимірний масив С; 

б) знайти максимальний елемент 3-го рядка;  

в) знайти суму елементів 2-го стовпця; 

г) вивести значення максимального елементу та суми. 

10 
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