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УДК 004.2(075.4) 

У збірнику подаються лабораторно-практичні завдання для вивчення 

основ роботи з системою управління базами даних Microsoft Access. Завдання 

можна використовувати у навчально-тренувальній роботі для вироблення умінь 

та навичок роботи з базами даних. 

Збірник містить детальні покрокові інструкції і опис роботи електронних 

майстрів, ілюстрації, компактно викладені етапи проектування таблиць 

реляційних баз даних, вказані переваги використання зв’язків між таблицями 

баз даних, на прикладах розглядаються основні об’єкти баз даних: форми, 
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

1. Забороняється вмикати комп'ютери та інші електричні прилади без 

дозволу викладача.  

2. Забороняється підключати до мережі несправну техніку або працювати з 

нею. 

3. Перед початком роботи необхідно візуально перевірити справність 

корпусу та мережевих кабелів. 

4. У випадку помічених несправностей негайно повідомити викладача. 

5. Якщо помічене коротке замикання, іскріння, дим, необхідно негайно 

вимкнути загальне живлення на розподільчому щитку. 

6. Забороняється залишати ввімкненою комп'ютерну техніку без нагляду. 

7. Забороняється приєднувати чи від’єднувати від комп'ютера периферійні 

пристрої (монітор, мишка, принтер, клавіатура та інші) без дозволу та 

нагляду викладача. 

8. Забороняється користуватись, зберігати та розпилювати поблизу 

комп'ютера легкозаймисті речовини та аерозолі.  

9. Забороняється експлуатація комп'ютерів та інших електричних пристроїв, 

коли в них попала волога або вони зберігаються в умовах підвищеної 

вологості.  

Правила поведінки для учнів в комп'ютерному класі 

1. Входити і знаходитись в комп'ютерному класі можна лише з дозволу 

викладача. 

2. Перебувати в комп'ютерному класі без верхнього одягу, у чистому взутті. 

3. Кожен працюючий у комп'ютерному класі має своє постійне місце. Місце 

роботи для кожного учня визначає  викладач. 

4. Учні повинні бережно ставитись до техніки, використовувати її лише за 

призначенням. 

5. На занятті учні повинні зберігати трудову дисципліну, не заважати іншим 

працювати. 
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Практична робота 1 

Тема. Створення таблиць методом внесення даних. 

Мета. Дати поняття про базу даних. Навчити створювати 

порожню базу даних. Навчити створювати таблиці у режимі введення 

даних. 

Учні повинні знати: визначення бази даних, запуск програми 

Microsoft Access; способи створення бази даних; основні об’єкти 

СУБД Microsoft Access та їх призначення, способи створення 

таблиць. 

Учні повинні вміти: запускати програму Microsoft Access, 

створювати порожню базу даних, створювати таблиці в режимі 

введення даних. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

Теоретичні відомості 

Система управління базами даних Microsoft Access входить до 

складу пакета Microsoft Office. Вона дає змогу розв’язувати широке 

коло завдань користувачів.  

База даних – це сукупність даних, яким властива 

структурованість і взаємопов'язаність, а також незалежність від 

прикладних програм. 

База даних може містити в собі відомості про наявні в магазині 

товари, про співробітників, про номери телефонів жителів міста. За 

допомогою баз даних легко вести облік товарів, документацію, звітні 

відомості. 

Запуск системи Microsoft Access здійснюється аналогічно тому, 

як запускається будь-яка прикладна програма. Після її завантаження 

на екрані з’являється вікно створення або відкриття бази даних. 
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Робота в СУБД Ассеss починається з відкриття вже існуючої 

бази даних чи створення нової. При цьому з'являється вікно бази 

даних. У рядку заголовка виводиться ім'я відкритої бази даних. 

Структурно таке вікно розділене на три області. У лівій частині 

вікна розташована панель Об'єкти, куди включені кнопки об'єктів 

бази даних: таблиць, запитів, форм, звітів, сторінок, макросів і 

модулів. Після щиглика на такій кнопці відкривається вкладка 

відповідних об'єктів бази даних. На малюнку уже відкрита вкладка 

Таблиці, і на екран виводиться список всіх існуючих таблиць 

відкритої бази даних. Тут же можна створити новий об'єкт обраного 

чи типу модифікувати існуючий. 

Панель інструментів, що дозволяє працювати з цими об'єктами, 

переглядати дані про них, а також вибирати, у якому вигляді буде 

відображатися список об'єктів, розташована у верхній частині вікна, 

відразу під рядком заголовка.  
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На панелі інструментів знаходяться кнопки для роботи з 

об’єктами: 

- Кнопка Открыть — відкриває для чи перегляду запускає на 

виконання обраний об'єкт. 

- Кнопка Конструктор — дозволяє змінити обраний об'єкт у 

режимі конструктора. 

- Кнопка Создать — створює новий об'єкт обраного типу.  

- Кнопка “Х” — видаляє поточний об'єкт. 

Чотири кнопки праворуч дозволяють вибрати вигляд значків. 

Всі об'єкти бази даних Access зберігаються в одному загальному 

файлі -  файлі бази даних, що має розширення .mdb. Файл нової бази 

даних містить приховані системні таблиці, у які надалі буде 

заноситися інформація про всі інші об'єкти бази даних. Тому робота з 

даними в  Access починається зі створення файлу бази даних. 

 

Основними об'єктами СУБД Ассеss є таблиці, форми, запити, 

звіти, макроси, модулі. 

Таблиці баз даних призначені для збереження даних про 

характеристики об'єктів предметної області. Кожному об'єкту 

відповідає один рядок таблиці. Дані, що містяться в одному рядку, 

називаються записом. Кожний рядок складається з однакової 

кількості клітинок, які називаються полями. У поля заносяться дані 

Панель 

“Об’єкти” 

Список 

існуючих 

таблиць 

Назва бази 

даних 

Кнопки для роботи з 

об’єктами 

Помічник 
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про певну характеристику об'єкта. Однотипні поля, розміщені одне 

під одним, складають стовпчик таблиці, якому присвоюється ім'я. 

Кожний стовпчик таблиці описує характеристику об'єктів даного 

класу. 

Форми створюються для введення, перегляду, коригування 

взаємопов'язаних даних у базі. Зовнішній вигляд форми відповідає 

звичайному документові. 

Запити потрібні для вибору з бази даних інформації за пев-

ним критерієм або системою критеріїв. За допомогою запиту можна  

також додати, вилучити чи відновити дані в таблиці або на основі 

вже існуючих таблиць створити нові. 

Звіти призначені для формування вихідного документа, що 

виводиться, як правило, на друк. 

Макроси необхідні для об'єднання певної послідовності дій під 

час виконання багатоетапної процедури обробки інформації в одне 

ціле. 

Модулі містять програми, написані однією з алгоритмічних 

мов, для реалізації нестандартних процедур обробки інформації. 

 

Базу даних у СУБД Access можна створити двома способами. 

1. Створити порожню базу даних. 

2. Створити нову базу даних на основі одного із шаблонів 

Access. 

 

Створення порожньої бази даних 

З погляду користувача, створення порожньої бази даних — це 

деяка формальна процедура, що сповіщає систему про наміри надалі 

заповнити цей файл бази даних реальними таблицями, формами, 

звітами й іншими об'єктами. Щоб створити файл нової бази даних, 

необхідно: 

Якщо у вікні програми Access у вас уже відкрита область задач, 

вибрати пункт Новая база данных. Якщо область задач не 

відображена, відкрити її можна, клацнувши на кнопці Создать панелі 

інструментів База данных. З'явиться діалогове вікно Файл новой 

базы данных. 

У текстовому полі Имя файла вказати ім'я нового файлу бази 

даних  і вибрати місце його збереження.  
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Вказавши всі необхідні параметри для файлу бази даних 

клацнути на кнопці Создать. У робочому просторі програми Access 

відкриється вікно нової бази даних. 

 

Створення бази даних за допомогою шаблона 

За допомогою майстра можна створити вже не просто файл 

порожньої бази даних, а спробувати побудувати додаток для рішення 

визначеної задачі. Послідовність дій: 

В області задач клацнути на пункті Общие шаблоны підрозділу 

Создание с помощью шаблона. Якщо у вікні Access область задач 

не відображена, для її відкриття скористайтеся командою Файл → 

Создать. 

У діалоговому вікні Шаблоны клацнути на вкладці Базы 

данных. Тут представлений список з 10 пропонованих СУБД Access 

шаблонів без даних. 

 
Після подвійного  клацання на піктограмі обраного шаблона 

з'явиться діалогове вікно Файл новой базы данных. 

У цьому вікні треба вказати ім'я і шлях до створюваного файлу 

бази даних, а потім клацнути на кнопці Создать. З'явиться вікно 

нової бази даних, де в рядку заголовка зазначене її ім'я, а потім 

запуститься майстер створення баз даних, що відповідає обраному 

шаблону. 

У вікні Создание баз данных майстер коротко повідомляє про 

те, яка інформація буде зберігатися в створюваній базі даних. У 
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наступному вікні майстра ліворуч перерахований список майбутніх 

таблиць, а праворуч перераховані обов'язкові і додаткові поля для 

таблиці, обраної в лівому списку.  Переглядаючи одну за іншою 

таблиці, можна встановити прапорці біля необхідних додаткових 

полів кожної таблиці.  

Наступне вікно майстра пропонує вибрати вид форм на екрані. 

Список усіх доступних стилів відображається в правій частині вікна. 

Клацнувши на одному з них, у розташованій ліворуч області 

попереднього перегляду можна побачити візуальну "підказку". 

Наступне вікно майстра створення баз даних дозволяє вибрати вид 

оформлення звітів при друкові. В останньому вікні майстра, у якому 

система повідомляє, що зазначено всі введення, необхідно встановити 

опцію Да, клацнути на кнопці Готово, і майстер приступить до 

створення бази даних  її об'єктів. Про хід виконання робіт майстер 

буде інформувати за допомогою спеціального вікна. 

Коли база даних буде створена, на екрані відкриється Головна 

кнопкова форма. Надалі кнопкова форма буде автоматично 

з'являтися при відкритті цієї бази даних. 

Основа бази даних – таблиці. 

Таблиці призначені для зберігання даних; усі інші об'єкти—

форми, запити; звіти — залежать від даних таблиць. 

 

Створення нової таблиці 

В вікні бази даних обрати об'єкт Таблица, клацніть на кнопці 

Создать. На екрані з'явиться діалогове вікно Новая таблиця.  

В полі цього вікна вибрати спосіб створення таблиці (наприклад, 

майстер таблиць дає змогу прискорити процес створення таблиць, 

пропонуючи на вибір типові таблиці баз данях для бізнесу і обліку 

кадрів, наприклад, списки розсилання кореспонденції, списки 

рахунків і накладних. Кожна типова таблиця містить приклади полів). 

Переглянути дані і виконати необхідні операції з записами 

таблиці можна, використовуючи спеціальне вікно таблиці. Верхній 

рядок вікна таблиці містить ім'я таблиці. У наступному рядку 

перераховані назви стовпців таблиці (поля таблиці). Кожен рядок 

такої таблиці називається запис. Навігація по таблиці в такому 

режимі можлива за допомогою двох смуг прокручування: 

вертикальної і горизонтальної. Вертикальна смуга, що розташована 

уздовж правого краю вікна, служить для прокручування записів, а 
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горизонтальна дозволяє переглядати ті поля таблиці, що не 

помістилися у вікно. 

 
 

Внизу ліворуч знаходиться навігаційна панель вікна таблиці. 

Використовуючи кнопки, можна відразу переміститися в початок чи 

кінець таблиці, перейти до наступного чи попереднього запису, а 

також створити новий запис. Щоб швидко перейти до запису з 

відомим порядковим номером, потрібно вказати його номер в полі 

Запись і натиснути Enter. 

Наявність ліворуч у запису значка “+” говорить про те, що дана 

таблиця зв'язана з деякими іншими. Клацнувши на значку “+”, можна 

переглянути всі дані з іншої таблиці, що відповідають цьому 

поточного запису. 

Використання майстрів—найпростіший спосіб навчання роботи 

в Access. 

 

Спосіб створення таблиць за допомогою майстра 

Майстер таблиць створює структуру однієї таблиці (і за 

бажанням, найпростішу форму введення в неї даних). Майстер 

пропонує набір готових полів з 25 таблиць для ділового і особистого 

застосування. Користувач сам може вибирати поля, які будуть 

включені в таблицю, змінити імена стандартних полів, вказати ім’я 

таблиці і визначити первинний ключ. 

