
Практична робота №5 
Налагодження програм 

Мета роботи: опанувати роботу з налагоджувачем програм. 

Завдання: використовуючи весь арсенал засобів налагодження програм, 

розглянутих у попередніх темах, відстежити значення змінних 

на кожній ітерації роботи циклу програми. 

 
Хід роботи 

 



Підказка:  

 За допомогою вкладки Properties вікна Object Inspector для форми, 

створеної системою, призначте значення її властивостей: 

Властивість Значення 

Name DK_Form1 

Color Підібрати за зразком 

Width 275 

Height 315 

Caption Дитячий калькулятор 

 

 

3. Додайте на форму текстові написи (Label) (Перше число, Друге число) 

та текстові поля (Edit), призначені для введення значень аргументів. 

Змініть значення властивостей створених об’єктів і розмістіть їх на фо-

рмі відповідно до зразка. Якщо цей етап викликає труднощі, викорис-

тайте підказку. 

Підказка 

1. За допомогою компонента Label додайте на форму напис, призначе-

ний для виведення додатком пояснювального тексту Перше число. Змініть 

значення властивостей створеного об’єкта: 

Властивість Значення 

Name First_Label1 

Autosize True 

Font Microsoft SansSerif; напівжирний; 10 

пт 

Caption Перше число 

Самостійно змініть розміщення цього напису на формі. 

Аналогічно створіть другий напис, що пояснюватиме малюку призна-

чення другого текстового поля.  

Збережіть проект. 



2. За допомогою компонента Edit додайте до форми текстове поле для 

введення першого числа. Призначте такі значення властивостей цього 

об’єкта: 

Властивість Значення 

Name First_Edit1 

Width 100 

Height 20 

Text  

 Перемістіть це текстове поле, розмістивши його на формі згідно зра-

зка. 

 Аналогічно створіть друге текстове поле, призначене для введення 

значення другого числа. 

 Ще раз збережіть змінений проект. 

4. За допомогою компонента Panel створіть новий об’єкт – панель та роз-

містіть на ній чотири кнопки з позначенням арифметичних дій. Змініть 

назви створених кнопок, утворивши їх за принципом, поданим у табли-

ці: 

Напис на  

кнопці 

Назва кнопки (зна-

чення властивості 

Name) 

+ plus_Button1 

- minus_Button2 

* dob_Button3 

/ dil_Button4 

  

Над панеллю додайте пояснювальний напис Оберіть дію, самостійно 

визначивши порядок створення цього об’єкта та змінювання значень його 

властивостей. 

 

 



Підказка: 

1) За допомогою компонента Panel створіть панель і змініть зна-

чення таких її властивостей: 

Властивість Значення властивості 

Name all_Panel1 

borderStyle bsSingle 

left 148 

top 96 

Width 100 

height 105 

2) За допомогою компонента Button створіть першу кнопку ариф-

метичної дії – кнопку, на якій буде написано знак «+», і змініть 

такі її властивості: 

Властивість Значення властивості 

Name plus_Button1 

Caption + 

Width 35 

height 35 

3) Аналогічно створіть ще три кнопки арифметичних дій, зміню-

ючи назви цих об’єктів відповідно до правил їх утворення. Пе-

ремістіть створені кнопки, розмістивши їх на панелі так, як по-

казано на зразку. 

5. Аналогічно попередньому пункту створіть кнопку, на якій написано лі-

теру С. Ця кнопка призначена для видалення попереднього результату.  

Змініть назву цього об’єкта на Clear_Button5. Проаналізувавши ви-

гляд цієї кнопки на зразку, самостійно визначте, які властивості об’єкта 

та як треба змінити, щоб кнопка мала такий вигляд, як показано на 

зразку. 



6. Створіть пояснювальний напис, що виведе на екран слово Результат та 

текстове поле, у якому буде виведено результат обчислення. Змініть 

значення властивостей цих написів відповідно до зразка. 

