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СШЛНІТ 

Практична робота VBA-09 (Word) 
Тема. Створення макросу у Word. Зміна порядку виконання операторів у VBA. Додаткові 

властивості процедур і функцій. 
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 VBA09.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. Створіть модуль для розв’язування задачі: ввести число із проміжку 1 ... 99; вивести у вікні 

повідомлення, яке містить це число та слово «копійка» у правильному відмінку. 
Наприклад,  

1 копійка 
2 копійки 
5 копійок 

10 копійок 
23 копійки 
46 копійок 

71 копійка 
99 копійок 
125 некоректне значення 
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Зауваження. У функції коп передбачено дострокове завершення роботи модуля (якщо введене число, 
менше від 1 або більше від 99 – виводиться інформаційне вікно - попередження про некоректні дані, та 
виконується наступний оператор End (безумовне завершення роботи програми). 

5. Виконайте запуск макросу (F5), введіть необхідну інформацію. Перегляньте результат роботи 
макросу. Вставте до документу звіту номер завдання та відповідні скрін-шоти. Увага! Доцільно ввести усі 
дані – це дозволить Вам пересвідчитись у вірності створеного Вами макросу. 

6. Завдання 2. Внесіть корективи до створеного Вами макросу, щоб забезпечити розв’язування 
наступного завдання: ввести число із проміжку 1 … 59; вивести у вікні повідомлення, яке містить це число 
та слово «хвилина» у правильному відмінку. 

Контрольні приклади: 
3 хвилини 
7 хвилин 

21 хвилина 
54 хвилини 

30 хвилин 
75 некоректне значення 

7. Виконайте запуск макросу (F5), введіть необхідну інформацію. Перегляньте результат роботи 
макросу. Вставте до документу звіту номер завдання та відповідні скрін-шоти. Увага! Доцільно ввести усі 
дані – це дозволить Вам пересвідчитись у вірності створеного Вами макросу. 

8. Сформулюйте висновок до даної практичної роботи, відповівши на наступні запитання: 
8.1. Вкажіть, який оператор дозволяє здійснювати відмінювання слова у даній практичній роботі (вибір 

однієї із декількох доступних можливостей)?  
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.  