Для створення таблиці з допомогою Майстера  необхідно: 
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Клацнути на кнопці Таблицы вікна бази даних, потім двічі – на 

ярлику Создание таблицы с помощью мастера. Відкриється перше 

вікно Майстра. 

1. В вікні Майстра  пропонується дві категорії зразків 

таблиць: Деловые і Личные. Вибрати тип таблиць, який 

підходить. 

2. З списку стандартних таблиць вибрати таблицю, структура 

якої підходить найбільше. (Список Образцы полей 

відображаються на середній панелі вікна). 

3. Включити в таблицю потрібні поля з списку Образцы 

полей. 

4. Задати ім’я для нової таблиці  і вибрати спосіб визначення 

первинного ключа. 

5. Вибрати подальші дії з таблицею і натиснути кнопку 

Готово. 

6. Після завершення роботи Майстра нова таблиця з’явиться 

в робочій області Access, а її назва – в області об’єктів бази 

даних. 

 

Спосіб створення таблиць за допомогою конструктора 

Щоб створити таблицю без використання майстра, клацнути на 

кнопці Создать, щоб відобразилося діалогове вікно Новая таблица. 

В цьому діалоговому вікні вибрати кнопку  Конструктор. Access 

відобразить структуру таблиці в режимі конструктора.  

1. В першому рядку стовпця Имя поля ввести ім’я поля для 

першого поля таблиці.  В імені поля або таблиці може бути 

до 64 символів, воно може включати будь-яку комбінацію 

букв, цифр, пробілів і спеціальних знаків крім !, ’, ., [], не 

можна починати ім’я з пробілу. Щоб перейти в стовпець 

Тип даних, натиснути Enter або Tab. 

2. Вибрати тип даних за допомогою списку. 

3. Щоб перейти в стовпець Описание, натиснути Enter або 

Tab. 

4. Ввести короткий і зрозумілий опис для цього поля. 

5. Визначити первинний ключ. 

Первинний ключ— це унікальна характеристика для кожного 

запису в межах таблиці. Програма Access підтримує два типи 

первинних ключів: простий і складений. 
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У ролі простого ключа може виступати одне з вже існуючих 

полів таблиці, якщо в даному полі немає порожніх  і повторюваних 

значень. Прикладами таких полів можуть бути номера машин, 

інвентарні номери, ідентифікаційні коди. Складений ключ будується 

як комбінація двох і більш елементів даних. Для таблиці 

Співробітники, наприклад, теоретично можна використовувати як 

первинний ключ комбінацію двох полів, Прізвище й Ім'я.  

 

Спосіб створення таблиць в режимі таблиці 

Використання цього методу виправдане тоді, коли необхідно 

швидко ввести якісь дані. В режимі таблиці програма Access надає 

табличну структуру, яка складається з 10 полів і містить 21 пустий 

запис.  

Створення таблиці: 

1. Таблицы→ Создание путем ввода данных. В робочому 

просторі Access з’явиться нова таблиця в режимі таблиці. 

2. Вказати імена полів. Для цього достатньо двічі клацнути за 

заголовку потрібного стовпця і ввести ім’я поля. 

3. Ввести дані. Чим більше буде введено даних, тим точніше 

Access зможе визначити тип даних для полів і розміри 

полів. 

4. Зберегти таблицю. 

Створивши таблицю цим способом, можна перейти в режим 

конструктора, щоб уточнити типи полів, задати необхідні властивості 

полів і визначити первинний ключ. 

 

Хід роботи 

 

1. Запустити програму Microsoft Access. 

2. Вибрати створення нової бази даних. 

3. Вказати назву створюваної бази даних та її місцезнаходження. 

4. На панелі вікна Объекты вибрати вкладку Таблицы. 

5. Вибрати створення таблиці з допомогою внесення даних, двічі 

клацнувши на відповідному ярлику. 

6. В створеній порожній таблиці змінити назви полів (режим 

редагування вмикається подвійним клацанням на назві). 

7. Внести в таблицю наступну інформацію: 
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8. Зберегти таблицю, вказавши назву “Записник”. Програма 

видасть повідомлення про необхідність створення ключових 

полів. Натиснути кнопку “Да”. 

9. Закрити таблицю. Створена таблиця з’явиться в списку таблиць 

бази даних. 

10. Таким же чином створити таблиці “Професії” та 

“Характеристика” з такими полями: 

Професії 

Код Професія  

  

Характеристика 

№ Прізвище Освіта Професія Кваліфікація Стаж 

роботи 

      

 

11. Заповнити ці таблиці самостійно. 

12. Зберегти таблиці і закрити їх.  

13. Дати відповідь на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Що таке бази даних? Навести приклади застосування бази 

даних. 

2. Як запустити програму Microsoft Access? 

3. З чого складається вікно бази даних? 

4. Де зберігаються всі об’єкти бази даних? 

5. Які є способи створення бази даних? 

6. Як створити бази даних з допомогою шаблона? 

7. Що міститься у вікні таблиці? 

8. Які є способи створення таблиць? 

9. Коли можна використовувати створення таблиць у режимі 

введення даних? Які можливі недоліки цього способу? 

10. Що таке “первинний ключ”? 

11. Як можна змінити назву полів таблиці? 
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Практична робота 2 

Тема. Створення таблиць з допомогою Майстра. 

Мета. Навчити створювати таблиці з допомогою Майстра.  

Учні повинні знати: визначення бази даних, запуск програми 

Microsoft Access; способи створення таблиць. 

Учні повинні вміти: запускати програму Microsoft Access, 

створювати порожню базу даних, створювати таблиці з допомогою 

Майстра. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

Теоретичні відомості 

Спосіб створення таблиць за допомогою майстра 

Майстер таблиць створює структуру однієї таблиці (і за 

бажанням, найпростішу форму введення в неї даних). Майстер 

пропонує набір готових полів з 25 таблиць для ділового і особистого 

застосування. Користувач сам може вибирати поля, які будуть 

включені в таблицю, змінити імена стандартних полів, вказати ім’я 

таблиці і визначити первинний ключ. 

Для створення таблиці з допомогою Майстра необхідно: 

1. Клацнути на кнопці Таблицы вікна бази даних, потім двічі – 

на ярлику Создание таблицы с помощью мастера. 

Відкриється перше вікно Майстра. 

2. В вікні Майстра  пропонується дві категорії зразків таблиць: 

Деловые і Личные. Вибрати тип таблиць, який підходить. 
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3. З списку стандартних таблиць вибрати таблицю, структура 

якої підходить найбільше (список Образцы полей 

відображається на середній панелі вікна).  

4. Включити в таблицю потрібні поля з списку Образцы полей. 

Клацнувши у цей момент на кнопці Готово, можна перервати 

процес і Майстер створить таблицю на основі зроблених 

установок залежно від того, на якому етапі було перервано 

процес створення таблиці. 

5. В наступному діалоговому вікні задається ім’я для нової 

таблиці в текстовому полі і вибирається спосіб визначення 

первинного ключа. Ім’я таблиці може містити до 64 символів. 

Діалогове вікно також пояснює, що кожен запис (рядок) у 

таблиці повинен мати унікальну ознаку, яку називають 

ключовим полем.  

 
 

Ключове поле—унікальний елемент, який дає змогу 

встановлювати зв'язок між таблицями даних. Майстер таблиць 

пропонує встановити ключове поле. Якщо користувач не 

впевнений, яке поле потрібно використовувати як ключове, 

краще дозволити майстру зробити цей вибір. При необхідності 

ключове поле можна буде змінити. Якщо користувач вирішив 

встановити ключове поле самостійно, на екрані з'явиться 

наступне діалогове вікно, зі списку якого вибирається поле, яке 

міститиме унікальну для кожного запису інформацію. Потім 

необхідно вказати тип даних, які міститимуться в ключовому 

полі. 
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6. Вибрати подальші дії з таблицею і натиснути кнопку Готово. 

Також можна встановити режим Вывести справку по работе 

с таблицей.  

 

 
 

Якщо вибрати опцію Ввести данные непосредственно в 

таблицу, то відкриється порожня таблиця в режимі введення 

даних, в яку одразу можна занести потрібну інформацію. Якщо 

вибрати опцію Ввести данные в таблицу с помощью формы, 

…, то відкриється вікно для внесення даних.  
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 Після внесення інформації потрібно зберегти таблицю. 

 

При створенні кількох таблиць Майстер буде встановлювати 

зв’язки між ними, запитуючи про тип зв’язку.  

Типи зв’язків: 

- “Один до одного”. Один запис першої таблиці зв’язаний 

з одним записом другої таблиці. 

- “Один до багатьох”. Один запис першої таблиці 

зв’язаний з множиною записів другої таблиці, але 

одному запису другої таблиці не може відповідати 

більше одного запису першої таблиці. 

- “Багато до багатьох”. На практиці таке відношення 

реалізується через пов’язуючу таблицю. 

Поля, що зв’язуються, повинні бути однакового типу. Отримані 

зв’язки утворюють схему даних, яку можна переглянути, 

виконавши команду Сервис/Схема данных… 

 

 
 

Після завершення роботи Майстра нова таблиця з’явиться в 

робочій області Access, а її назва – в області об’єктів бази даних. 

Можна здійснювати перегляд у режимі таблиці або в режимі 

конструктора. Режим відображення у вигляді таблиці подає дані у 

форматі електронної таблиці, готової до введення і редагування 

даних. Режим конструктора дає змогу змінити структуру і зовнішній 

вигляд таблиці. У цьому режимі не можна вводити дані. 
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Хід роботи 

 

1. Запустити програму Microsoft Access. 

2. Вибрати створення нової бази даних. 

3. Вказати назву створюваної бази даних та її місцезнаходження. 

4. На панелі вікна Объекты вибрати вкладку Таблицы. 

5. Вибрати створення таблиці з допомогою Майстра, двічі 

клацнувши на відповідному ярлику. Вибрати зразок Личные, 

зразок таблиць – Растения. 

 

 

6. З допомогою кнопок , , ,  вибрати поля 

КодРастения, ОбычноеНазвание, Цветение, ЧастотаПолива, 

Фотография. З допомогою кнопки Переименовать поле 

переіменувати поле Фотография на Изображение. Натиснути 

кнопку Далее. 

7. Назвати таблицю “Растения на подоконнике”, вибрати 

автоматичне створення ключа. 

8. В останньому діалоговому вікні вибрати опцію внесення даних з 

допомогою форми. 
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9. З допомогою форми, що відкриється, заповнити таблицю. 

Примітка. Код Растения вводиться автоматично в порядку 

заповнення. Поле Цветение за замовчуванням логічного типу, 

тому можна вводити “да/нет” або “1/0”. Поле Частота Полива має 

обмежену довжину. Малюнки вставляти таким чином: 

Меню Вставка/Объект/Создание из файла/Обзор…/Диск 

D:/Pictures/… 

 

Код 

Растения 

Обычное 

название 
Цветение 

Частота 

Полива 
Изображение 

1 
Абутилон 

гібридний 
1 

Влітку - часто, 

взимку – 

помірно 

 

2 Сенполія 1 Помірно 

 

3 
Бегонія 

Месона 
1 Влітку – часто 
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4 Кротон 0 

Влітку – часто, 

взимку – 

помірно, не 

витримує 

пересушування 

 

5 

Адіантум 

венерин 

волос 

0 

Часто, не 

витримує 

пересушування 

 

6 
Нефролепіс 

високий 
0 

Часто, м’якою 

водою 

 

7 
Алое 

пістряве 
0 

Влітку – 

помірно, 

взимку – рідко 

 

8 
Толстянка 

деревовидна 
0 

Влітку – 

помірно, 

взимку – рідко 

 

9 Колерія 1 

Влітку - часто, 

взимку – 

помірно 
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10 
Фуксія 

гібридна 
1 

Влітку – 

помірно, 

взимку – рідко 

 

11 
Бегонія 

плямиста 
1 Влітку – часто 

 

12 
Сеткреазія 

пурпурна 
1 

Влітку – 

помірно, 

взимку – рідко 

 
 

10. Зберегти таблицю і форму (дати назву Растения на 

подоконнике). Закрити форму. Створені об’єкти з’являться в 

відповідних списках бази даних. 

11. Таким же чином створити таблиці “Типы” та 

“Фотографии” (вибрати поля КодФотографии,  ДатаСъемки).  

При створенні  цих таблиць Майстер запитає про встановлення 

зв’язків між таблицями.  
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12. Щоб встановити зв’язки,  необхідно натиснути кнопку 

Связи і вибрати  потрібні опції. Таблицю Типы зв’язати з 

таблицею Растения на подоконнике, вибравши опцію 

  

. 

 Утвориться зв’язок “Один до багатьох”. Таблицю  Фотографии 

зв’язати з таблицею Растения на подоконнике, вибравши опцію  

 

. 

