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Посібник містить відомості по розробці додатків різного характеру та рівня 

складності в середовищі візуального програмування Delphi, надає лаконічний, 

структурований матеріал, необхідний при засвоєнні системи Delphi в процесі 

виконання лабораторних робіт студентами спеціальностей  6.040201 та 

 6.040203. В посібнику наводиться достатня кількість фрагментів коду, яка 

може бути корисна при виконанні лабораторних робіт. 

Методика викладення матеріалу дозволяє використовувати посібник для 

самостійної роботи. 
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Лабораторна  робота  №1.   

Інтегроване  середовище  розробки (ІСР) системи  візуального  

програмування Delphi.  Проекти  системи Delphi.  Організація  та 

керування проектами.  

Мета: ознайомитися  з  основними  елементами  інтегрованого  середовища  

розробки (ІСР)  системи  візуального  програмування Delphi . Ознайомитися із 

структурою групи проекту, навчитися виконувати встановлення параметрів 

проекту,отримати практичні навички  при керуванні проектами.  

 

Хід виконання роботи 

1. Завантажити інтегроване середовище розробки системи візуального 

програмування Delphi. 

2. Ознайомитися із основними елементами ІСР системи Delphi, принципам 

роботи з ними.  

3. Створити  новий  проект  та  виконати  його  збереження  під  назвою 

Школа_Прізвище в  папці Group_3У (де  У-  номер  Вашої  підгрупи, наприклад 

Group_32) папки STUDENTS\3_kurs кореневого каталогу диска D:.  

4. Визначити структуру та параметри головної форми (Main Form) проекту.  

5. Додати нову форму (AboutBox Form) до проекту (зі списку депозитарію 

шаблонів File/New/ OTHER /Forms/ AboutBox).  

6. Визначити структуру форми AboutBox: назва форми, персоналізована 

картинка користувача, відомості про автора.  

7. Підключити модулі відповідних форм, та визначити подій: відкриття та 

закриття вікон форм, проекспериментувати з режимами відкриття форм 

(звичайний, модальний) та настроюванням головної форми. 

8. Встановити параметри проекту: власного заголовка “Програмний 

комплекс "Школа"” та певної піктограму проекту. Для налаштування заголовку 

проекту потрібно зайти в діалоговому вікні Project/Options…на вкладинку 

Application і увести назву в Title. Для зміни піктограми на тій же вкладниці 
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вибрати Load Icon. Піктограми можна вибрати, зокрема у папці C:\Program 

Files\Borland\Delphi\Objrepos. Для відображення заголовку та піктограми 

проекту у вікні Windows потрібно після компіляції проекту виконати команду 

Project/Build ProjectName. 

9. Для збереження проекту виконати послідовно команди: Save 

(записуються модулі проекту) та   Save Project As (записуються файли проекту). 

Ті ж дії відбуваються і автоматично, при закритті вікна Delphi. 

10. Відобразити у зошиті протокол розробки проекту: хід роботи та 

власноруч написані фрагменти програмного коду. 

 

Контрольні питання 

1. Які складові інтегрованого середовища Delphi  

2. Яке призначення палітри компонентів? 

3. Для чого призначено Інспектор об‟єктів? Як ним користуватись? 

4. Що таке властивості об‟єкта та події? 

5. Яку структуру має модуль?  

6. Яку структуру має проект? 

7. Як вилучити з проекту форму?  

8. Як вивести на екран Project Manager?  

9. Яке призначення Репозиторій шаблонів? Як його знайти? 

10. Як добавити в проект створену форму?  

11. Яке розширення може мати виконавчий файл, отриманий після обробки 

проекту?  

12. Яка форма за замовченням стає головною формою проекту? Я зробити 

головною потрібну форму?  

13. Як приєднати до проекту піктограму?   

14. Як створити заготовку процедури обробника події? 

15. Як формується ім‟я процедури-обробника? 
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Лабораторна  робота  №2.   

Загальні  принципи  використання 

 компонентів бібліотеки (VCL)  

системи Delphi 

Мета:  ознайомитися із загальними принципами використання компонентів 

бібліотеки  (VCL)  системи  Delphi  та  отримати  практичні  навички  роботи  з 

ними.  

 

Хід виконання роботи 

1. Відкрити проект «Школа_Прізвище». 

2. Визначити структуру та параметри головної форми проекту(FMain): 

- розміри (вручну),  

- колір (властивість Color),  

- назву (властивість Caption).   

3.  Розташувати на головній формі та визначити параметри компонентів 

класів TLabel та TЕdit, які призначені для уведення та відображення текстової 

інформації та установити їх параметри згідно із завданням свого варіанту і 

запропонованого зразку.  

4. Розташувати на головній формі та визначити параметри  елементів 

керування, що відповідають за додавання, редагування, збереження та 

вилучення даних: 

- Standart / TButton (Caption); 

- Additional / TBitBtn (Caption, Kind); 

- Аdditional / TSpeedButton (Caption, Glyph).  

Властивість  Glyph дозволяє добавити на кнопку картинку.  

Набір стандартних картинок *.bmp, розроблених спеціально для 

розміщення на кнопках  BitBtn знаходяться у папці  

С:\Program Files\Common Files\Borland Shared\Images\Buttons.  

5. Відобразити у зошиті протокол розробки проекту. 
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Рекомендований вигляд головної форми 

 

Вигляд форми після зміни властивостей компонентів: 

   

Варіанти тем для розробки індивідуальних програмних комплексів в 

складі інтегрованого програмного комплексу «Школа»:  

1. Інформація для батьків 

2. Інформація для практикантів 

3. Інформація для класних керівників 

4. Інформація для педагога-організатора 

5. Інформація для завуча 

6. Інформація для дітей 

7. Інформація для вчителів 
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8. Інформація для шкільного гуртка 

9. Інформація для бібліотекаря 

10. Інформація для перевірки шкіл 

11. Інформація для організації шкільних екскурсій 
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1.  Класи Назва класу ПІБ класного 

керівника 

№ класної 

аудиторії 

Телефон 

класного 

керівника 

2.  Школи Назва 

школи 

Адреса школи ПІБ 

директора 

ПІБ куратора 

практики 

3.  Учні ПІБ учня Дата 

народження 

Обов‟язки № телефону 

4.  Класи Назва класу Кількість 

дітей 

№ класної 

аудиторії 

ПІБ класного 

керівника 

5.  Класи Назва класу Кількість 

дітей 

ПІБ старости ПІБ класного 

керівника 

6.  Класи Назва класу Кількість 

дітей 

№ класної 

аудиторії 

ПІБ класного 

керівника 

7.  Класи Назва класу Кількість 

дітей  

ПІБ старости № класної 

аудиторії 

8.  Гуртки Назва 

гуртка 

ПІБ керівника № аудиторії 

гуртка 

ПІБ старости 

гуртка 

9.  Класи Назва класу Кількість 

дітей 

№ класної 

аудиторії 

ПІБ класного 

керівника 

10.  Школи Назва 

школи 

Адреса школи Тел. школи Кількість 

класів 

11.  Екскурсії  Назва 

екскурсії 

Маршрут Вартість Туристична 

фірма 
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Контрольні питання 

1. Що означає властивість компонентів Name ? Чому вона обов‟язково 

повинна мати якесь значення? 

