
Частина 9. Відкрийте створену Вами форму Записник_Майстер у режимі Конструктора та 
змініть властивості її елементів керування так, як показано на малюнку. 

Помічник. 
1. Відкрийте створену Вами форму Записник_Майстер у режимі Конструктора. 

   
2. Перейдіть в область даних форми. Активізувавши підпис біля кожного елементу управління, 

змініть його; при потребі змініть розміри підписів елементів керування: 

 
3. Перемістіть усі елементи керування, використовуючи переміщення як елемента разом із 

приєднаним до нього підписом, так і кожного об’єкта окремо; при потребі змініть розміри (при 
переміщенні елементів доцільно раціонально використовувати «прив’язку» до сітки): 

 
4. Вирівняйте розміщення елементів керування, розміщених на макеті форми у стовпчик, 

використавши для цього команду Формат - Вирівняти – по вузлам сітки (відмітити декілька 
елементів підряд можна при натиснутій клавіші Shift). 



 
5. Видаліть приєднаний до елемента управління підпис Фотографія та за допомогою 

контекстного меню Властивості цього елементу змініть його розміри (ширина – 4 см, висота – 
5 см): 

     
6. За допомогою контекстного меню Цвет заливки / Фона призначте новий колір фону області 

даних форми: 

 
7. Збільшити розмір заголовка форми: 



 
8. Використавши команду  Напис Панелі елементів, створіть текст заголовка форми. Змініть 

тип шрифту, величину та колір символів шрифту. Призначте новий колір фону заголовка 
форми: 

 
9. Перейдіть в область приміток форми. Призначте новий колір її фону: 

 
10. За допомогою елемента управління Кнопка  на Панелі елементів створіть наступні кнопки у 

полі приміток: 

 
Категорія Переходы по записям: 

 Первая запись 



 Предыдущая запись 
 Следующая запись 
 Последняя запись 

Категорія Обработка записей: 
 Добавить запись 
 Удалить запись 
 Печать записи 

11. Перейдіть до режиму Вид та перевірте вірність роботи створених Вами кнопок першої групи 
(переходи по записам), а також кнопки Додати запис (введіть інформацію про 1-2 контакти). 
Одночасно візуально визначте, чи влаштовують розміри власне самої форми (відсутність 
смужок скролінгу справа та знизу). 

 
12. Поверніться до режиму Конструктора та, при потребі, переміщуючи межі макету форми, 

призначте нову ширину та висоту форми. 
13. Виберіть елемент управління Домашній телефон та відкрийте вікно властивостей цього 

об’єкта. Перейдіть на закладку Данные та натисніть кнопку … (активізується Майстер 
створення масок уведення), за допомогою якого створіть маску для введення та збереження 
номерів телефону (відповідно до наведеного зразка; значок # у масці вказує на те, що 
використовується будь-яка цифра або пробіл; порожні символи перетворюються у пробіли; 
допускаються знаки плюс та мінус): 

   
14. Перейдіть до режиму Вид та перевірте, наскільки коректно працює створена Вами маска для 

введення номерів домашнього телефону. Приведіть введені номери до уніфікованого виду: 



 
15. Поверніться до режиму Конструктор та виконайте аналогічні операції для об’єкта керування 

Мобільний телефон. По завершенні – перейти у режим Вид та перевірити, наскільки коректно 
працює створена Вами маска для введення номерів мобільного телефону. При потребі 
привести введені Вами номери до уніфікованого виду. 

 
16. У режимі Конструктора розмістіть курсор на напису Особистий записник у заголовку форми та 

виконайте команду Рельєфне оформлення: 

 
17. Перейдіть у режим Вид. Почергово для усіх елементів управління Ім’я, Прізвище, 

ДатаНародження тощо виконайте оформлення з тінню: 

 



18. Для елемента управління Фотографія вкажіть іншу товщину лінії/границі: 

 
В результаті виконання цих дій Ви навчилися налаштовувати форму у режимі Конструктора 

згідно зі своїми потребами та смаками. 
 