13. Заповнити таблиці з допомогою форми або внесення даних 

(за вибором).  

Примітка. Зверніть увагу, що при створенні таблиці Фотографии 

автоматично додається поле КодРастения. Заносити дані в це поле 

не потрібно. 

 

Типы  Фотографии 

Код 

Фотографии 
Дата Съемки 

1 24/07/06 

2 17/09/06 

3 19/09/06 

4 12/09/06 

5 11/09/06 

6 10/09/06 

7 08/09/06 

8 01/09/06 

9 03/09/06 

10 13/09/06 

11 18/09/06 

12 17/09/06 

 

14. Переглянути утворену схему зв’язків, натиснувши кнопку 

“Схема данных” на панелі інструментів або виконавши 

команду Сервис/Схема данных. 

КодТипа НазваниеТипа 

1 Декоративно-квітучі 

2 Декоративно-листові 

3 Папороті 

4 Сукуленти 
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15. Закрити вікно схеми даних. Зберегти базу даних і закрити 

її.  

16. Дати відповідь на контрольні запитання. 

 

Контрольні запитання 

 

1. В чому полягає спосіб створення таблиць за допомогою 

майстра? 

2. Які бувають типи зв’язків? 

3. Як виглядає режим відображення таблиці у вигляді таблиці? 

4. Для чого призначений режим конструктора?  

5. Як вибрати поля при створенні таблиць за допомогою 

майстра? 

6. Як переглянути схему зв’язків між таблицями? 
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Практична робота 3 

Тема. Створення таблиць в режимі Конструктора. 

Мета. Навчити створювати таблиці в режимі Конструктора.  

Учні повинні знати: способи створення таблиць різними 

способами.  

Учні повинні вміти: створювати таблиці в режимі 

Конструктора. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

 

Теоретичні відомості 

Таблицю можна переглядати в режимі Конструктор або в 

режимі Таблица. В режимі Таблица можна вводити дані ї змінювати 

їх. Режим Конструктор призначений для додавання, вилучення і 

зміни полів. Якщо таблиця створена за допомогою Майстра таблиць, 

Access оформить таблицю сама. Якщо не використовувати Майстра, 

Access відобразить структуру таблиці в режимі конструктора, в цьому 

випадку користувач сам вводить опис полів, які потрібно додати до 

таблиці. 

Для того щоб відобразити в режимі конструктора наявну 

таблицю, треба у вікні бази даних обрати вкладку Таблицы  і 

вибрати потрібну таблицю. Після цього клацнути на кнопці 

Конструктор, яка знаходиться на панелі інструментів.  

 
Якщо таблиця виведена в режимі таблиці, активізуйте команду 

Конструктор таблиц меню Вид або клацнути на кнопці 

Конструктор, яка знаходиться на панелі інструментів.  

Для того, щоб створити в режимі Конструктора нову таблицю, 

треба у вікні бази даних обрати об'єкт Таблицы і клацнути на кнопці 

Создать, в діалоговому вікні вибрати “Конструктор” або двічі 

клацнути на Создание таблицы в режиме конструктора. 
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У режимі конструктора на екрані виводяться такі елементи: 

- Панель інструментів конструктора таблиці — містить різні 

інструменти, які допомагають оформляти таблицю та працювати з 

нею. 

- Таблиця полів — містить колонки, в яких можна вказати 

імена полів, типи даних і опис полів. 

- Та6лиця властивостей полів дає змогу  встановлювати різні 

властивості для кожного поля. 

Таблиця полів дає змогу визначити імена полів, типи даних і 

описати ці поля. Вона містить такі колонки: Имя поля, Тип данных і 

Описание. Як і для більшості інших об'єктів бази даних Ассеss, імена 

полів можуть містити не більш як 64 символи (літер, цифр і пробілів). 

Імена полів у кожній таблиці не повинні  повторюватися.  

Тип даних визначає вид інформації, яка зберігається в полі. 

Наприклад, якщо описати поле як Дата/время, Access не дасть змоги 

ввести в це поле текст. Коли вказується тип даних поля, Access знає 

не лише дані, які можуть зберігатися в цьому полі, а й скільки місця 

для них потрібно зарезервувати. На основі типу даних Access також 

визначає типи операцій, можливих для цього поля. 

В Аccess є такі основні типи даних: 

- Текстовый. Прийнятий в СУБД Access за замовчуванням для 

нових полів. Сюди можна помістити будь-які алфавітно-цифрові 

символи, в тому числі числа. Однак дані, що зберігаються в таких 

полях, не беруть участі в арифметичних операціях. Як правило, в 

Таблиця 

полів 

Таблиця  

властивостей 

полів 



 27 

такі поля записують імена, адреси, номера телефонів, поштові 

індекси. Зберігають до 255 знаків, за замовчуванням – 50 знаків. 

- Поле MEMO. Текстове поле великої довжини (наприклад, для 

введення приміток, коментарів до даних та ін.) 

- Числовой. СУБД Access дозволяє проводити над полями 

обрахунки. В Access передбачено кілька підтипів числових 

даних. 

- Дата/время. Спеціальне поле, в якому зберігаються значення 

дати або часу або обох цих величин одночасно. 

- Денежный. В такому полі зберігається інформація про ціни, суми 

рахунків і т.п. Від числового відрізняється, зокрема, тим, що 

попереджує округлення під час підрахунків.  

- Счетчик. Послідовна нумерація, автоматично збільшувана 

Access для кожного запису, що додається. Цей тип звичайно 

використовується як ключове поле.  

- Логический. Логічні змінні (Так/Нi, істина/хибність або 

Додати/Вилучити). Значення Null (дані не введені)  в цьому полі 

не допускаються. 

- Поле об’єкта ОLЕ. Об'єкти OLE, графічні або інші дані в 

растровому форматі. 

- Гиперссылка. Забезпечує зв’язок з WEB-сторінкою, 

розташованою в Інтернеті, в внутрішній мережі або на 

локальному комп’ютері. Дозволяє переходити з поточного поля 

до інформації в іншому файлі. При виборі цього поля Access 

автоматично запускає Web-броузер і відображає вказану 

сторінку. 

- Мастер подстановок. Використовується для ефективного і 

коректного вводу даних. При виборі цього типу даних 

запускається майстер підстановок, який створює поле, яке 

дозволяє вибрати значення з іншої таблиці або списку. 

Після вказівки типу поля можна задати додаткові властивості 

даного поля і задати маску для  полегшення введення даних або 

надання даним єдиного стилю. Для текстового поля можна вказати 

кількість символів (0-255), для поля дата/час встановити формат дати 

або часу, наприклад, середній формат:  

1 вер. 06р.; короткий формат: 1.09.06.   

Маску даних оформляють за допомогою спеціальних символів: 

0 – замість нуля буде виводитися будь-яка цифра (від 0 до 9), 

яку введе користувач; 
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9 – виводиться цифра або пропуск; 

# – виводиться цифра, пропуск, плюс або мінус; 

&  – виводиться будь-який символ або пропуск; 

< – перетворення символів у нижній регістр; 

> – перетворення символів у верхній регістр. 

Наприклад, маска для введення номера телефону: 00-00-00. 

Користувач буде вводити набір цифр 123456, а на екрані з’явиться: 

12-34-56. 

 
Програма Access автоматично присвоює кожному новому полю 

текстовий тип даних. Щоб присвоїти полю інший тип даних, треба 

натиснути кнопку із спрямованою вниз стрілкою та вибрати зі списку 

Тип данных потрібний тип даних. Для числових даних, таких, як 

номера телефонів, слід використовувати текстовий тип даних, 

оскільки у числовому типі даних знаки пунктуації неприпустимі. 

Необхідно уважно вибирати між грошовими та числовими типами 

даних. Значення в полях, описаних як Денежный, округлятимуться, 

тоді як для поля числового типу використовують розрахунки з 

плаваючою комою. Грошовий тип використовує спосіб розрахунків з 

фіксованою комою (кількість десяткових знаків результату визначено 

заздалегідь), що допоможе уникнути помилок під час округлення. 

Для детальнішого опису полів використовується колонку Описание. 

Опис полів не обов'язковий, але дуже зручний, оскільки зміст цього 

опису з'являється в рядку стану, коли курсор знаходиться на полі. 

Властивості полів, встановлені для таблиці, автоматично 

переносяться на інші об'єкти бази даних, які використовують цю 

таблицю, – форми, запити і звіти. 
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Для ефективної роботи в Access для кожної таблиці слід обрати 

ключове поле, яке, будучи єдиним, ідентифікує кожний запис.  

Щоб самостійно встановити для таблиці первинний ключ і 

завершити її створення в режимі конструктора, потрібно: 

- У режимі конструктора виділити поле (чи кілька полів, 

утримуючи натиснутою клавішу Ctrl), що буде відігравати роль 

первинного ключа.  

- Клацнути на кнопці Ключевое поле панелі інструментів 

Конструктор таблиць. Ліворуч біля імені виділеного поля 

з'явиться символ ключа. 

- Зберегти таблицю. 

Якщо первинний ключ не визначений, то при виході з режиму 

конструктора з’явиться відповідне попередження, і програма Access 

запропонує створити ключове поле до закриття таблиці. Клацнувши 

на кнопці Да в вікні повідомлення, вибір ключового поля 

залишається за Access,  і, якщо в таблиці визначено поле з типом 

даних Счетчик, це поле буде ключовим. Якщо такого поля немає, в 

таблиці з’явиться нове поле з типом даних Счетчик, яке буде 

виконувати функції первинного ключа. 

 

Правила, прийняті для ключів у Access 

- Для зручності ключове поле звичайне вказується в структурі 

таблиці першим. 

- Якщо для таблиці визначений первинний ключ, програма Access 

автоматично блокує введення в це поле повторюваних чи значень 

значення Null. 

- Access автоматично сортує записи таблиці по первинному ключу.  
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Коли структура таблиць створена, потрібно створити зв’язки 

між таблицями. Це можна зробити у вікні Схема даних, яке 

викликається кнопкою Схема даних на панелі інструментів. У 

викликане вікно можна “перетягнути” потрібні таблиці.  

Для встановлення зв’язків між полями слід перетягнути назву 

поля однієї таблиці до назви поля іншої таблиці, утримуючи ліву 

кнопку миші. Після цієї дії з’явиться діалогове вікно, в якому 

потрібно поставити відмітки у режимах “Каскадне оновлення” та 

“Каскадне вилучення”, активізувати перемикач “Забезпечення 

цілісності даних”. Після встановлення зв’язків треба закрити вікно 

схеми даних і ввести дані в таблиці. 

 
Введення даних в таблицю і їх редагування 

Для прискорення введення та редагування даних можна 

використовувати наступні комбінації клавіш: 
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Ctrl + ; Вставляє поточну дату 

Ctrl + : Вставляє поточний час 

Ctrt + Alt + пробіл Вводить у поле значення за замовчуваннями  

Ctrl + ’ або Ctrl + ” Вводить значення з того самого поля 

попереднього запису 

Ctrl + Enter Вставляє новий рядок у поле, підпис бо вікно 

введення 

Ctrl + “+” Перехід на новий пустий запис  

Ctrl + “-“ Вилучає поточний запис 

F2 Переключає режими редагування даних і 

переміщення таблицею. 

Shift + Enter Зберігає зміни в поточному записі  

 

Access автоматично зберігає значення, які вводяться в поле 

таблиці, як тільки курсор переміщується в інше поле. 

Правка/Отменить або Ctrl + Z – відміна щойно введеного 

запису в таблицю. 

В загальному випадку нові записи вводяться в заповнену 

таблицю. В СУБД Access нові записи “додаються” тільки внизу 

таблиці, в так званий тимчасовий новий запис. Якщо таблиця 

відкрита в режимі таблиці, то тимчасовий запис – це останній рядок 

таблиці, відмічений зірочкою. Новий запис називається тимчасовим, 

оскільки після введення даних в нього можна відмінити свої дії, двічі 

натиснувши Esc. 

Оформлення таблиці 

В режимі внесення даних можна вносити змін в макет таблиці, 

які програма Access автоматично не зберігає. Оформлення таблиць 

необов’язкове, але робить їх більш зручними для сприйняття. Всі 

операції такого типу  не відображаються на структурі таблиці. 

 

Приховування стовпців. 

1. Виділити стовпець. 

2. Формат/Скрыть або Контекстне меню/Скрыть столбцы 

 

Відображення стовпців 

1. Формат/Отобразить столбцы. 

 

Закріплення і вивільнення стовпців 
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Закріплення застосовується для того, щоб окремі поля 

залишались на екрані незалежно від прокрутки. 