2. Які компоненти мають властивість Caption? Що вона означає? 

3. Чим відрізняються за призначенням компоненти TLabel та  TЕdit? 

4. Яка властивість дозволяє змінювати параметри шрифту? Які з 

розглянутих компонент мають цю властивість? 

5.  Назвіть приклади властивостей відомих вам елементів керування. Що 

визначають їхні значення? 

6. Які з вивчених компонент здатні викликати подію? 

 

Лабораторна  робота  №3.   

Компоненти  введення  та  відображення 

текстової та чисельної інформації.  

Мета:  ознайомитись  із переліком компонентів бібліотеки системи Delphi; що 

використовуються для введення та відображення текстової та  чисельної  

інформації;  дослідити  їх  основні  властивості  та  методи; отримати навички 

їх практичного використання. 

 

Хід виконання роботи  

1. Відкрити проект «Школа_Прізвище». 

2. У  власному проекті в головній формі організувати  введення  даних на 

основі компонентів внесення TЕdit  та їх відображення у компоненті  TMemo 

згідно запропонованого зразка.  

3. Організувати у проекті запис/зчитування даних з компонента TMemo 

до/з  текстового файлу <назва об‟єкту>.txt, що розташовується в каталозі Data 

Вашого власного каталогу (наприклад, Group_3*\Data\ *.txt). Додати у проект 

компонент «Зчитати дані» класу TButton (TSpeedButton), для зчитування даних 

з текстового файлу *.txt.  
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4. Забезпечити функціональність розміщених на головній формі кнопок 

(Додавання, Редагування, Збереження, Зчитати дані, Вилучення) у 

відповідності до їх призначення: 

 Додавання: дані Характеристика1 ... Характеристика3 

відображаються у відповідному рядку  компонента TMemo, а самі поля 

TЕdit  очищаються. 

 Редагування: зробити компонент TMemo доступним (активним) та 

передати йому фокус уведення. 

 Вилучення: вилучити виділений фрагмент тексту у полі  TMemo.  

Примітка. Тексти, що відображаються в компонентах даної групи, 

визначаються властивістю Text.  Для  формування  тексту,  що 

складається з декількох фрагментів, слід використовувати операцію 

конкатенації ―+‖. Наприклад:  

Memo1.Text:= Еdit1.Text + Еdit2.Text + Еdit3. Text. 

Для очистки тексту з компонент застосовується метод Clear. 

При роботі с компонентами класу TMemo слід пам’ятати, що основна їх 

властивість це властивість Lines, яка і містить текст у вигляді переліку 

рядків. Властивість Lines має тип TString, а це означає, що до значення 

даної властивості  можна  застосовувати  зокрема такі методи як 

Add(додати рядок), та ClearSelect (очистка підсвіченого фрагменту). 

Наприклад: 

Memo1.Lines.Add:= Еdit1.Text + Еdit2.Text + Еdit3. Text 

5. Організувати в проекті активізацію (недоступність) компонент: 

 Поки не застосована подія  OnClik до кнопки Редагування, зробити 

недоступними поле  TMemo та кнопку Вилучення; 

 Якщо застосована подія  OnClik до кнопки Додавання, то зробити 

TMemo недоступним і недоступною кнопку Вилучення; 

6. Додати до проекту кнопки, що дозволили би зчитувати та зберігати дані з 

текстового файлу <назва об‟єкту>.txt. Надання функціональності кнопкам 

Збереження та Зчитати дані. 
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Примітка. Для завантаження тексту з файлу слід використовувати метод 

LoadFromFile, наприклад, 

Memo1.Lines.LoadFromFile(„D:\STUDENTS\3_kurs\Group*\Pr*\*.txt’). 

Запис інформації до файла відбувається за допомогою метода SaveToFile. 

Наприклад: 

Memo1.Lines.SaveToFile(„D:\ STUDENTS\3_kurs\ Group_3*\Pr*\ *. txt’). 

7. Відобразити у зошиті протокол розробки проекту: хід роботи, вікно 

головної форми з компонентами та їх зміненими властивостями, фрагменти 

власноруч написаних кодів. 

Рекомендований вигляд форми: 

 
 

Контрольні питання 

1. Що розуміють під розробкою інтерфейсу проекту? 

2. Що розуміють під функціональністю проекту? 

3. Що таке візуальні та не візуальні компоненти? 

4. Як створити заготовку процедури-оброблювача події? 

5. Як формується ім‟я процедури-оброблювача? 

6. Який тип має властивість Enabled? 

7. Як зробити компонент невидимим? 

8. Які є способи уведення даних? 

9. Який метод потрібно використовувати для очистки тексту в 
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компонентах? 

10. Для чого призначено текстовий компонент TMemo? 

11. Які Ви знаєте методи для компонента TMemo? 

 

Лабораторна  робота  №4.  

 Компоненти  відображення  графічної  та 

мультимедійної інформації. Використання  

системних  діалогів ОС Windows. 

Мета:  

 ознайомитись  із  переліком  компонентів   відображення  графічної  та  

мультимедійної  інформації;  

 ознайомитись  із  переліком  компонентів, що  відповідають  за  виклик  

системних  діалогів ОС Windows;  

 дослідити їх основні властивості; отримати навички їх практичного 

використання. 

 

Хід виконання роботи  

1. Відкрити проект «Школа_Прізвище». 

2. Добавити у проект  нову форму «Емблема», яка б містила зображення: 

№ варіанту Зображення № варіанту Зображення 

1 емблеми класів; 7 емблеми класів; 

2 емблеми школи; 8 емблеми гуртків; 

3 фото учнів; 9 емблеми класів; 

4 емблеми класів; 10 емблеми школи; 

5 емблеми класів; 11 емблеми (фото) 

екскурсій. 6 емблеми класів; 

 

Примітка. Графічну інформацію  слід  зберігати у файлах, ім’я яких 

відповідають даним з поля «Характеристика1» і  розташовані в каталозі  
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Image каталогу Data.  

3. Розмістити  на  формі  «Емблема» необхідні  компоненти  для перегляду та 

зміни графічної  інформації (класи TОpenDialog, TSaveDialog).  

4. Доповнити  головну форму  засобами  забезпечення  зв‟язку з  формою 

«Емблема».  

5. Визначити перелік параметрів системного діалогу Відкрити у відповідності 

до запропонованого зразка.   

6. Внести  зміни  до  обробника  події  OnClick  кнопок  Відкрити  та Зберегти.  

7. Добавити у проект нову форму «Відео», яка б відповідала за перегляд 

відеоролика про об‟єкт. 

8. Розмістити на формі «Відео» необхідні компоненти для відображення 

мультимедійної інформації з папки  Video каталогу Data у відповідності до 

зразка. 

9.  Встановити  зв‟язок головної форми з  формою «Відео». 

Рекомендований вигляд форм: 

  
 

Контрольні питання 

1. Які компоненти називаються невізуальними?  

2. Які ви знаєте компоненти, що можуть використовуватись для 

відображення графічних об‟єктів? 

3. Що означає властивість Picture? У яких із розглянутих компонент вона є? 



 13 

4. Яка властивість компоненту ТMediaPlayer  дозволяє організувати 

виведення відео в відповідну компоненту? 

5. Які основні властивості компонент системних діалогів TОpenDialog та  

TSaveDialog ? 