Якщо ви не можете самостійно визначити, які значення властивостей 

об’єкта Edit треба призначити, використайте підказку. 

Підказка: 

 Виберіть об’єкт Edit та у вкладці Properties вікна Object Inspector 

змініть його властивості: 

Властивість Значення властивості 

Name result_Edit1 

Color За зразком 

borderStyle bsSingle 

Font Microsoft SansSerif; напівжирний; 10 пт 

Text 0 

Width 120 

height 24 

 Розмістіть цей об’єкт у нижній частині форми. 

7. За допомогою компонента Image створіть графічний блок та розмістіть 

у ньому малюнок, наведений на зразку. Файл малюнка збережено у ма-

теріалах до роботи. (Для завантаження малюнка використовуйте вла-

стивість Picture. Для підгонки розміру малюнка і графічного блока ви-

користовуйте властивість Stretch). Змініть розмір зображення відпо-

відно до розмірів створеного графічного блока та розмістіть блок на 

формі ліворуч від панелі з кнопками арифметичних дій. 

На цьому етап розробки графічного користувацького інтерфейсу за-

вершено. Збережіть змінений проект. 

8. Почніть розробляти програмний код додатка, послідовно додаючи об-

робники подій всіх кнопок, розміщених на формі. 

Розглянемо, які дії має виконувати програма при натисканні кнопки, 

на якій позначено арифметичну операцію додавання. 



Ми маємо визначити суму двох уведених користувачем чисел. Для 

цього треба взяти значення властивості Text об’єкта First_Edit1 та до-

дати до нього значення властивості Text об’єкта Second_Edit2. Після 

цього треба присвоїти властивості Text текстового поля rezult_Edit1 

отриманий при додаванні результат. 

 

 

 

 

Якщо ви зрозуміли, як треба створити та змінити обробник події на-

тискання на кнопку додавання, виконайте ці дії самостійно. Інакше 

скористайтеся підказкою. 

Підказка: 

У вікні конструктора форм двічі натисніть ЛКМ об’єкт Plus_Button1. 

При цьому середовище візуального програмування автоматично згене-

рує обробник події OnClick цієї кнопки та перейде у вікно редагування 

програмного коду. 

У місці розміщення курсору (усередині процедури обробки події On-

Click) додайте оператор, що виконує додавання двох чисел та виведен-

ня на екран отриманого результату: 

rezult_Edit1.Text:=inttostr(strtoint(First_Edit1.Text)+strtoint(second_edit2.Text)); 

Додайте коментар, що пояснюватиме, яку дію виконує цей оператор. 

9. Додайте обробники подій інших кнопок арифметичних дій. Чи потрібно 

при цьому в кожному обробнику вводити потрібний оператор? Запро-

понуйте спосіб, що прискорить виконання цього завдання. 

Збережіть змінений проект. 

10. Створіть обробник подій OnClick об’єкта Clear_Button5. Коли корис-

тувач натискає цю кнопку, треба властивості Text об’єкта rezult_Edit1 

присвоїти значення 0, тобто обчислити попередньо обчислений ре-

зультат. 

Перш ніж виконувати арифметичну дію, треба рядок цифрових си-
мволів, збережений користувачем у відповідному текстовому полі, пере-
творити на число, за допомогою функцій: strtoint, strtofloat, inttostr, float-
tostr. 



11. * Якщо ви вважаєте, що розроблений додаток має очищувати резуль-

тат, коли користувач у будь-яке текстове вікно ввів інше число, проте 

ще не натиснув кнопку з позначенням арифметичної дії, то самостійно 

додайте обробник події для текстових полів First_Edit1 та 

Second_Edit2. У цих процедурах потрібно очистити попереднє значення 

властивості Text об’єкта rezult_Edit1. 

12. Відкомпілюйте та запустіть створений проект. Якщо в процесі компі-

ляції виявлено помилки, прочитайте їх опис у вікні списку помилок та 

виправте їх, урахувавши поради середовища візуального програмуван-

ня. 

 