1. Виділити потрібні стовпці, клацнувши на їх заголовку. 

2. Формат/Закрепить столбцы. Закріплені стовпці відділяються 

від решти вертикальною чорною рискою. 

Щоб відмінити закріплення, використовується команда 

Формат/Освободить все столбцы. 

 

Вибір шрифтів 

Всі параметри шрифтів дійсні для всієї таблиці, а не для 

окремих її елементів. 

Зміна шрифтів для всіх таблиць бази даних: 

Сервис/Параметры/Режим таблицы/Шрифт по умолчанию. Вибір 

шрифта для окремої таблиці: Формат/Шрифт. 

 

Зміна ширини стовпця 

1. В режимі таблиці перетягнути межі стовпця, утримуючи ліву 

кнопку миші. 

2. Подвійне клацання на заголовку – встановлення ширини по 

найдовшому елементу даних. 

3. Виконати команду Формат/Ширина столбца. 

 

Зміна висоти рядка 

Дії поширюються на всі рядки. 

1. Формат/Высота строки (висота рядка = розмір шрифта*1,25). 

2. Перетягнути межу рядка, утримуючи ліву кнопку миші. 

 

Установка властивостей таблиці 

Таблиці, як і поля, мають свої властивості. Властивості таблиць 

стосуються всієї таблиці та всіх и записів. Можна встановити для 

таблиць такі властивості: 

- Описание. Ввести опис таблиці та її призначення (для 

збільшення області введення, використовується діалогове вікно 

введення, натисканням комбінації клавіш Shift+F2). 

- Условие   на   значение. Перевіряє відповідність даних деякій 

єдиній для всієї таблиці умові. Наприклад, перевіряє, чи введені 

значення процентних ставок в усі нові записи, наявність яких 

обов'язкова. 
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- Сообщение об ошибке (текст, який виводяться на екран у разі, 

якщо значення, яке виводиться, не задовольняє умову перевірки). 

Відображає повідомлення, якщо порушено умови перевірки для 

запису, наприклад, пояснюючи, чому необхідне введення 

категорії та процентних ставок. 

- Фильтр. Визначає, які дані виводяться на екран після 

застосування фільтра до таблиці, запиту або форми. 

- Порядок сортировки. Визначає порядок сортування записів у 

таблиці, запиті, формі або звіті. 

 

Щоб встановити властивості таблиці, необхідно виконати такі 

дії: 

1. Вибрати команду Вид/Свойства. На екрані з'явиться діалогове 

вікно Свойства таблицы. 

2. Встановити необхідні властивості таблиці.  

3. Закрити діалогове вікно Свойства таблицы. 

 

Хід роботи 

1. Змінити назву таблиці Растения на подоконнике на Растения. 

2. В таблиці  Растения змінити розмір поля Частота поливу на 100 

символів. 

3. В таблицю Растения в режимі конструктора додати поле Код 

типу, встановити тип поля – Майстер підстановок (перехід в 

режим Конструктора здійснюється натисканням кнопки 

Конструктор на панелі інструментів) 



 34 

 
 

4. У наступному діалоговому вікні в якості списку значень вибрати 

опцію “стовпець таблиці або запита”. 

5. Вказати таблицю Типи, вибрати поле Название типа. 

6. В наступному вікні встановити потрібно ширину стовпця та 

ввімкнути опцію приховування ключового поля.  

7. Після створення підстановки перейти в режим введення даних, 

заповнити новостворений стовпець з допомогою списку, який 

буде пропонувати назви типів. Для заповнення скористатись 

наступною інформацією: 

Назва Тип 
Абутилон гібридний Декоративно-квітучі 

Бегонія Месона Декоративно-квітучі 

Колерія Декоративно-квітучі 

Фуксія гібридна Декоративно-квітучі 

Сенполія Декоративно-листові 

Кротон Декоративно-листові 

Бегонія плямиста Декоративно-листові 

Сеткреазія пурпурна Декоративно-листові 

Адіантум венерин волос Папороті 

Нефролепіс високий Папороті 

Алое пістряве Сукуленти 

Толстянка деревовидна Сукуленти 
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8. Відкрити таблицю Типы, перевірити виведення даних, 

натиснувши “+” в лівому стовпці таблиці. 

 
 

9. Закрити всі таблиці. Додати опис до таблиці Растения: “В цій 

таблиці міститься інформація про рослини, які досить легко 

вирощувати навіть початківцям” 
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10. Створити таблицю Покупки. Задати поля: Номер (Тип Счетчик, 

задати це поле ключовим), Название (Тип Майстер підстановок, 

використати стовпець ОбычноеНазвание з таблиці Растения), 

Дата покупки (тип Дата/час, використати маску введення 

“Короткий формат дати”, вказати як заповнювач символ “#”), 

Стоимость (Грошовий тип). 

11. Заповнити таблицю власними даними (не менше 20 записів), поле 

Стоимость не заповнювати. 

12. З допомогою Майстра створити таблицю Сведения заказа, 

вказавши поля КодТовара, Количество, ЦенаЕдиницыТовара, 

УсловияОплаты, Скидка. Вибрати створення ключового поля 

користувачем.  

13. Вибрати ключовим полем Код Товара, вказати в якості даних 

числа, що буде вводити користувач при додаванні нових записів. 

14. Зв’язків між таблицями не створювати, вибрати внесення даних в 

режимі таблиці. 

15. Відкрити таблицю в режимі конструктора.  

16. Після поля КодТовара додати поле Название,  вказати тип – 

Майстер підстановок, використати в якості даних стовпець 

ОбычноеНазвание таблиці Растения. 

17. Змінити тип поля УсловияОплаты на Майстер підстановок, 

вказати в якості даних фіксований набір значень. Вказати 
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кількість стовпців – 1, ввести такі дані: передоплата 5%, 

передоплата 10%, повний розрахунок, відстрочка оплати. 

18. В властивостях поля на вкладці Общие вказати в полі Значение 

по умолчанию “повний розрахунок”. 

19. Зберегти таблицю. Відкрити схему зв’язків, перевірити, чи 

утворились зв’язки між таблицями. Якщо нові таблиці не 

додались до схеми зв’язків, додати їх. 

 
20. Заповнити створену таблицю: 

 
Контрольні запитання 

1. Які елементи виводяться на екран в  режимі конструктора? 

2. Для чого призначений режим Конструктора? 

3. Для чого визначається тип даних в Аccess? 

4. В чому полягає специфіка типу Лічильник (Счетчик)?  

5. Для чого призначений Майстер підстановок? 

6. Для чого застосовується маска даних? Які є типи масок? 

7. Як можна встановити зв’язки між таблицями в режимі 

Конструктора? 
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Практична робота 4 

Тема. Пошук та сортування даних. Фільтрація даних.  

Мета. Дати поняття про сортування та фільтрацію даних, 

навчити використовувати різні опції цих команд.  

Учні повинні знати: різницю між сортуванням та фільтрацією 

даних, типи фільтрів. 

Учні повинні вміти: виконувати сортування та фільтрування 

даних в таблиці, застосовувати різні фільтри для відбору інформації. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

 

Теоретичні відомості 

Серед основних задач, що виконують бази даних, пошук 

інформації - одна з  найголовніших. Пошук інформації можна 

здійснювати за допомогою запитів та більш простих інструментів – 

команд Знайти та Замінити, а також засоби фільтрації. 

 

Пошук даних з допомогою команди Найти 

Найпростіший засіб пошуку певного запису в таблиці – команда 

Найти. З її допомогою можна відшукати записи, значення полів яких 

повністю або частково відповідають якому-небудь критерію пошуку.  

Для пошуку певного запису слід виконати дії: 

1. Відкрити таблицю, в якій потрібно виконати пошук, в режимі 

таблиці. 

2. Клацнути на полі (для режиму таблиці – на будь-якій комірці 

потрібного стовпця), в межах  якого повинен проводитись 

пошук. Таке поле називається поточним. 

3. Виконати Правка/Найти або клацнути на кнопці Найти на 

панелі інструментів. Відкриється діалогове вікно Поиск и 

замена з активною вкладкою Поиск, в яку по замовчуванню 

встановлено ім’я поточного поля, вибраного в попередньому 

кроці. 

4. Ввести в текстове поле Образец фрагмент даних, який 

потрібно знайти. Якщо пошук потрібно проводити не тільки в 

поточному полі, а по всім полям всіх записів таблиці, треба 

клацнути по кнопці Поиск в, а потім – на імені таблиці. 

Список Совпадения пропонує кілька варіантів співпадань для 

зразка та значень поля. Необхідно вибрати одну з наступних 

опцій. 
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- Поля целиком. Будуть знайдені тільки ті значення полів, які 

ідентичні введеному зразку (Наприклад, для зразка Олексій 

поля, що містять рядок Олексійович будуть пропущені). 

- С начала поля. Будуть знайдені записи, які починаються з 

даного фрагмента (Наприклад, для зразка фор будуть знайдені 

значення форма, фортепіано, але пропущені інформація.) 

- С любой части поля. Будуть знайдені записи, які містять 

вказаний фрагмент даних в будь-якій частині поля. (Наприклад, 

для зразка Олександр будуть знайдені записи, які містять 

значення Олександрія або Ірина Олександрівна) 

 
В цьому вікні також можна задавати напрямок пошуку відносно 

поточного запису (вверх, вниз, в усій таблиці), врахувати регістр 

символів та формат полів. 

Якщо пошук виявляється успішним, вказівник переміщається до 

знайденого запису, а в його полі виділяється шуканий текст. Щоб 

знайти наступне значення, яке задовольняє умові, потрібно клацнути 

на кнопці Найти далее.  

Команда Найти відображає тільки перше  значення, що 

задовольняє умовам пошуку. При наявності в таблиці багатьох таких 

значень пошук доводиться проводити кілька разів. Для знаходження 

та відображення групи записів, в яких містяться шукані дані, більш 

доцільно використовувати фільтри, які будуть розглянуті нижче. 

 

Використання команди Заменить 

Команда Заменить працює по такій же схемі, що і команда 

Найти, однак, встановлюючи параметри пошуку, можна визначити 
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не тільки шукані дані, а й нове значення, яке буде внесено в поле 

замість вказаного в якості зразка. Команда Заменить працює 

одночасно лише з одним записом. Як правило, вона 

використовується, коли необхідно автоматично виправити помилки у 

назвах або замінити абревіатури, введені в поля, на їх розшифровки. 

 
 

Сортування даних 

За замовчуванням порядок відображення записів на екрані 

визначається індексом, який автоматично створює програма Access 

на основі первинного ключа таблиці. Якщо первинного ключа немає, 

записи будуть відображатися в порядку їх введення в таблицю.  

Сортування дозволяє змінити порядок записів в таблиці і 

відображати їх за зростанням або за спаданням з врахуванням значень 

деякого визначеного поля. Сортування може бути більш складним, 

коли записи впорядковуються не по одному полі, а по кількох полях, 

при цьому записи спочатку впорядковуються по першому полю, а 

потім по другому. Обов’язковою умовою складеного сортування є 

правильний порядок розташування полів: вони повинні бути 

суміжними і впорядковані. 

Щоб відсортувати дані, потрібно виконати такі дії: 

1. Виділити поле, по якому мають бути відсортовані записи. 

2. Клацнути на кнопці Сортировка по возрастанию або 

Сортировка по убыванию або вибрати ці команди з 

контекстного меню. 

 
3. Щоб відновити початковий порядок записів в таблиці, треба 

виконати команду Записи/Удалить фильтр. 
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Фільтрація даних 

Функція сортування дозволяє лише впорядкувати записи 

таблиці, при цьому в вікні таблиці будуть відображені всі записи. 

Фільтрація дозволяє приховати записи, які не відповідають вказаній 

умові, завдяки чому користувач може сконцентрувати увагу 

виключно на потрібних йому даних. 

Існує кілька методів фільтрації при роботі з записами таблиці. 

 

“Фільтр для” 

Ця опція використовується, щоб швидко відфільтрувати записи 

за конкретним значенням або виразом, яке вводиться для поточного 

поля.  

Щоб скористатись цією опцією, треба виконати такі дії: 

1. В режимі таблиці клацнути павою кнопкою миші на 

потрібному полі таблиці. З’явиться меню, в якому 

міститься опція Фильтр для. 

2. Ввести в поле Фильтр для  критерій фільтрації (на 

малюнку введена умова >100), натиснути Enter. Після 

цього в таблиці будуть відображені тільки ті записи, що 

задовольняють введеному критерію. 

 
Щоб видалити фільтр, треба виконати команду Записи/Удалить 

фильтр, клацнути на кнопці Удалить фильтр на панелі інструментів 

Таблиця в режимі таблиці або вибрати команду Удалить фильтр з 

контекстного меню поля. 