6. Що означає метод Execute компонент TОpenDialog та  TSaveDialog? 

7. В які компоненти відбувається візуалізація даних із відповідних 

діалогових вікон? 

 

Лабораторна  робота  №5.   

Компоненти  відображення  графічної  інформації. 

Використання  системних  діалогів ОС Windows. 

Елементи керування: перемикачі TCheckBox, 

TRadioButton  

Мета:  

 дослідити  властивість Canvas, якою володіють фотми, компоненти  

Image, PaintBox, BitMap тощо;  

 ознайомитись  із  переліком  компонентів, що  відповідають  за  виклик  

системних  діалогів ОС Windows;  

 дослідити їх основні властивості; отримати навички їх практичного 

використання.  

 

Хід виконання роботи  

1. Відкрити проект «Школа_Прізвище». 

2. До проекту додати нову форму «Оголошення» для перегляду та редагування 

графічної інформації. 

3. Доповнити головну форму засобами забезпечення зв‟язку з формою 

«Оголошення».  

4. Розмістити на формі «Оголошення» необхідні компоненти для редагування 

графічної інформації (класи TCheckBox, TRadioButton, TColorDialog, 
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TFontDialog, тощо). 

5. Реалізувати рисування графічних об‟єктів з можливістю зміни товщини лінії, 

кольору та стилю лінії та заливки: 

 прямої лінії; 

 еліпса; 

 дуги; 

 зафарбованого; 

 внесення текстової інформації; 

 об‟єкту «фігура» за варіантами: 

 

№ 

варіанту 
Фігура 

№ 

варіанту 
Фігура 

1 
 

7 
 

2 
 

8 

 

3 
  

9 
 

4 
 

10 

 

5 

 

11 
 

6 

 

 
 

 

6. Визначити перелік параметрів системного діалогу Завантаження даних у 

відповідності до запропонованого зразка.   

7. Внести зміни до обробника подій OnMouseDown, OnMouseUp компонента 

ТImage. 

8. Внести зміни до обробника події OnClick кнопок Завантажити, Зберегти та 

Нове зображення. 
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Примітка1. Властивість Canvas доступна тільки під час роботи додатку і з 

її допомогою можна: 

 Canvas.Brush - задати властивості фону, зокрема  

 Canvas.Brush.Color  дозволяє вибрати колір;  

 Canvas.FillRect(ClientRect) – очистити всю робочу область 

компоненту у заданий колір;  

 Canvas.Brush.Bitmap – встановити фоновий малюнок (обов’язково 

растровий); 

 Canvas.Brush.Style – визначити шаблон заповнення. Можливі 

значення: 

Значення Шаблон Значення Шаблон 

bsSolid         bsCross        

bsClear         bsDiagCross        

bsBDiagonal         bsHorizontal        

bsFDiagonal         bsVertical        

 

 Canvas.MoveTo(x,y) – встановити перо в задану точку, де x і у - 

координати точки, відносно компоненту. Початок координат, 

точка [0,0] знаходиться у верхньому лівому кутку. Після цієї команди 

перо встановлене, але крапка не намальована. 

 Canvas.LineTo(x,y) – провести лінію від поточного положення пера до 

заданого.  

 Canvas.Pixels[x,y]:=колір_точки – поставити точку певного кольору на 

полотні.  

 Canvas.Arc – намалювати дугу кола або еліпса. 

 Canvas.Ellipse – намалювати коло або еліпс. 

 Canvas.Pie – намалювати сектор кола або еліпса. 

 Canvas.PolyBezier – намалювати криву третього порядку з точним 
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відображенням першої й останньої точки; кількість точок повинна бути 

кратна 3. 

 Canvas.Polygon – намалювати замкнену фігуру. 

 Canvas.PolyLine – намалювати криву. 

 Canvas.Rectangle – намалювати прямокутник. 

 Canvas.RoundRect – намалювати прямокутник із заокругленими кутами. 

 Canvas.Pen – містяться властивості пера, зокрема можна задати:  

 товщину пера Canvas.Pen.Width;  

 колір Canvas.Pen.Color; 

 вид лінії  Canvas.Pen.Style. Може приймати значення: 

 psSolid – неперервна лінія; 

 psDash – штрихова лінія; 

 psDot – пунктирна лінія; 

 psDashDot – штрих-пунктирна лінія; 

 psDashDotDot – лінія, яка має штрих і два пунктири; 

 psClear – відсутня лінія. 

 Canvas.TextOut(x,y,’Text’) – вставити текст, починаючи з точки (х,у). 

 Image.Canvas.Font – визначити параметри тексту, зокрема Color – 

колір, Size – розмір тощо. 

  

Примітка2.  Для реалізації функції «Товщина» рекомендовано використати 

компонент UpDown. Для того, щоб пов’язати UpDown з конкретним 

компонентом потрібно ім’я цього компонента задати у властивості   

Associate. Місце появлення кнопок зі стрілками визначається властивістю 

AlignButton, вони можуть розташовуватись зліва (udLeft) або справа 

(udRight) від асоційованого компонента. Властивість Position містить 

числове значення, яке коригується. Крок зміни визначається властивістю 

Increment. Для того щоб змінювати значення мишкою і на клавіатурі, 

властивість ArrowKeys задають true.  

 



 17 

Рекомендований вигляд форм: 

 

 

 

 

 

Контрольні питання 

1. Що означає властивість Canvas? У яких компонент вона є? 

2. Як можна вияснити, чи можна малювати по поверхні  компонента? 

3. Які дії генерують події OnMouseDown і  OnMouseUp? 

4. Які компоненти служать контейнерами для інших компонент? 

5. В яких випадках використовуються кнопки CheckBox? 
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6. В яких випадках використовуються кнопки RadioButton? 

7. Що означає властивість Checked  кнопок CheckBox і RadioButton? 

8.  Яка властивість RadioGroup визначає кількість кнопок та їх назви? 

9. Чим відрізняються контейнери GroupBox і RadioGroup? 

10. Які оператори найчастіше використовуються для обслуговування 

залежних та незалежних перемикачів? 

 

Лабораторна  робота  №6.   

Використання  головного і контекстного меню, 

панелей інструментів, інформаційного рядка. 

Елементи керування: ActionList. 

Мета:  

 ознайомитись  із  переліком  компонентів, що  відповідають  за  виклик  

меню;  

 дослідити їх основні властивості; отримати навички їх практичного 

використання.  

 дослідити  компоненти для відображення панелей інструментів та 

інформаційного рядка. 

 

Хід виконання роботи  

1. Відкрити проект «Школа_Прізвище». 

2. Створити на головній формі MainMenu.  

3. Замінити на головній формі компонент для звіту Memo на компонент 

RichEdit і внести змін у відповідні процедури. Створити  для RichEdit 

контекстне меню.  

4. Створити на головній формі панель інструментів.  

5. Створити на формах меню, панелі інструментів. 

6. Внести зміни до оформлення проекту, зокрема для компонентів, дії яких 

дублюються в меню, встановити властивість Visible=False. 
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7. Створити на головній формі інформаційний рядок StatusBar, що містив би 

інформацію про кількість рядків у звіті (RichEdit) тощо. 

 

Примітка. 1. MainMenu повинно містити всі команди для роботи з даними та 

забезпечити можливість викликати з поточної форми усі форми даного 

проекту.  

