Практикум «Автоматизація роботи в додатках Microsoft Office
за допомогою VBA (Visual Basic for Applications)»

СШЛНІТ

Практична робота VBA-06 (Word)
Тема. Створення макросу у Word. Закріплення отриманих знань, умінь та навичок при
використанні діалогових вікон у Word.
Хід роботи.
1. За допомогою текстового процесора Microsoft Word створіть новий документ - файл звіту про
результати виконання даної практичної роботи. Збережіть документ у Вашій папці під іменем VBA06.docm
(документ Word із підтримкою роботи макросів).
Важливо! Гранично допустимий обсяг файлу звіту не повинен перевищувати 1 аркушу (2
сторінки!).
2. Внесіть до документу номер та назву практичної роботи, її тему, виконавців та дату виконання.
Надалі у документі звіту зазначайте номер завдання та вставляйте скрін-шоти, які підтверджують виконані
Вами дії.
3. Активізуйте редактор Visual Basic (Alt + F11). Створіть модуль (дивись попередні практичні
роботи).
4. Завдання 1. Ввести дані про матір, батька, домашню адресу та телефон; вивести у вікні
повідомлення інформацію про виконавця (дивись малюнки).
Зауваження. Введення інформації забезпечити за допомогою функції InputBox (ПР VBA-02; для
передачі текстового рядка використати функцію CStr); відповідно до умови задачі, її доцільно використати
4 рази.

5. Виконайте контрольний запуск макросу (F5). Перегляньте результат роботи макросу. Вставте до
документу звіту номер завдання та відповідні скрін-шоти.
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6. Завдання 2 (для самостійного виконання). Відредагуйте код модуля ПроМене таким чином, щоб
отримати наступну інформацію у вікні виведення результатів:

7. Виконайте контрольний запуск макросу (F5). Перегляньте результат роботи макросу. Вставте до
документу звіту номер завдання та відповідні скрін-шоти.
8. Сформулюйте висновок до даної практичної роботи, відповівши на наступні запитання:
8.1. Вкажіть, яка функція забезпечує введення даних.
8.2. Вкажіть, який оператор Ви використали для виведення результатів роботи.
8.3. Вкажіть, які недруковані символи Ви використовували у даній роботі для форматування виведення
результатів.
9. По завершенні виконання завдання вилучіть створений Вами макрос (Alt+F8, вибрати макрос –
Удалить).

10. Опублікуйте на Вашому інформаційному ресурсі файл звіту про результати виконаної Вами
практичної роботи.