 

“Фільтр по виділеному” 

Ця команда допомагає швидко виконати фільтрацію, якщо в 

полі таблиці можна легко знайти і виділити значення, яке стане 

критерієм відбору.  

Щоб скористатись цим фільтром, треба виконати такі дії: 

1. Знайти в стовпці комірку з потрібним значенням. Виділити 

в комірці дані, які повинні бути присутні в полях 

результуючого набору записів.  

2. Клацнути на кнопці Фильтр по выделенному панелі 

інструментів або вибрати команду 
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Записи/Фильтр/Фильтр по выделенному. Записи таблиці 

будуть відфільтровані. 

При використанні цього фільтра можна в якості зразка брати не 

значення поля повністю, а лише ряд символів, наприклад на початку 

(в кінці) поля. Результуючими будуть записи, в яких початкові 

(кінцеві) символи поточного поля співпадають з виділеним зразком. 

Якщо виділено кілька символів всередині поля, відфільтрованими 

виявляться записи, в яких в поточному полі містяться виділені 

символи. Завдяки тому, що програма “накопичує” критерії відбору, 

до записів, які відфільтровані цим фільтром, можна застосовувати 

його кілька разів, змінюючи умову відбору.  

Програма також дозволяє відфільтрувати ті записи таблиці, які 

не задовольняють умові відбору, яка вказана при застосуванні 

команди Фильтр по выделенному. Щоб знайти такі записи, 

потрібно виконати аналогічні дії, виконавши на останньому кроці 

команду Записи/Фильтр/Исключить выделенное. 

 

“Фільтр по формі” 

Цей фільтр дозволяє виконати фільтрацію не по одному, а по 

кількох критеріях з використанням логічного оператора ИЛИ для 

кожної групи заданих значень. При задаванні критерію 

використовується “бланк”, в який вносяться умови фільтрації.  

Щоб скористатись цим фільтром, треба виконати такі дії: 

1. Відкрити таблицю в режимі таблиці. Клацнути на кнопці 

Изменить фильтр панелі інструментів або виконати 

команду Записи/Фильтр/Изменить фильтр.  

 
2. Відкриється вікно фільтра по формі, яке дозволяє вказати 

умови відбору записів при фільтрації. 

3. Для задання умови відбору потрібно перейти до потрібного 

поля і клацнути на ньому. В правій частині поля з’явиться 

кнопка розкривного списку, клацнувши на якій треба 

вибрати зі списку шукане значення. Умову відбору можна 

також вводити з клавіатури або вказувати з допомогою 

виразів. 
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4. Якщо потрібно задати для фільтра додаткові умови 

відбору, то потрібно повторювати попередній крок. В 

цьому випадку фільтрація буде виконуватися по значенням 

кількох полів, і результуючими будуть лише ті записи, в 

яких кожне з цих полів містить дане значення. 

5. Якщо потрібно задати альтернативний критерій для 

пошуку, треба клацнути на вкладці ИЛИ, яка розташована 

в лівому нижньому куті фільтра. Відкриється новий бланк, 

в якому потрібно вказати нові умови для пошуку. Програма 

комбінує критерії, які вказуються на окремих вкладках, з 

допомогою логічного оператора ИЛИ. 

6. Вказавши всі умови відбору, клацнути на кнопці 

Применение фильтра, розташованій на панелі 

інструментів Фильтр або виконати команду 

Фильтр/Применить фильтр. В вікні таблиці з’являться 

записи, які задовільняють умовам відбору. 

 

Якщо створений фільтр буде використовуватись в майбутньому, 

його можна зберегти у вигляді запиту, для чого потрібно перейти в 

режим відображення фільтра і виконати Файл/Сохранить как 

запрос, вказавши ім’я нового запиту. В подальшому ним можна буде 

користуватись, відкривши вкладку Запросы в вікні бази даних.  

 

 

Хід роботи 

1. В таблиці Растения  в полі Обычное Название знайти записи, 

які починаються на літеру “А”. 

2. В таблиці Растения в полі Частота полива знайти записи, в 

яких зустрічається слово “помірно”. 

3. Відсортувати записи в полі Обычное Название таблиці 

Растения  в алфавітному порядку. 

Вкладки ИЛИ  
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4. Відсортувати таблицю Сведения заказа по записам в полі 

Количество від найбільшого числа до найменшого. 

5. Відсортувати таблицю Покупки по записам в полі Дата 

покупки починаючи від останньої покупки до першої. 

6. В таблиці Растения замінити “влітку” на “в літній період”, 

“взимку” на “в зимовий період”. 

7. В таблиці Сведения заказа, використавши опцію “Фильтр 

для”, вивести на екран записи, кількість яких, вказана в полі 

Количество,  більше 5. 

8. Відсортувати таблицю по полю Название в алфавітному 

порядку.  

9. Використавши опцію “Фильтр по выделенному”, залишити 

записи зі значенням “відстрочка оплати” в полі Условия 

оплаты. 

10. В таблиці Растения, використавши опцію “Фильтр по 

форме” залишити на екрані записи, в яких в полі КодТипа 

вказаний тип “декоративно-листові” та в полі Цветение вказано 

“Да”. 

11. Зняти фільтрування в усіх таблицях. 

 

Контрольні запитання 

1. Як можна здійснювати пошук інформації в програмі Access? 

2. Для чого призначена команда Найти? 

3. Які існують опції команди Найти? 

4. Для чого призначена команда Заменить? 

5. Яким чином можна змінити порядок записів в таблицях? 

6. Яким чином можна приховати непотрібні у даний момент 

записи? 

7. Як працює “Фильтр для”? 

8. Яке призначення опції “Фильтр по выделенному”? 

9. Як застосовується “Фильтр по формі”? 

10. Чи можна зберігати фільтр для його використання в 

майбутньому? 
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Практична робота 5 

Тема. Створення простих запитів.  

Мета.  Дати поняття про запити, їх класифікацію. Навчити 

створювати найпростіші запити на вибірку з допомогою майстра. 

Закріплювати навички роботи на ПК. 

Учні повинні знати: призначення запитів, типи запитів, 

способи створення запитів. 

Учні повинні вміти: створювати запити з допомогою майстра 

простих запитів. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

 

Теоретичні відомості 

Найбільш потужний і ефективний спосіб отримання корисної 

інформації з бази даних – це запити.  

Запит — це вираз, який визначає, яку інформацію  потрібно 

відшукати в одній або кількох таблицях.  

Запити, на відміну від фільтрів, можуть не лише знаходити 

необхідні дані з таблиць, але й проводити деякий аналіз даних. За 

допомогою запитів можна також об'єднувати інформацію, вміщену в 

кількох зв'язаних таблицях, а також виконувати обчислення на основі 

значень з полів таблиці. При розробці запита можна вибрати, які поля 

вихідних таблиць і в якій послідовності будуть включені до таблиці 

результатів. 

Результат роботи запиту – це група записів, які задовольняють 

заданому критерію запиту. Це тимчасова таблиця, які не являється 

об’єктом бази даних і зберігається тільки в пам’яті комп’ютера. Якщо 

з моменту останнього запуску запиту дані у вихідній таблиці були 

змінені, то при виконанні запиту результуючий набір даних буде 

включати вже оновлені дані. 

 

Класифікація запитів 

- Запит на вибірку. Тип запиту, прийнятий за замовчуванням. 

Здійснює вибірку даних, які відповідають вказаним умовам відбору, з 

одної або декількох таблиць. Результат виконання такого запиту – це 

набір записів, який відображається в режимі таблиці. Крім цього, 

застосовуючи при використанні запиту на вибірку групові операції, 

можна групувати чи дані, наприклад, обчислювати суми, середні 

значення або кількість записів, що задовольняють критерію відбору.  



 46 

- Запит на зміну. Група запитів, об'єднаних однією загальною 

властивістю: за допомогою таких запитів можна відразу змінити цілий 

набір записів, наприклад, оновити, додати в таблицю дані або видалити 

їх, а також створити на основі результуючого набору  нову таблицю.  

- Перехресний запит. Перехресний запит — це таблиця, у якій дані 

упорядковані по двох категоріях Заголовки як рядків, так і стовпців 

результуючої таблиці перехресного запиту визначаються на підставі 

значень полів, а не їхніх назв. 

- Запит з параметром. Спеціальний "інтерактивний" тип запиту: перш, 

ніж запит буде виконаний, на екран ви водиться діалогове вікно з 

запрошенням ввести один чи ряд параметрів, наприклад умова відбору 

записів по визначеному полю. Запит, таким чином, допускає деяку 

модифікацію при кожному своєму запуску, що дуже зручно, наприклад, 

при генеруванні місячних чи квартальних звітів про доходи 

підприємства. Запити з параметрами можуть бути віднесені до окремого 

типу умовно, тому що введення параметра можна організувати для 

запитів на вибірку, запитів на зміну і перехресні запити.  

- Запит SQL. При побудові запиту в режимі конструктора програма 

Access автоматично генерує відповідну запиту інструкцію мовою SQL 

(Structured Query Language — мова структурованих запитів), що 

використовується для створення запитів, маніпулювання даними в 

таблицях, а також керування базами дані Інструкції SQL можна 

переглядати і редагувати, в режимі SQL вікна запиту.  

 
Створення запиту за допомогою майстра простих запитів 

Майстер простих запитів Access створює елементарні запити на 

вибірку. Умови відбору для операцій фільтрації і сортування в цих 

запитах указати не можна. Однак, на відміну від раніше розглянутих 

засобів фільтрації, за допомогою цього майстра можна вибрати для 

відображення в результуючій таблиці тільки ті поля, що необхідні. Крім 

того, як джерела даних для запиту можна вказати майстру поля однієї чи 

декількох таблиць або запитів. Якщо в запиті беруть участь числові 

поля, майстер дозволяє створити так званий підсумковий запит. 

 

При створенні простого запиту за допомогою майстра послідовність  

дій повинна бути наступною. 

 



 47 

1. У вікні відкритої бази даних клацнути на кнопці Запросы, а 

потім в області об'єктів двічі клацнути на ярлику Создание 

запроса с помощью мастера (Можна також відкрити вкладку 

Запросы, клацнути на кнопці Создать, зі списку доступних 

методів створення нового запиту слід вибрати пункт Простой 

запрос). На екрані з'явиться перше діалогове вікно майстра. 

 

2. З розкривного списка Таблицы и запросы вибрати таблиці 

(або запити), поля яких повинні бути включені в новий запит. 

3. Включити в запит поля, що підходять, зі списку Доступные 

поля. Вибрати поля можна з допомогою кнопок вибору полів. 

Виділені поля перемістяться в список Выбранные поля. 

Можна включити в запит поля і з інших таблиць, однак між 

ними обов’язково потрібні бути встановлені зв’язки. Після 

сформування списку вибраних полів треба клацнути на кнопці 

Далее, щоб перейти до наступного етапу. 

4. В наступному вікні майстер пропонує вибрати тип запиту, що 

створюється: подробный (відображаються всі записи) та 

итоговый  (з виконанням арифметичних операцій над 

числовими полями таблиці). Після вибору потрібної опції 

натиснути кнопку Далее. 

Розкривний список для 

вибору таблиць та запитів 

Список доступних полів 

вибраної таблиці або 

запиту 

Кнопки вибору полів 

запиту 
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5. Заключне вікно майстра пропонує вказати ім’я запиту. Якщо в 

цьому вікні вибрати опцію Открыть запрос для просмотра 

данных і клацнути на кнопку Готово, майстер створить запит, 

збереже його і відобразить на екрані результати виконання 

нового запиту.  

Прості запити, створені майстром, потребують подальшої 

доробки в режимі конструктора запитів. Однак з запитами в режимі 

таблиці можна працювати так само, як і з таблицями, застосовуючи 

при потребі функції сортування і фільтрації. 

Збережений запит можна знову виконати, відкривши вкладку 

Запросы вікна бази даних і двічі клацнути на імені потрібного запиту 

(або виділити його і натиснути кнопку Открыть панелі інструментів 

вікна бази даних).  

Перед тим як створити запит слід продумати відповіді на такі 

запитання: 

- Яка таблиця (чи таблиці) містить потрібну інформацію? 

- Чи мають таблиці відповідні ключі. 

- Тип  запиту, який вам потрібно використати. 

- Умови і критерії полів, які мають задовольняти записи. 

- Необхідні обчислення. 

- Порядок сортування. 

- Ім'я, під яким потрібно зберегти запит. 
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Хід роботи 

 

1. Створити простий запит “Покупки запрос” з допомогою 

майстра на основі таблиці “Покупки”, вибравши доступними 

всі поля таблиці та вказавши опцію Подробный. 