2. TPopupMenu повинно містити основні команди для редагування та 

форматування даних (наприклад, змінити колір, накреслення, розмір 

тексту, відступи абзацу, вирівнювання тощо). 

3. Для виконання деяких команд (наприклад, відмінити останню дію) 

зручно використовувати не візуальний компонент ActionList. Двічі 

клацнувши на цьому компоненті можна викликати форму, в якій вибрати 

стандарті дії або створити власні: 

 

          

Кнопки панелей інструментів та команди меню мають властивість 

Action, за допомогою якої можна вибрати дії зі списку ActionList. 

Рекомендований вигляд деяких форм: 

          



 20 

 
 

Контрольні питання 

1. Яка основна властивість компоненту MainMenu? 

2. Як прив‟язати контекстне меню до конкретних компонентів? 

3. Чи може бути в одній формі декілька компонентів ТPopupMenu? 

4. Як змінити піктограми у кнопок компонента ToolBar? 

5. Яка властивість кнопок дозволяє дублювати дії головного або 

контекстного меню? 

6. Для чого використовується компонент ActionList? 

 

Лабораторна робота № 7.  

Використання списків. 

Мета:  

 ознайомитись  із  переліком  компонентів, що  відповідають  за  роботу 

списків;  

 ознайомитись  із  переліком  компонентів, що  відповідають  за  роботу з 

датами і часом; 

 дослідити їх основні властивості; отримати навички їх практичного 

використання.  
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Хід виконання роботи  

1. Відкрити проект «Школа_Прізвище». 

2. Внести зміни на головній формі таким чином, щоб була можливість за 

допомогою ТListBox чи ТComboBox вибрати: 

 

Варіант Об’єкт Варіант Об’єкт 

1 
Назву класу 

№ класної аудиторії 
7 

ПІБ старости 

№ класної аудиторії 

2 
Назву школи 

ПІБ куратора практики 
8 

Назва гуртка 

ПІБ керівника 

3 
ПІБ учня 

Обов‟язки 
9 

Назва класу 

№ класної аудиторії 

4 
Назва класу 

ПІБ класного керівника 
10 

Назва школи 

Тел. школи 

5 
Назва класу 

ПІБ старости 
11 

Назва екскурсії 

Туристична фірма 

6 
Назва класу 

№ класної аудиторії 

 

3. Реалізувати роботу зі списками  панелей інструментів (наприклад, вибір 

розміру шрифту). 

4. Використовуючи компоненти TDateTimePicker, ТMonthCalendar реалізувати 

роботу з календарем. Забезпечити можливість добавлення дати в оголошення. 

5. Зберегти і закрити проект. 

6. Створити новий проект «Файловий менеджер». 

7. Програма «Файловий менеджер» повинна мати заставку, головне меню, 

пункт меню «Про програму», компоненти повинні бути проіменовані з 

використанням префіксної форми, діалогові вікна (заставка, «Про програму») 

повинні створюватися динамічно. Програма має реалізовувати такі функції: 

копіювання, перенесення, видалення, визначення розміру файлу, повідомлення 

про помилки. 
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Примітка. 1.  У програмі «Файловий менеджер» можна використати 

наступні компоненти: 

 

Рекомендований вигляд деяких форм: 

          
 

Контрольні питання 

1.   Які види кнопок-перемикачів Ви знаєте? 

2.   Яке призначення компонентів TcheckBox, TRadiogroup, ТListBox, 

ТComboBox? 

3. Яке призначення компонентів TFileListBox, TDirectoryListBox, 

TDitectoreOutline, TFilterComboBox, TDriveComboBox? 

4. Які властивості і значення компонента TDateTimePicker? 

5. Які властивості і значення компонента TMonthCalendar? 

6. Як здійснюється корегування дати і часу? 

7. Яка властивість дозволяє змінювати зовнішній вигляд календаря ? 
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Лабораторна робота № 8.  

Компонент TStringGrid. Обробка таблиць 

Мета: ознайомитися з компонентом TStringGrid та його властивостями; 

навчитися використовувати компоненти для задач на обробку масивів. 

 

Хід виконання роботи 

1. Створити новий проект «Таблиці_Прізвище». На головній формі за 

допомогою компонента TPageControl створити 4 закладки. 

Примітка: нова закладка створюється вибором в контекстному меню 

компонента команди New Page (створюється об’єкт TabSheet).  

2. Першу закладку назвати «Обробка таблиці» та розмістити в ній компонент 

TStringGrid для відображення таблиці та компоненти для її обробки (у вигляді 

кнопок або головного меню чи панелі інструментів).   

3.  Забезпечити можливість обробки таблиці (уведення даних, можливість їх 

редагування, та індивідуальне завдання за варіантом). 

Примітка: передбачити уведення даних випадковим чином та вручну. 

4. Передбачити обробку виключної ситуації при уведенні в комірку таблиці 

нечислових даних 

Варіанти для виконання: 

1) Знайдіть кількість елементів масиву цілих чисел, більших за їх середнє 

арифметичне. 

2) Дано масив цілих чисел. Знайдіть різницю найбільшого та найменшого 

чисел. 

3) В масиві цілих чисел потрібно замінити останній елемент кожного рядка 

сумою елементів цього рядка. 

4) Дана цілочисельна таблиця. Поміняти місцями перший та останній рядок. 

5) Дані дві цілочисельні таблиці A і B. Підрахуйте кількість тих елементів, для 

яких а) A[i,j]<B[i,j];  

б) A[i,j]>B[i,j];  

в) A[i,j]=B[i,j]. 
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6) В масиві цілих чисел потрібно замінити останній елемент кожного 

стовпчика сумою елементів цього стовпця. 

7) Дано масив цілих чисел. Визначити, чи є в масиві два однакових елемента, 

розташованих підряд. 

8) Дано два масиви, що складаються з однакової кількості цілих елементів. 

Отримати третій масив тієї ж розмірності, кожний елемент якого дорівнює 

більшому з відповідних елементів даного масиву. 

9) Дано масив чисел. Знайти кількість елементів масиву, які розташовані між 

мінімальним та максимальним елементами. 

10) Дано масив чисел. Знайти суму елементів масиву, менших за їх середнє 

арифметичне. 

11) В масиві цілих чисел потрібно замінити другий елемент кожного 

стовпчика добутком елементів цього стовпця. 

 

Контрольні питання 

1. Запишіть оператор для занесення даних в комірку компонента 

StringGrid, розташовану в другому рядку і третьому стовпці.  

2. Яке призначення компонента DrawGrid? 

3. Пояснить використання функцій FloatToStrF и StrToFloat.  

4. Які властивості StringGrid доступні на етапі редагування компонента? 

5. Які властивості StringGrid доступні на етапі виконання програми? 

6. Як отримати доступ до деякої комірки? 

7. Як організувати перевірку коректності введення даних в таблицю? 

8. Які відмінності між компонентами DrawGrid і StringGrid? 

9. Який метод призначений для зафарбовування комірок таблиці? 

10. Як здійснити зафарбовування комірки таблиці? Декількох комірок? 

11. У яких випадках використовується блок обробки виключних ситуацій  try 

.. except? 

12. У яких випадках використовується блок обробки виключних ситуацій  try 

.. finally? 
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Лабораторна робота № 9.  

Організація сумісної роботи з електронними таблицями Excel 

Мета: ознайомитися з способами організації сумісної роботи з додатками 

пакету МО, зокрема з Excel; навчитися створювати, обробляти та знищувати 

об‟єкт Excel.  

 

Хід виконання роботи 

1. Відкрити проект «Таблиці_Прізвище».  

2. Другу закладку головної форми назвати «Обробка об‟єкта Excel». Розмістити 

в ній компонент TStringGrid для відображення таблиці та компоненти для її 

обробки (у вигляді кнопок або головного меню чи панелі інструментів).   

3.  Розв‟язати індивідуальну задачу з фізики (завдання № 1) згідно свого 

варіанту засобами Excel і зберегти у відповідному файлі. 

4. Забезпечити можливість обробки таблиці (копіювання даних з таблиці Excel 

в компонент  StringGrid, редагування та очистку даних таблиці StringGrid). 

5. Третю закладку головної форми назвати «Обробка об‟єкта StringGrid». 

Розмістити в ній компонент TStringGrid, який міститиме розв‟язок  

індивідуальної задачі (завдання № 2).  

Примітка 1: фіксовані назви та дані рядків і стовпчиків прописати в 

StringGrid в режимі форми. 

6. Створити об‟єкт робочої книги Excel та скопіювати у нього результуючу 

таблицю з компонента StringGrid. Перевірити правильність розрахунків, 

продублювавши їх засобами Excel. Зберегти робочу книгу. 

Примітка 2: обов’язково створіть метод закриття об’єкта Excel. В 

обробнику подій   OnCloseQuery відповідної форми  напишіть: 

try       

  Excel.Quit; 

  Excel:=Unassigned;   {Для реального знищення процесу  } 

except 

end; 
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Завдання  №1. 

 

В робочій книзі Excel створити таблицю за зразком відповідно до свого 

варіанту. Подовжити список вхідних даних (8-10 пунктів), використовуючи 

функцію «Автозаповнення». Провести необхідні розрахунки. 

 

Варіант 1. Обчислення швидкості і періоду обертання тіла навколо Землі. 

Радіус Землі R м 6 37 106, .   Маса Землі М к г 5 98 1024, .,  ∆h=100 км 

Прискорення вільного падіння g м

с
 9 8

2
, . 

Висота 

підйому тіла 

(км) 

Швидкість, яку потрібно надати 

тілу, щоб воно рухалось по орбіті 

навколо Землі 

Період 

обертання тіла 

навколо Землі 

h V T 

5000 ? ? 

     * * *   

 

V R
g

R h


 1000
;        T

R h

V


 2 1000( )
. 

 

Варіант 2. Знаходження залежності прискорення вільного падіння від 

висоти над поверхнею Землі. 

Радіус Землі R м 6 37 106, .  Прискорення вільного падіння g м
с

 9 8 2, ,  

∆h= 5 км 

Висота над поверхнею землі (км) Прискорення вільного падіння  

h g1 

1000 ? 

     * * *  

 

g g
R

R h
1

2

21000


 ( )
.  
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Варіант 3. Обчислення періоду коливання маятника. 

   Прискорення вільного падіння g м с 9 8 2, , ∆l=0,1 

Довжина маятника (м) Період коливання маятника 

l T 

0,10 ? 

     * * *  

T l
g

 2 .  

 

Варіант 4. Обчислення часу і дальності польоту та висоти підйому тіла, 

кинутого під кутом до горизонту 

Прискорення вільного падіння g м
с

 9 8 2, , ∆α=5 

Кут, під яким  

кинуто тіло 

Початкова 

швидкість тіла 

Час 

польоту 

Дальність 

польоту 

Висота 

підйому 

  v t S H 

30 50 ? ? ? 

     * * *     

t
v

g

2 sin

;
   S

v

g


2

2sin ;   H
v

g


2 2

2

sin
.

  

 

Варіант 5. Обчислення сили тиску нафти на бічну поверхню циліндричної 

цистерни 

Густина нафти   0 76 103 3, .к гм   Прискорення вільного падіння 

g м с 9 8 2, , ∆h=0,2 

Висота цистерни (м) Діаметр цистерни (м) Сила тиску  (Н) 

h d F 

6,5 3 ? 

     * * *   

F
gdh


 2

2
. 
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Варіант 6. Обчислення прискорення, з яким повинен бігти по нахиленій 

дошці хлопчик, щоб дошка залишалась на місці 

Прискорення вільного падіння g м
с

 9 8 2, , ∆α=0,1 

Кут нахилу площини до 

горизонту 

Маса 

дошки 

Маса 

хлопчика 

Прискорення  

 m M a 

0,5 5 25 ? 

     * * *    

sin)1( g
M

m
a  . 

Варіант 7. Обчислення ємності плоского конденсатора. 

Електрична стала 0
128 85 10  , .Ф

м
,  ∆ε=0,005 

Відносна 

діалектри чна 

проникливість 

Плоский конденсатор 

Площа 

пластин 

Віддаль між 

пластинами 

Ємність 

  S d Cп 

0,02 0,0035 0,00001 ? 

     * * *    

C
S

d
п 

0 ;  

Варіант 8. Обчислення відстані між електрично зарядженими кульками 

Електрична стала 0
128 85 10  , .Ф

м
 

Відносна діалектрична проникливість   0 023, . ∆P=0,001 

Вага кульки 

(Н) 

Довжина нитки 

(м) 

Заряд кульки 

(К) 

Відстань між кульками 

(м) 

Р l q r 

0,02 2 5 10
-8

 ? 

     * * *    

r
lq

P


2

4

2

0

3


.  
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Варіант 9. Обчислення значень електрорушійної сили струму.   ∆φ=0,01 

 

Значення ЕРС Фаза Амплітуда Ефективне значення ЕРС 

Е   Ем Ееф 

120 0,75 ? ? 

      * * *   

E
E

м 
sin

;


       E
E

еф
м
2
.  

 

Варіант 10. Обчислення роботи по підйому ракети на задану висоту. 

Радіус Землі R= 6370 км = 6,37 10
6
 м.     Маса Землі   М=5,98 10

24
 кг. 

Гравітаційна стала   


6 67 10 11
3

2
, .

м

к г с
 ∆h=10 000  

Маса тіла (кг) Висота підйому (м) Робота 

m h A 

50 000 000 10 000 000 ? 

 * * *  

A Mm
h

R R h





( )
. 

 

Варіант 11. Обчислення значень змінного струму.  ∆φ=2 

 

Амплі-

туда 

Частота 

коливань 

Циклічна частота 

змінного струму  

Початко-

ва фаза 

Час Сила струму 

Ім f    0  t I 

0,015 35 ? 0,9 10 ? 

      * * *     

  2 f ;          I I tм sin( ). 0  
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Завдання  №2. 

Варіант 1 

Рахунок-фактура на продаж товарів магазином “Гастроном” 

Назва товару К-ть 

(кг) 

Ціна 

1 кг 

Сума 

(грн.) 

Торгівельна 

надбавка (%) 

Сума з враху-ванням 

торг. надбавки (грн.) 

Сир столовий 35,3 1,80 ? 5,5 ? 

Сметана 14,5 3,20 ? 8 ? 

Масло 57,0 6,10 ? 10 ? 

Разом   ?  ? 