2. Відкрити запит для перегляду та додати записи: 

  

Колерія 12.02.06 

Нефролепіс високий 13.02.06 

Бегонія плямиста 14.04.06 

Колерія 15.06.06 

Абутилон гібридний 18.09.06 

Абутилон гібридний 21.09.06 

 

3. Зберегти та закрити запит. Відкрити таблицю “Покупки”, 

перевірити, чи з’явились нові записи. Закрити таблицю. 

4. З допомогою майстра створити запит “Покупки запрос2”, 

використавши вказані таблиці, запити і поля: 

 

Таблиця або запит Поля 

Запит Покупки  Код растения, Дата покупки 

Таблиця Растения Цветение, Частота полива, Изображение 

Таблиця Типы Название типа 

 

5. Додати в запит 10 записів. 

(Якщо правильно задані зв’язки між таблицями, решта комірок 

заповнюються автоматично. Також автоматично будуть 

додаватися записи в зв’язані таблиці та запити). 

Зберегти та закрити запит. Відкрити таблицю “Покупки”, 

перевірити, чи з’явились нові записи. Закрити таблицю. 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке запит? Чим  запит відрізняється від фільтрування та 

сортування? 

2. Що є результатом роботи запиту? 

3. Які вам відомі типи запитів? Який тип запиту створює 

майстер запиту? 
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Практична робота 6 

Тема. Створення запитів на зміну.  Використання умов в запитах. 

Мета. Дати поняття про багатотабличні запити, запити на зміну, 

видалення, додавання інформації, індексацію даних. Навчити 

створювати запити, додавати в запити умови. 

Учні повинні знати: способи створення запитів, типи запитів. 

Учні повинні вміти: створювати запити на зміну, видалення, 

додавання інформації, додавати в запити умови відбору. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

 

Теоретичні відомості 

Багатотабличні запити 

При використанні одразу кількох таблиць для запиту програма 

Access повертає результуючі дані як один об’єднаний набір записів в 

режимі таблиці. Перед створенням багатотабличного запиту в базі 

даних мають бути встановлені всі необхідні зв’язки між таблицями. 

Індексація даних 

Індекс – це внутрішня службова структура  Microsoft Access, яка 

впорядковує записи таблиці згідно деякої схеми і відіграє роль 

“предметного” вказівника для вмісту певного поля (або полів). 

Аналогічно тому, як потрібні відомості можна знайти, подивившись в 

предметний вказівник і одразу відкривши потрібну сторінку, Access 

здійснює пошук даних за індексом, звертаючись безпосередньо до 

певного запису, а не продивляючись всю таблицю повністю. 

Індекси пришвидшують пошук, сортування і фільтрацію даних в 

таблицях. Тому, якщо часто доводиться виконувати, наприклад, 

сортування по деякому у полю, варто створити для цього поля індекс. 

Індекс не можна створити для полів з типом даних Поле МЕМО, 

Гіперпосилання або Поле Об’єкта OLE. 

Щоб створити індекс поля, необхідно: 

1. Відкрити таблицю в режимі конструктора. 

2. Виділити поле, для якого створюється індекс. 

3. В області Свойства поля на вкладці Общие клацнути в полі 

введення опції Индексированное поле. Справа  рядка з’явиться 

кнопка розкривного списку. 

4. Вибрати зі списку одну з опцій: 

- Да…/Совпадения не допускаются, якщо вміст поля 

повинен бути унікальним для кожного запису; 
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- Да…/Допускаються совпадения, якщо значення 

поля повинен можуть повторюватися; 

- Опція Нет припиняє створення індексованого поля. 

5. Зберегти таблицю, щоб зберегти внесені зміни. 

 

В програмі Microsoft Access можна створювати індекси як по 

одному полю (простий індекс), так і по кільком полям (складений 

індекс). Складені індекси, наприклад, використовуються з метою 

прискорити одночасне сортування або  пошук в кількох полях. 

Для створення запита на вибірку в режимі конструктора в 

основному вікні бази даних активізують вкладку Запросы та кнопку 

Создать, у результаті чого на екрані з'являється вікно Новый запрос, 

в якому активізують команду Конструктор для самостійного 

створення запиту. 

Після активізації кнопки ОК на екрані з'являється вікно 

Добавление таблицы, в якому вибирають потрібну таблицю (або 

таблиці). 

 
Після визначення таблиць та полів запит має вигляд, показаний 

на малюнку. 
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Створений запит можна переглянути у вигляді таблиці, 

активізувавши команди Вид/Режим. 

 

 
 

Після закінчення роботи із запитом його закривають. У 

результаті на екрані з'являється вікно, в якому треба зазначити ім'я 

запиту і папку, де він зберігається. 

При обслуговуванні реальних баз даних повинні бути 

механізми, які автоматизують модифікацію великої кількості записів 

в таблиці. Таким  механізмом Microsoft Access є запити на зміну, які 

дозволяють виконувати складні операції маніпулювання даними.  

Основою для будь-якого запита на зміну є звичайний запит на 

вибірку, який визначає групу записів, над якими будуть виконані 

певні дії. Тому при створенні запиту на зміну спочатку необхідно 

побудувати запит на вибірку, а потім змінити в режимі конструктора 
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його тип. Зробити це можна, вибравши тип запиту, який підходить, з 

допомогою кнопки Тип запроса панелі Конструктор запросов або з 

меню Запрос. Кожен з запитів відмічений власною піктограмою, яка 

доповнена знаком оклику. Оскільки запити на зміну модифікують 

інформацію, яка зберігається в таблицях, щоб попередити втрату 

даних, перед запуском будь-якого запиту такого типу варто 

скористатись кнопкою Режим таблицы, щоб переглянути ті зміни, 

які будуть зроблені в таблиці в результаті виконанні запиту. 

Нижче перераховані чотири підтипи запитів на зміну, які 

підтримуються в Microsoft Access. 

 
Запит на створення нової таблиці  

  Такий запит використовується для створення 

нової таблиці, значення якої відповідають значенням запиту на 

вибірку. Для виконання цієї дії запит  активізують у режимі 

конструктора, з рядка головного меню вибирають команди 

Запрос/Создание таблицы. В результаті на екрані з'являється вікно 

Создание таблицы, в якому вводять ім'я нової таблиці та місце її 

розташування, після чого активізують кнопку ОК і закривають запит. 

Ця таблиця з'являється в об'єкті Таблицы під заданою назвою. 

 

Запит на вилучення 

Для створення запиту на вилучення значень із 

таблиці спочатку створюють новий запит, в який включають поля тієї 

таблиці (або таблиць), значення якої треба вилучити та вказують 

умову для вилучення записів. 

 

Запит на додавання 

 Такий запит використовується для додавання 

нових записів. Записи із результуючого набору такого запиту можуть 

бути додані як в таблицю вже відкритої бази даних, так і в будь-яку 

іншу бази даних Microsoft Access.  
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Запит на оновлення 

 Такий запит дозволяє оновити дані для групи 

однієї або кількох таблиць. В такому запиті можна вказати критерій 

відбору записів, які підлягають оновленню, а також нові значення для 

одного або кількох полів вихідної таблиці. Значення вказаних полів 

будуть змінені  в тих записах вихідної таблиці, які відповідають 

записам результуючого набору. Наприклад, з допомогою  такого 

запиту можна швидко задати нові значення цін на товари визначеного 

типу, знизивши їх на 20% в зв’язку з сезонним розпродажем. 

 

 Оператори та вирази Microsoft Access 

Вираз — інструкція для виконання розрахунків, що складається 

з одного або кількох операторів, ідентифікаторів, літералів, функцій. 

Оператори. Щоб створити вирази, використовують такі типи 

операторів:  

Арифметичні - для роботи з числовими значеннями; 

 

Арифметичні оператори для роботи з числовими значеннями: 

Оператор Опис Приклад 

+ Додає два операнди  Кількість + 

наСкладі 

- Віднімає два операнди  ДатаЗамовлення- 10 

- 

(унарний) 

Змінює знак  -20 

* Множить два операнди  Ціна*знижка 

/ Ділить один операнд на інший  Ціна/2 

\ Повертає результат цілого ділення одного 

операнда на інший, при цьому десяткові 

значення округляються до цілих значень  

11\3, 4 (=3) 

 

Mod Повертає остачу при цілому діленні двох 

чисел  

11 Mod 3, 4 (=2) 

^ Підносить до степеня  Ціна^2 

 

- Оператори присвоєння та порівняння (=, <, >, <=, >=, < >) – для 

присвоєння значення і порівняння двох значень при створенні правил 

перевірки, умов відбору записів; повертають логічні значення True, 

False. До цієї групи належать такі оператори:  

• Is - разом із Null визначає, яким є значення поля - нульовим 

чи ненульовим (Not Null); 
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• Like - визначає, чи починається символьне значення з 

одного або кількох символів. При цьому застосовується 

шаблон з одного чи кількох символів * або ? (наприклад, 

Like«A*»); 

• In — визначає, чи є значення із поданого списку. 

Наприклад, In (6; 10) або In («лд»; «бв»); 

• Between — визначає, чи входить число в поданий діапазон 

значень (наприклад, Between 10 and 15). 

 

- Логічні оператори - для створення комбінації результатів двох або 

більше операцій порівняння. Ці оператори стосуються виразів, що 

повертають логічні значення True, False, Null. Такими операторами є:  

• And — логічне І; 

• Оr — логічне АБО;  

• Not — логічне НЕ. 

 

- Оператор конкатенації (&) — для створення комбінації рядка 

символів.  

 

Літерали. Існують літерали таких типів: 

- числові – вводяться як ряд цілих і дробових чисел; 

- текстові – містять літери та цифри, при створенні їх беруть у 

подвійні лапки. Для об'єднання кількох лібералів 

використовують оператор конкатенації (&); 

- літерали дати/часу  застосовуються для створення полів типу 

дата або час (12. 01. 99), при цьому автоматично додається знак 

# на початку і в кінці виразу (#12. 01. 99#). 

 

Відбір записів за умовою та сортування в запитах 

Умови відбору - це обмеження, що накладаються на запит або 

розширений фільтр для визначення записів, з якими він буде 

працювати. 

 

Для створення умови відбору записів запит відкривають у режимі 

Конструктор. 

 

Для визначення одного або кількох полів, не потрібних для 

виведення на екран дисплея, використовують перемикач у рядку 

Вывод на экран відповідного стовпця. 
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У полях типу Дата/время також можна використовувати умови, 

наприклад логічні (>, <, >=, <=, =), або оператор Between. 

Якщо, наприклад, треба відібрати тільки ті значення запиту, які 

стосуються дати 2001 рік, то умова матиме такий вигляд: 

Between #01. 01. 01#and#31. 12. 01#. 

Для текстових полів використовують оператор Like. Якщо, 

наприклад, потрібно відібрати значення записів, у яких назви 

починаються з “К” чи “Ш”, то умова матиме такий вигляд: 

Like"К*"оr"А*". 

 

Нехай, наприклад, треба відібрати назви квітучих рослин. Для 

цього у полі Условие отбора під відповідним іменем поля 

(Цветение) з клавіатури вводять умову Да. 

 

 

Нехай, наприклад, потрібно із таблиці Фотографии вилучити 

записи, в яких вказана дата до 1 вересня 2006 р. (з використанням 

запиту на видалення) Для цього створюють новий запит Фотографии 

Запрос, у рядок Поле із списку полів вибирають Дата съемки. В 

режимі конструктора вибрати тип запиту Удаление,  після чого в 

рядку Условие отбора створюють потрібну умову: <#01.09.2006# 

Якщо потрібно впорядкувати записи, то у 

рядку Сортировка встановлюють курсор, 

розкривають список і вибирають тип 

сортування  

Умова на 

виведення 

тільки 

квітучих 

рослин 
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Для вилучення записів, що відповідають заданій умові, 

активізують кнопку Запуск  на панелі інструментів або команду 

Запрос/3апуск. У результаті на екрані з'являється вікно з 

повідомленням про кількість вилучених записів, після чого 

активізують кнопку Да. Тепер у вказаній таблиці уже не буде записів, 

в яких вказана дата до 1 вересня 2006 р. 

 

Хід роботи 

 

1. Створити запит на створення нової таблиці Классификация, в 

якій будуть вказані назва, тип та зображення рослини. 

Послідовність дій: 

1) Вибрати створення запиту в режимі конструктора. 

2) Додати в запит таблиці Растения та Типы. 

3) Додати в запит поля (вибрати з розкривного списку або 

перетягти з їх допомогою миші): Обычное Название, 

Название Типа, Изображение. 