 

Варіант 2 

Інвентаризаційний акт 

Код об- Ціна  Облікова Наявна Недостача (над- 

ладнання 1 шт. к-сть, 

шт 

вартість, 

грн. 

к-сть, 

шт 

вартість, 

грн. 

лишок), грн. 

43754 5,70 100 ? 98 ? ? 

54754 8,00 50 ? 50 ? ? 

44375 7,35 45 ? 44 ? ? 

Разом   ?  ? ? 

 

Варіант 3 

Розрахунок прибутку с/г виробництва 

Назва с/г 

культури 

Валовий 

збір, т 

Собівартість 

1т, грн. 

Закупівельна 

ціна 1т, грн. 

Прибуток, 

грн. 

1 2 3 4 5=2*(4-3) 

Жито 450 95 130 ? 

Ячмінь 1200 89 95 ? 

Гречка 250 250 350 ? 

Всього ?   ? 
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Варіант 4 

Характеристика роботи підприємства за рік 

Показники 1 півріччя 2 півріччя Всього за рік 

Валова продукція, млрд. грн. (1) 50 60 ? 

Матеріальні витрати, млрд. грн. (2) 29 28 ? 

Чиста продукція, млрд. грн. (3) 23 32 ? 

Продуктивність праці (4=1/2) ? ? ? 

Доля чистої продукції у валовій 

(5=3/1) 

? ? ? 

 

Варіант 5 

Розрахунок витрат сировини 

Код продукції -  375         Назва продукції –  розчин для зовнішнього оздоблення 

Обсяг виробництва – 1500 т 

Назва 

сировини 

Норматив витрат на 

одиницю продукції 

Нормативні 

витрати 

Фактичні 

витрати 

Відхилення 

Фарба 0,01 ? 200 ? 

Вапно 0,02 ? 155 ? 

Керамзит 0,3 ? 530 ? 

 

Варіант 6 

Статистичні дані про грошові витрати населення 

Роки Всього,  Товари Послуги Податки 

 млн.грн. млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % 

1995 ? 1487,5 ? 145,9 ? 204,0 ? 

1996 ? 1674,3 ? 364,2 ? 328,4 ? 

1997 ? 1864,6 ? 654,5 ? 527,3 ? 
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Варіант 7 

Відомість продажу товарів за зниженими цінами 

№ прейс-

куранта 

Кількість 

(кг) 

Ціна 

1 кг 

Сума 

(грн.) 

Торгівельна 

знижка (%) 

Сума з врахуванням 

торг. знижки (грн.) 

3529 135,3 12,80 ? 5,5 ? 

1935 134,5 31,20 ? 8 ? 

4583 570,0 62,10 ? 10 ? 

Разом   ?  ? 

 

Варіант 8 

Амортизаційна відомість 

Обладнання 

 

Кількість, Ціна Вартість, Процент Фактична вартість, 

шт. 1 шт. тис.грн. зношення тис.грн. 

Прес 

Станок 

ЧПРЕ 

2 178 ? 15 ? 

15 24,5 ? 35 ? 

1 145 ? 10 ? 

Всього   ?  ? 

 

Варіант 9 

Порівняльна характеристика роботи підприємства 

 
Показники 1996 1997 Різниця 

1 Валова продукція, млрд. грн. 50 60 ? 

2 Матеріальні витрати, млрд. грн. 29 28 ? 

3 Чиста продукція, млрд. грн. 23 32 ? 

4=1/2 Продуктивність праці ? ? ? 

5=3/1 Доля чистої продукції у валовій ? ? ? 
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Варіант 10 

Амортизаційна відомість 

Назва Кількість,  

шт. 

Ціна  

1 шт. 

Вартість,  

грн. 

Процент 

зношення 

Фактична 

вартість,  грн. 

Стіл письмовий 12 78 ? 10 ? 

Стілець 15 24,50 ? 15 ? 

Шафа для книг 3 145 ? 18 ? 

Всього   ?  ? 

 

Варіант 11 

Залишки с/г продукції 

Назва  Ціна 1 т.,  Кількість, ц Сума, 

грн. 

 грн склад N 1 склад N 2 всього  

Пшениця озима 12,50 4000 600 ? ? 

Ячмінь 9,00 2300 - ? ? 

Картопля 16,00 5000 6000 ? ? 

Разом     ? 

 

Контрольні питання 

1. Як визначити чи запущений застосунок Excel? 

2. Як отримати данні із Excel? 

3. Як передати дані в Excel? 

4. Як зберегти робочу книгу і закрити Excel? 

5. Які властивості StringGrid доступні на етапі редагування компонента? 

6. Які властивості StringGrid доступні на етапі виконання програми? 

7. Як зафіксувати положення всіх компонентів на формі? 
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Лабораторна робота № 10.  

Побудова графіків та діаграм 

Мета: ознайомитися з компонентом TChart, його властивостями та методами; 

навчитися використовувати компоненти для побудови графіків та діаграм.  

 

Хід виконання роботи 

1. Відкрити проект «Таблиці_Прізвище».  

2. До закладки головної форми «Обробка об‟єкта Excel» додати компонент 

TChart для відображення графіка, побудованого по даним відповідної таблиці 

StringGrid.   

Примітка: графік побудувати, взявши за аргумент змінну, для якої в 

завданні №1 попередньої роботи передбачено зміну кроку, а в якості 

функції взяти змінну, яка розраховується відповідно за формулою. Якщо 

таких змінних декілька, то передбачити декілька серій в компоненті  

TChart для побудови відповідних графіків функцій. 

3. До закладки головної форми «Обробка об‟єкта StringGrid» додати компонент 

TChart для відображення діаграм, побудованих по даним відповідної таблиці 

StringGrid.  

Примітка: діаграму побудувати, взявши за назви стовпчик відповідно з 

назвами, а в якості значень будь-яку чисельну змінну. Передбачити 

можливість зміни кольорів користувачем. 

4. До головної форми добавити ще одну закладку з назвою «Табуляція та графік 

функції». Використовуючи компоненти TEdit, TMainMenu, TMemo, TLabel, 

TListBox, TChart розробити програму для табулювання та побудови графіка 

функції відповідно до свого варіанту. Передбачити для уведення проміжків 

обробку виключної ситуації при уведенні значень проміжків, що виходять за 

межі зазначених відповідно у варіанті.  

Примітка: для виведення значень табуляції функції використати відповідно 

компоненти TListBox. 
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Варіанти індивідуальних завдань (завдання 3) 

1. 
1

)sin()cos(






x

xx
y , [-π.. π], h=π/6; 

2. xxy 24)23( 2  , [1..20], ∆x=2; 

3. 
81

9
2 




x

x
y , [10..50], ∆x=2; 

4. )()1cos( 3 xtgxy  , [-2π.. 2π], h=π/3; 

5. 
)2sin(1

)4sin(

x

x
y


 , [-π.. 2π], h=π/4; 

6. 
5

43






x

x
y , [-3..4,5], ∆x=0,5; 

7. 
3

3






x

x
y , [4..12], ∆x=0,5; 

8. 
)cos()sin(

)sin()cos(

xx

xx
y




 , [-π.. π], h=π/6; 

9. )3()3( xtgxy  , [-2π.. 2π], h=π/3; 

10.  
)(1

)(1

xtg

xtg
y




 , [-π.. π], h=π/6; 

11.  
x

xy
2

3  , [1..10], ∆x=1. 

Контрольні питання 

1. Який компонент використовується для побудови графіків і діаграм? Його 

основні властивості. 

2. Що таке серії Series? 

3. Яким чином викликається редактор діаграм із Інспектора об‟єктів? 

4. Які вкладки має вікно Редактора діаграм? 

5. Які типи графіків пропонуються в Delphi? 

6. Перелічити основні властивості серій Series. 
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Лабораторна робота № 11.  

Робота з автономними СУБД на ПК. Створення таблиць 

за допомогою DatabaseDesktop. Структура BDE. 

Мета: навчитися розробляти структуру бази даних засобами BDE Administrator 

та DatabaseDesktop. 

 

Хід виконання роботи 

1. Створити псевдонім бази даних. 

2. Створити таблиці бази даних згідно варіанту. 

Варіан

т 

Таблиця 1 Таблиця 2 Таблиця 3 

1.  Класи (назва класу, ПІБ 

класного керівника, № 

класної аудиторії, теле-

фон класного керівника) 

Батьківські збори (№ 

зборів, дата, назва 

класу, тематика) 

Батьківський 

комітет (ПІБ, назва 

класу, контактний 

телефон) 

2.  Школи (Назва школи, 

адреса школи, ПІБ 

директора, ПІБ куратора 

практики) 

Практиканти (ПІБ 

практиканта, назва 

класу, назва школи, 

графік проведення 

занять) 

Куратори (ПІБ 

куратора, графік 

консультацій, кон-

тактний телефон) 

3.  Учні (ПІБ учня, дата 

народження, обов‟язки, 

№ телефону) 

Батьки (ПІБ родича, 

ПІБ учня, місце 

роботи, контактний 

телефон) 

Класні години 

(тематика, ПІБ 

учня, дата 

проведення) 

4.  Класи (назва класу, кіль-

кість дітей, № класної 

аудиторії, ПІБ класного 

керівника) 

Позакласні бесіди 

(номер бесіди, назва 

бесіди, дата прове-

дення, назва класу) 

Актив класу (ПІБ 

учня, назва класу, 

обов‟язки) 
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5.  Класи ( назва класу, кі-

лькість дітей, ПІБ 

старости, ПІБ класного 

керівника) 

Звіти (номер звіту, 

назва класу, ПІБ 

вчителя, текст звіту) 

Вчителі (ПІБ вчи-

теля, предмет, гра-

фік консультацій, 

телефон) 

6.  Класи (назва класу, 

кількість дітей, № 

класної аудиторії, ПІБ 

класного керівника) 

Учні (ПІБ учня, назва 

класу, дата 

народження, 

обов‟язки) 

Екскурсії (№ екску-

рсії, маршрут, назва 

класу, дата прове-

дення) 

7.  Класи (назва класу, 

кількість дітей, 

ПІБ старости, 

№ кл. аудиторії) 

Класні керівники 

(ПІБ кл. керівника, 

телефон, назва класу, 

класна аудиторія) 

Учні (номер 

особової справи, 

ПІБ учня, назва 

класу) 

8.  Гуртки (назва гуртка, 

ПІБ керівника, № ауди-

торії, ПІБ староти 

гуртка) 

Учні (ПІБ учня, назва 

гуртка, дата наро-

дження, домашня 

адреса) 

Кервники (ПІБ 

керівника, стаж 

роботи, телефон) 

9.  Класи (назва класу, кіль-

кість дітей, № класної 

аудиторії, ПІБ класного 

керівника) 

Читачі (ПІБ учня, 

назва класу, код 

підручника) 

Підручники (код 

підручника, назва 

підручника, автор, 

к-сть примірників) 

10.  Школи (Назва школи, 

адреса школи, телефон, 

кількість класів) 

Медалісти (ПІБ учня, 

назва школи, тип 

відзнаки) 

Адміністрація (№ 

особової справи, 

ПІБ, назва школи, 

посада) 

11.  Екскурсії (№ екскурсії, 

маршрут, вартість, 

туристична фірма) 

Група (номер групи, 

№ екскурсії, 

№ дозволу) 

Дозвіл (№ дозволу, 

ПІБ керівника, 

назва класу, дата 

проведення) 

  

 



 38 

 Примітка: Типи даних формату Paradox: 

 Типи  Опис 

Alpha Рядок завдовжки не більше 255 символів 

Number Число в діапазоні —10307—10308 з 15-у значущими цифрами 

$ (Money) Числове поле, значення якого може бути додатнім і 

від'ємним. За умовчанням, є форматованим для відображення десяткової 

крапки і грошового знаку 

Short Цілі числа в діапазоні від -32 768 до 32 767 

Long Integer Цілі числа в діапазоні від -2 147 483 648 до 2 147 483 648 

# (BCD) Binary Coded Decimal (BCD) — числа підвищеної точності. 

Можуть мати до 32 цифр після десяткової крапки 

Date Дата 

Time Час 

@ (Timestamp) Дата і час 

Memo Текст завдовжки більше 255 символів 

Formatted Memo Форматований текст завдовжки більше 255 символів 

Graphic Графічне зображення 

OLE OLE-данные (Object Linking and Embedding) — образи, звук, 

відео і документи 

Logical Логічні значення — т (істина) або F (брехня). 

± (Autoincrement) Позитивні числа, значення яких задаються 

автоматично з кроком 1 

Binary Двійкові значення довільної довжини, які інтерпретируються 

в застосуванні 

Bytes Двійкові значення завдовжки до 240 байт, які 

інтерпретируються в застосуванні 

 

Контрольні питання 

1. Що таке псевдонім бази даних? 

2. Як створити псевдонім для власної бази даних? 

3. Як створити таблицю в DataBaseDesktop? 
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4. Яка команда в DataBaseDesktop дозволяє змінити структуру таблиці? 

5. Які існують типи даних формату Paradox? 

6. Як створити зв‟язки між таблицями бази даних? 

  

Лабораторна робота № 12.  

Розробка основної форми ї її компонентів для роботи з БД.  

Заповнення та редагування форми. 

Мета: ознайомитися з візуальними та не візуальними компонентами для роботи 

з БД та їх основними властивостями; розробити форми для заповнення таблиць 

БД.  

 

Хід виконання роботи 

1. Створити новий багато віконний проект «База даних Прізвище» (MDI).  

2. На головній формі розташувати меню, панелі інструментів для роботи з 

базою даних. 

3. Розробити зручний інтерфейс проекту, зокрема добавити в проект дочірні 

форми для заповнення таблиць даними. Внести в таблиці не менше 6-8 записів. 

Примітка 1. Для створення застосування за допомогою майстра форм  Form 

Wizard виконайте наступні дії:  

1.  Запустіть Delphi. 

2. Активізуйте команду Database/Form Wizard. 

3. Виберіть перемикач Create а simple form, Create а form using Тtable 

objects і перейдіть до наступного діалогового вікна. 

4. Виберіть аліас dskRealt і таблицю Owner. 

5. У наступному вікні скористайтеся кнопкою для вибору всіх полів  

і натисніть кнопку Next. 

6. Вкажіть, що таблицю слід зображати у формі сітки (In а grid) і 

перейдіть до чергового діалогового вікна. 