 

 

Умова відбору 

записів 
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4) Вказати тип запита: створення нової таблиці. В діалоговому 

вікні, яке відкриється, дати назву таблиці та зберегти її в 

поточній базі даних. 

 

 
 

5) Зберегти запит, дати назву Создание новой таблицы. 

6) Запустити запит на виконання, перевірити наявність 

створеної таблиці. 

 

2. Створити запит на видалення записів з таблиці Растения, де 

вказано рослини, які не цвітуть.  

Послідовність дій: 

1) Оскільки дані при виконанні цього запита безповоротно 

знищаться, слід створити копію таблиці Растения, давши їй 

назву Цветущие растения. 

2) Послідовність створення запиту аналогічна, перенести в 

запит всі поля. 

3) Вказати тип запиту: на видалення. 

4) В полі Условие отбора для поля Цветение вказати Нет. 

5) Зберегти запит, давши назву Запрос на удаление, запустити 

запит на виконання. 

6) Перевірити результат виконання запиту. 
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3. Створити запит на оновлення записів в таблиці Растения, 

змінивши дані про частоту поливу на запис “не заливати” в тих 

записах, де в полі Цветение вказано Да.  

Послідовність дій: 

1) Оскільки дані при виконанні цього запита безповоротно 

знищаться, слід створити копію таблиці Растения, давши їй 

назву Растения1. 

2) Послідовність створення запиту аналогічна, перенести в 

запит поля Частота полива та Цветение. 

3) Вказати тип запиту: на оновлення. 

4) В полі Условие отбора для поля Цветение вказати Да. 

5) В полі Обновление для поля Частота полива вказати Не 

заливати. 
6) Зберегти запит, давши назву Запрос на обновление, 

запустити запит на виконання. 

7) Перевірити результат виконання запиту. 

 

 

4. Створити запит на оновлення записів в таблиці Сведения 

заказа, додавши поле Стоимость, в якому буде обчислюватися 

сума залежно від кількості одиниць товару та ціни за одиницю 

товару. 
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Послідовність дій: 

1) Відкрити таблицю Сведения заказа в режимі Конструктора, 

додати поле Стоимость, вказавши тип даних Денежный.  

2) Створити запит Перерахунок, вказати доступну  таблицю 

Сведения заказа, перенести в запит поле  Стоимость. 

3) Вказати тип запиту: на оновлення. 

4) В полі Условие отбора для поля Стоимость записати вираз для 

обчислення значення поля: 

[Количество]*[ЦенаЕдиницыТовара]. 
5) Зберегти запит, давши назву Перерахунок, запустити запит на 

виконання. 

6) Перевірити результат виконання запиту, відкривши таблицю 

Сведения заказа. 

 

5. Створити запит на оновлення поля  Стоимость в таблиці 

Покупки. 

Послідовність дій: 

1) Створити запит Перерахунок таблиці Покупки, вказати 

доступними таблиці Сведения заказа  та Покупки, перенести в 

запит поле  Стоимость з таблиці покупки. 

7) Вказати тип запиту: на оновлення. 

8) В полі Обновление записати вираз для обчислення значення 

поля:  

[Сведения заказа]![Количество]*[Сведения 

заказа]![ЦенаЕдиницыТовара]. 
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9) Зберегти запит, давши назву Перерахунок таблиці Покупки, 

запустити запит на виконання. 

10) Перевірити результат виконання запиту, відкривши 

таблицю Покупки. 

 

 
 

6. Створити самостійно запит на основі кількох таблиць, в якому 

відібрати записи за умовою та відсортувати записи (див. 

малюнок). Назвати запит “Запит на основі кількох таблиць” 
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Контрольні запитання 

1. Що таке запит на вибірку? Як можна створити запит на вибірку? 

2. Що таке запити на зміну? 

3. Які є типи запитів на зміну? 

4. Для чого потрібна індексація даних? 

5. Які використовується типи операторів в СУБД Access? 

6. Що таке умови відбору? 

7. Де вказуються умови відбору? 
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Практична робота 7 

 

Тема. Створення перехресних запитів та запитів з параметрами.  

Мета. Навчити створювати перехресні запити з допомогою Майстра 

за Конструктора, навчити створювати запити з параметром, додавати 

умови для відображення полів. 

Учні повинні знати: способи створення запитів, типи запитів. 

Учні повинні вміти: створювати перехресні запити, запити з 

параметром, додавати в запити умови для відображення полів. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

 

Теоретичні відомості 

Запити з параметрами та їх використання 

Запит з параметрами — це запит, при виконанні якого, 

відображується у власному діалоговому вікні запрошення ввести 

дані, наприклад, умова для повернення записів або значення, що 

потрібно вставити в поле. Можна розробити запит, що виводить 

запрошення на введення декількох одиниць даних, наприклад, двох 

дат. Потім Microsoft Access може повернути всі записи, що 

приходяться на інтервал часу між цими датами. 

Наприклад, потрібно створити запит для таблиці Покупки, який 

буде надавати інформацію про дату та вартість покупки за вказаною 

назвою рослини. Для цього потрібно створити запит, в якому вказати 

доступними таблиці Покупки та Растения,  вивести поля 

ОбычноеНазвание, ДатаПокупки, Стоимость, в полі 

ОбычноеНазвание, в рядку Условие отбора в квадратних дужках 

вказати [Введіть назву рослини].  
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При виконанні цього запиту з'явиться вікно в якому потрібно 

вказати назву рослини, після чого виведеться потрібна інформація. 

 
 

Перехресні запити. Результати, отримані з допомогою 

перехресного запита, організовані в спеціальному форматі, який 

нагадує  електронну таблицю. Вони групуються за двома наборами 

даних: перший виводиться в стовпці зліва (заголовки рядків), а 

другий – в верхньому рядку (заголовки стовпців). В ролі заголовків 

рядків і стовпців виступаються не назви, а значення полів. Для 

створення перехресного запита потрібно як мінімум три елемента: 

поле для визначення заголовків рядків, поле, яке визначає заголовки 

стовпців, і поле для вибору значень, над якими будуть безпосередньо 

виконуватись обчислення. 

Перехресні запити можна створювати за допомогою Майстра 

або Конструктора. 

 

Створення перехресного запита за допомогою Конструктора 

1. В вікні бази даних вибрати значок Запросы в списку Объекти і 

натиснути кнопку Создать на панелі інструментів вікна бази 

даних. У діалоговому вікні Новый запрос вибрати у списку 

рядок Конструктор. 
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2. У вікні діалогу Добавление таблицы  вибрати вкладку, що 

містить об'єкти, дані з який будуть використані в запиті, двічі 

клацнути на  об’єктах, які потрібно додати в запит, і натиснути 

кнопку Закрити. 

3. Додати поля в рядок Поле в бланку запиту  і задати потрібні 

умови відбору. 

4. На панелі інструментів натиснути кнопку Тип запроса  і 

вибрати Перекрестный запрос. 

5. Для поля чи полів, значення яких повинні бути представлені у 

виді заголовків рядків, клацнути комірку рядка Перекрестная 

таблица і вибрати значення Заголовки строк. Для таких полів 

потрібно залишити в рядку Групповая операция значення 

Группировка, встановлене за замовчуванням.  

6. Для поля, значення якого повинні бути представлені у виді 

заголовків стовпців, клацнути комірку рядка Перекрестная 

таблица і вибрати значення Заголовки столбцов. Значення 

Заголовки столбцов можна задати тільки для одного поля. Для 

цього поля потрібно залишити в рядку Групповая операция 

значення Группировка, встановлене за замовчуванням.  

 

За замовчуванням, заголовки стовпців сортуються за алфавітом 

або за числовим значенням. Якщо потрібно розташувати їх в іншому 

порядку, або потрібно обмежити кількість відображуваних заголовків 

стовпців, слід використовувати властивість Заголовки столбцов 

запиту.  
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7. Для поля, значення якого потрібно використовувати при 

створенні перехресної таблиці, клацнути комірку рядка 

Перекрестная таблица і вибрати Значение.  

Значення Значение може бути обрано тільки для одного поля.  

 

8. У рядку Групповая операция вибрати статистичну функцію, 

яка буде використана для заповнення перехресної таблиці 

(наприклад, Sum, Avg чи Count). 

Наприклад, потрібно створити перехресний запит, який надасть 

інформацію про вартість покупок, вказавши назву, тип рослини та 

кількість одиниць товару.  

1) Щоб створити такий запит з допомогло конструктора, потрібно: 

2) Вибрати створення запиту з допомогою Конструктора. 

3) Вибрати таблиці Сведения заказа, Растения, Типы. 

 

 
4) Додати в бланк запиту такі поля: 

• з таблиці Растения – “Обычное название”; 

• з таблиці Типы – “Название типа”; 

• з таблицы Сведения заказа – “Стоимость” та 

“Количество” 

5) Вказати тип запиту - Перекрестный запрос. Після цього в 

бланку запиту з’явиться рядок Перекрестная таблица, в якому 

вказуються заголовки рядків, стовпців та значення.  Вказати 

наступні значення: 

• поле Обычное название – Заголовки строк; 

• поле Название типа– Заголовки строк; 

• поле Стоимость – Значение, вказати групову операцію 

Sum; 
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• поле Количество - Заголовки столбцов. 

 

 
 

6) Зберегти запит та запустити на виконання.  

 

 
 

Створення перехресних запитів за допомогою майстра 

 

В вікні бази даних вибрати значок Запросы в списку Объекти і 

натиснути кнопку Создать на панелі інструментів вікна бази даних. 

У діалоговому вікні Новый запрос вибрати у списку рядок 

Перекрестный запрос. 

 



 68 

 
 

Слідуючи вказівкам Майстра, користувач створює запит. В 

останньому діалоговому вікні можна вибрати між запуском запита і 

відкриттям його в режимі конструктора. Якщо отриманий запит не 

відповідає вимогам, можна знову звернутися до майстра або внести 

зміни в запит у режимі конструктора.  

Наприклад, потрібно створити запит, який обчислить суму, 

витрачену на покупки рослин у різні роки. Для цього потрібно: 

1) Вибрати створення перехресного запита. 

2) Цей запит можна створити на основі створеного раніше запиту 

Запит на основі кількох таблиць. 
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3) Вказати поле, значення якого буде використовувати у якості 

заголовків рядків. У нашому прикладі це буде поле 

ОбычноеНазвание. 

 

 

 
 

4) Вказати поле, значення якого буде використовувати у якості 

заголовків стовпця. У нашому прикладі це буде поле 

ДатаПокупки. 
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5) Оскільки завдання полягає в підбитті підсумків по роках, то в 

наступному діалоговому вікні вказати інтервал Год. 
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6) Вказати комірку, де будуть показані обраховані значення. Для 

створення такої комірки потрібно вказати поле Стоимость та 

функцію Сумма. 

 

 
 

7) Після цього в наступному вікні вибрати опцію запуску 

перегляду створеного запиту. Створений запит буде мати 

вигляд: 

 

 

Інші види запитів 

Запити для визначення записів, які повторюються. За 

заданим значенням поля (полів) таблиці створюється запит на 

вибірку, який дозволяє виявити в таблиці однакові записи. З 
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допомогою цього запита можна перевірити на унікальність 

потенційне ключове поле існуючої таблиці. 

Запити на пошук записів без підпорядкованих записів. Цей 

запит переглядає дані двох зв’язаних таблиць і відшукує всі записи 

„батьківської” таблиці, для якої в підпорядкованій таблиці відсутні 

відповідні записи. Наприклад, можна вияснити, які товари ще не були 

включені в замовлення або хто з клієнтів ще не здійснив покупок. 

 

Хід роботи 

1. Створити запити, приклади яких подані в теоретичних 

відомостях. 

2. Створити запит з параметром на основі таблиці Растения, який 

буде показувати на екрані квітучі або не квітучі рослини, взявши 

за параметр значення Да/Нет з поля Цветение. 

3. Створити перехресний запит, який буде знаходити кількість 

рослин, придбаних в різні роки. Зауваження. В залежності від 

способу створення цього запиту може знадобитися створити 

допоміжну таблицю або запит, що буде містити потрібні поля. 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке запит з параметром? 

2. Як задати  умову відбору в запиті з параметром? 

3. Що таке перехресні запити? 

4. Які є способи створення перехресних запитів? 

5. Скільки полів можна вибрати в якості заголовків стовпця в 

перехресному запиті? 

6. Скільки полів можна вибрати в якості  значення в перехресному 

запиті? 

7. Які функції використовують для обчислень в перехресних 

запитах? 

8. Які ще є види запитів? 
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Практична робота 8 

Тема. Додавання в запит обчислювальних полів.  