7. Клацніть мишею на кнопці Finish. 
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8. Виконайте створене застосування, для чого натисніть клавішу <F9>. 

9. Закрийте розроблене застосування, щоб повернутися в середу розробки 

Delphi. 

10. Збережіть командою File/Save Project As файл проекту і форми в своїй 

папці. 

Form Wizard призначає значення властивості Active компоненту ТТаblе 

рівним False. Саме тому різні засоби управління TDBEdit не відображають 

дані у момент розробки застосування. Встановіть властивість Active 

рівним True, і компоненти управління відобразять дані. 

Form Wizard не тільки поміщає за вас компоненти на форму. Він також 

генерує наступний код програми, щоб відкрити таблицю під час виконання 

застосування. 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

Table1.Open; 

end; 

 

Примітка 2. Основні компоненти для роботи з БД 
 

 Таблиця 1. Основні компоненти для відображення і управління даними БД 

 

Найменування Призначення компоненту 

DBGrid Сетка-, для виведення таблиці з даними БД 

DBNavigafor Навігатор- для управління роботою з БД 

DBText Напис - для виведення строкового значення з поля таблиці БД 

DBEdit Однорядковий редактор - для виводу і редагування строкового 

значення поля 

DBMemo Багаторядковий редактор - для виведення значення поля типу 

MEMO 

DBChart Діаграма - для виведення графіків і діаграм за даними БД 
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Таблиця 2. Кнопки компоненту DBNavigafor  

Піктограма 

 (номер кнопки) 

Найменування Призначення кнопки 

1 nbFirst Перейти до першого запису 

2 nbPrior Перейти до попереднього запису 

3 пЬNехt Перейти до наступного запису 

4 nbLast Перейти до останнього запису 

5 nblnsert Вставити новий запис 

6. nbDelete Видалити поточний запис 

7 nbEdit Редагувати поточний запис 

8 nbPost Зберегти результат зміни запису 

9 nbCancel Відмінити зміни в поточному записі 

10 nbRefresh Відновити інформацію в наборі даних 

 

Контрольні питання 

1. Для чого призначений компонент TТable? Назвіть його основні 

властивості. 

2. За що відповідає компонент ТDataSource? З якими компонентами він 

може використовуватися? 

3. Яке призначення компонентів ТDBGrid, DBText, DBEdit та ТDBNavigator?  

4. Яку послідовність дій треба виконати для того, щоб зв‟язати компоненти 

для роботи з базами даних з таблицею даних? 

5. Для чого призначений компонент ТQuery? Назвіть основні властивості. 

6. Як створити форму за допомогою Form Wizard? 

7. Які компоненти призначені для синхронного перегляду даних?  

8. Яке призначення спеціальної віконної форми  DataModule? 

9. Вкажіть методи і властивості для доступу до полів записів під час 

виконання програми.  

10.  Як організувати сортування даних за декількома полями? 

11.  Які функції використовуються для пошуку даних? 
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Лабораторна робота № 13.  

Розробка та редагування звітів БД 

Мета: ознайомитися з візуальними та не візуальними компонентами для роботи 

з БД та їх основними властивостями; розробити звіти для перегляду даних БД.  

 

Хід виконання роботи 

1. За допомогою майстра ReportWizard доповнити проект «База даних 

Прізвище»  звітами до таблиць:  

Варіант Назва таблиці Варіант Назва таблиці 

1 Класи 7 Класи 

2 Школи 8 Гуртки 

3 Учні 9 Класи 

4 Класи 10 Школи 

5 Класи 11 Екскурсії 

6 Класи 

 

2. Внести зміни до звітів таким чином, щоб відображалася детальна 

інформація: 

Варіант Назва поля (головна 

таблиця) 

Додаткова інформація (підпорядкована 

таблиця) 

1.  Назва класу (Класи) ПІБ, контактний телефон (Батьківський 

комітет) 

2.  Назва школи (Школи) ПІБ практиканта, графік проведення занять 

(Практиканти) 

3.  ПІБ учня (Учні) ПІБ родича, місце роботи, посада (Батьки) 

4.  Назва класу (Класи) Назва бесіди, дата проведення (Позакласні 

бесіди) 

5.  Назва класу (Класи) ПІБ вчителя, текст звіту (Звіти) 

6.  Назва класу (Класи) Назва екскурсії, дата проведення 

(Екскурсії) 



 43 

7.  Назва класу (Класи) Номер особової справи, ПІБ учня (Учні) 

8.  Назва гуртка (Гуртки) ПІБ учня, дата народження (Учні) 

9.  Назва класу (Класи) ПІБ учня, код підручника (Чітачі) 

10.  Назва школи (Школи) ПІБ працівника, посада (Адміністрація) 

11.  Назва екскурсії 

(Екскурсії) 

номер групи, номер дозволу (Група) 

3. Розробити звіти до кожної таблиці або групи таблиць за допомогою 

компонентів QuickRep, QRLabel, QRMemo, QRRichText, QRBand, QRSubDetail, 

QRGroup, QRChildBand, QRStringsBand тощо. 

4. Змінити кольорове оформлення звіту, додати поля з датою, номером сторінки 

тощо. 

5. Додати в меню проекту команди перегляду звітів. 

 

Контрольні питання 

1. Який компонент є основою звіту? 

2. Які значення може мати властивість Bands компоненту TQuickRep? 

3. Як здійснити попередній перегляд звіту? 

4. Як підготувати звіт до друку? 

 

Лабораторна робота № 14.  

Створення вбудованої довідкової системи 

Мета: спланувати довідкову систему, навчитися створювати текстові та 

проектні файли, розробляти файл змісту довідки.  

 

Хід виконання роботи 

1. Створити перелік розділів довідкової служби та необхідних перехресних 

посилань для проекту із базою даних. 

2. Створити текстові файли в форматі RTF, що міститимуть опис розділів 

довідки. 
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3. Розробити проектний файл. 

4. Розробити файл змісту. 

5. Відкомпілювати Help-файли, протестувати, налагодити та зв‟язати програму 

«База даних Прізвище»  з розділами Help-служби. 

Примітка. Особливості створення довідкових текстових файлів: 

1) Якщо вся інформація міститься в одному файлі, то розділи відділяються 

один від одного службовим символом кінця сторінки (Ctrl+Enter). Будь-який 

розділ, що є доступним за допомогою перехресних посилань чи індексних 

покажчиків, повинен мати пов’язаний з ним ідентифікатор. 

2) Управляючи символи: 

Зноски Призначення 

# Вказує ідентифікатор розділу 

$ Задає назву розділу 

K Вказує список ключових слів для пошуку 

+ Задає порядковий номер розділу у списку перегляду пов’язаних розділів 

^ Визначає умови компіляції розділу 

> Визначає тип додаткового вікна,в якому буде відображатися розділ 

! Вказує макрокоманду, що буде виконуватися при відкритті вікна з 

розділом 

Перекреслений текст визначає відображення зв’язаного з текстом 

розділу в стандартному довідковому вікні, а підкреслений – у вікні 

пояснень («спливаючім»). 

Контрольні питання 

1. В якому форматі необхідно зберегти файл з довідковою інформацією? 

2. Як створити декілька тем у довідці? 

3. Як створити зміст довідки? 

4. Як добавити картинки і гіперпосилання у довідку? 

5. Як ініціалізувати довідку у проекті?  
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