Мета. Дати поняття про ідентифікатори та функції. Навчити 

створювати розрахункові поля, задавати умови з допомогою 

операторів та з використанням Побудовника виразів.   

Учні повинні знати: способи створення запитів, типи запитів, 

призначення обчислювальних полів, типи ідентифікаторів та функцій. 

Учні повинні вміти: додавати в запит обчислювальні поля. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

 

Теоретичні відомості 

Ідентифікатори та функції 

Ідентифікатор – це ім'я об'єкта (таблиці, запиту, форми, звіту) 

та ім'я поля. Існують прості імена і складені, які складаються з імені 

об'єкта та  імені поля, які відокремлюються один від одного 

символом «!». Наприклад, [Адреси]![Будинок]. 

Функції включають у вирази для розрахунків. Існує близько 140 

функцій, які згруповано за призначеннням: 

1) Функції обробки тексту - використовуються для роботи з 

символьними  рядками і включають такі функції: 

• Chr (код)  - повертає символ, що відповідає введеному коду, 

введеному в аргумент символу ANSI. Наприклад: ?chr (100) — 

літера d;  

• Format (ім'я, формат) — повертає відформатоване значення. 

Наприклад: Format (date(), «dd-mm-yy») відповідає 08-03-02 (8 

березня 2002 року);  

• Val (вираз) — перетворює текст на число. Наприклад: Val (56, 

2) = 56, 2. 

2) Функції дати та часу - використовуються для роботи з полями 

типу Дата/час і включають такі функції: 

• Date – повертає поточну дату; 

• Day (дата) — повертає числове значення дня вказаної в 

аргументі дати. Наприклад, Day (date) — повертає день 

поточної дати; 

• Time — повертає поточний час;  

• Year (дата) —повертає числове значення року вказаної в 

аргументі дати. 
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3) Математичні та тригонометричні функції.  

• Abs (число) - повертає модуль числа. Наприклад, Abs (- 2. 5) = 

2. 5; 

• Fix (число) – повертає цілу частину числа. Наприклад, Fix (12. 

5) = 12; 

• Sqr (число) – обчислює значення квадратного кореня числа. 

Наприклад, Sqr(81) = 9. 

4) Фінансові функції. 

• DDB (початкова та кінцева вартості фондів, тривалість 

періоду експлуатації, період часу для розрахунку)  - повертає 

вартість амортизації майна для заданого періоду;  

• IRR (масив, що містить значення виплат і надходжень) - 

повертає норму прибутку для послідовності періодичних 

фінансових операцій (виплат або надходжень);  

• Nper (облікова ставка та розмір виплат за період, сума на 

поточний момент) - визначає кількість періодів (платежів), 

необхідних для накопичення на рахунку певної суми при 

фіксованій відсотковій ставці; 

•  РРint (облікова ставка за період, кількість виплат, число 

періодів, сума на поточний момент) — повертає частину 

періодичного платежу, призначену для погашення позики. 

 

Створення розрахункового поля 

У запиті можна створити нове поле, значення якого є 

розрахунковим. 

Приклад. Розрахувати для кожної рослини знижку 20% від 

початкової ціни. Для проведення розрахунку курсор потрібно 

встановити у вільний стовпець рядка Поле, ввести формулу: 

 = Ціна*0,2,  

натиснути Enter, у результаті чого у полі з'явиться такий вираз:  

Выражение [Ціна, грн]*0,2.  

Після цього можна змінити назву поля Выражение1 на 

20%_Ціна.  

Запит можна зберегти для подальшої роботи з ним. 

 

Комбінування умов за допомогою логічних операторів And і 

Or 

Оператор And вимагає одночасного виконання тих умов, що він 

поєднує, а оператор Оr допускає можливість вибору між 
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запропонованими варіантами. Нижче розглянуто приклад 

використання логічних операторів при комбінуванні умов для одного 

чи декількох полів, що беруть участь у запиті.  

Умова для одного поля з оператором And 

Якщо необхідно перевірити значення визначеного поля 

одночасно по двом критеріям, умови відбору вводяться в одній 

комірці зазначеного поля і розділяються оператором And. У 

підсумковій таблиці будуть відображені записи, значення поля яких 

задовольняють вказаним умовам. 

Як правило, конструкції з оператором And використовуються 

для пошуку значень у заданому діапазоні.  

Наприклад, для полів текстового типу це можуть бути прізвища, 

розташовані в списку від А до Н, а для числових полів – множина 

значень з визначеного діапазону (>10And <100). 

Приклад запиту. Знайти всі покупки, здійснені за перше 

півріччя 2006 року, тобто в період з 1 січня по 30 червня 2006 року.  

В бланк запиту потрібно додати умову: 

>=#01.01.2006# And <#01.07.2006# 

 

 
 

Умова для одного поля з оператором Or 

Альтернативні умови пошуку для одного поля можна ввести 

двома способами.  

1) З допомогою оператора Or, що міститься між декількома 

умовами відбору в одній комірці. Наприклад, якщо ціна товару 

повинна складати від 100 до 200 грн. включно, умова, що вводиться в 

комірку, буде виглядати так:  

>=100 And 1<=200 

2) Відповідно структурі бланка запиту, перша умова (наприклад, 



 76 

>=100) вводиться в комірку рядка Условие отбора відповідного 

стовпця, а друге (і наступні, якщо вони є) — в комірки рядків того ж 

стовпця. Таким чином, кожна умова вказується в окремому рядку. У 

результуючій таблиці будуть відображені всі записи, що 

задовольняють хоча б одній з умов. 

За допомогою оператора Or можна відшукати значення, які 

належать до заданого діапазону (наприклад, входять у визначений 

проміжок часу). Так, якщо необхідно знайти записи про покупки, 

здійснені до 1 січня 1999 року або після 31 грудня 2000 року, у полі 

даних буде введена  така умова, що містить оператор Or: 

<#01.01.99# Or >#31.12.00# 

 

Умови для двох полів з оператором And 

В одному рядку Условие отбора бланка замовлення можна 

ввести кілька умов для різних полів. У цьому випадку програма 

Access автоматично вважає їх об'єднаними оператором And. 

Результуючими записами виявляться тільки ті, котрі відповідають 

усім зазначеним умовам. 

Приклад. Знайти всі покупки декоративно-квітучих  рослин, 

здійснені в червні 2006 року. 

В бланк запиту потрібно ввести умови: 

1) >=#01.06.2006# And <#01.07.2006#  

2) "Декоративно-квітучі" 

 
 

Умови для двох полів з оператором Or 

Якщо умови відбору задані для двох різних полів і повинні бути 

об'єднані оператором Or, кожен такий критерій вводиться в 
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окремому рядку: перший у рядку Условие отбора, другий – у рядку 

Или. Результуючими будуть запису, що задовольняють умові 

першого поля або другого поля. 

Приклад. Знайти всі рослини, у яких назва виду або типу 

починається з букви П. 

В бланк запиту в відповідні поля потрібно ввести умову:  

 Like "П*" 

 
 

Комбінація операторів Or і And 

У тих ситуаціях, коли одна частина результуючих записів запиту 

повинна відповідати одному критерію, а друга частина – іншому, для 

комбінування умов відбору в бланку запиту можуть бути використані 

одночасно кілька операторів Or і Аnd відповідно до наступних 

правил. 

• Кілька умов в одній комірці можуть бути об'єднані 

операторами Or і And. Наприклад, для вартості   товару   

може   бути   зазначена   така   умова: <=10 Or (>=100 And 

<=200),  тобто відбираються товари вартістю нижче 10 грн. або 

які попадають у ціновий діапазон від 100 до 200 грн. включно. 

• Якщо в одному рядку задані критерії для декількох полів, 

вони поєднуються оператором And і перевіряються як єдина 

умова, якій повинні задовольняти результуючі записи (усі 

записи, якщо критерій запиту сформульований в одному рядку 

бланка запиту, або частина записів, якщо умови відбору 

зазначені в декількох рядках, тобто об'єднані оператором Or). 
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• Якщо необхідно використовувати кілька операторів для різних 

полів, вони повинні розташовуватися в різних рядках бланка 

запиту. 

У якості результуючих програма Access вибере ті записи, що 

задовольняють умові для першого або другого (або третього і т.д. ) 

рядка в бланку запиту. 

Приклад запиту. Переглянути записи про декоративно-листові 

рослини, придбані у кількості більше 5  або ціна яких 45 грн. і вище.  

 
 

Групові операції й обчислення 

Як правило, при роботі з базою даних не обійтися без запитів, 

що дозволяють отримати деяку підсумкову інформацію, наприклад 

загальну суму замовлень за місяць або кількість проданих товарів 

визначеного типу. Такі обчислення можливі завдяки засобам 

групування записів і вбудованих статистичних функцій, які 

підтримуються програмою Access. Записи результуючого набору 

організуються в групи по зазначеному полю (чи полям), а потім до 

створених груп можуть бути застосовані різні підсумкові обчислення. 

Включити в запит виконання деяких обчислень можна за 

допомогою рядка Групповая операция бланка запиту, яку спочатку 

не видно у вікні конструктора. Щоб відобразити цей рядок, потрібно 

клацнути на кнопці Групповые операции панелі інструментів 

Конструктор або вибрати команду Вид/Групповые операции. 

Групові операції можуть виконуватися  як для всіх записів 
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результуючого набору, так і для окремих груп. Щоб виконати 

обчислення, для потрібних полів у бланку запиту вибирається опція з 

розкривного списку рядка Групповая операция. 

 
 

Список опцій поля Групповая операция включає 9 

підсумкових функцій (Группировка, Sum, Аvg, Міn (Мах), Соunt, 

StDеv,  Vаr, First, Last) і три елементи (Группировка, Выражение и 

Условие). 

• Группировка. Вказує на поле, по якому результати виконання 

запиту будуть організовані в групи для подальших 

підсумкових обчислень. 

• Sum. Сумуються всі значення поля запиту. 

• Аvg Обчислюється середнє арифметичне значення для усіх 

чисел, що містяться в обраному полі. 

• Міn (Мах). Відображається мінімальне (максимальне 

значення зі всіх, що містяться в полі запиту. 

• Соunt. Обчислюється кількість непорожніх значень у поле 

запиту. 

• StDеv (Vаr). Обчислюється середньоквадратичне відхиленні 

(дисперсія розподілу) значень зазначеного поля.  

• First (Last): Відображається значення  поля  з першого 

(останнього) запису результуючого набору. 

• Выражение. Повідомляє програмі Access, що потрібно 

створити поле, значення якого буде обчислюватися. 

• Условие. Умова відбору, що вводиться в це поле, визначає, 

які записи будуть брати участь в обчисленнях. 

Підсумкові обчислення по всіх записах таблиць. 

Приклад. Знайти загальне число покупок, а також їх 

максимальну і середню вартість.  

Зробити це можна в такий спосіб. 

 

1. Відкрити вікно конструктора запитів і вибрати таблиці і 
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поля, що будуть брати участь у запиті. 

2. Оскільки функція Соunt забезпечує підрахунок кількості 

непорожніх значень у полі, поле для обчислень повинне 

містити унікальні дані для кожного запису. У ролі такого 

поля можна використати ключове поле, у якому відсутні 

значення Null. 

3. Щоб відобразити в бланку запиту рядок Групповая 

операция, потрібно клацнути на кнопці Групповые 

операции панелі інструментів Конструктор. 

4. В комірках потрібних полів рядка Групповая операція 

клацнути на кнопці розкривного списку, праворуч від 

елемента Группировка і вибрати необхідну опцію.  

 
(Так, для поля КодТовара потрібно вибрати функцію Соunt, 

для першого поля Стоимость -  функцію Мах, для другого поля 

Стоимость – функцію Аvg, як показано на малюнку. 

Вказавши всі параметри запиту, потрібно клацнути  на кнопці 

Запуск. На малюнку показано результат виконання запиту. Коли 

розрахунки виконуються по всіх записах, підсумкова таблиця 

включає тільки один запис. 
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Обчислення для груп записів 

Групові операції частіше використовуються для обчислень не по 

всьому масиву записів, а по попередньо сформованих групах. У 

запитах такого типу обов'язково повинно бути як мінімум два поля: 

поле, по якому виконується групування, і поле, по якому будуть 

здійснюватися розрахунки. При виконанні такого запиту програма 

Access спочатку групує запису по зазначеному полю, а потім робить 

розрахунки для кожної групи записів. У результаті підсумкова 

таблиця уже включає не один запис, а набір записів – по одному для 

кожної зі створених груп. 

Приклад. З допомогою запиту підрахувати загальну кількість 

рослин кожного типу.  

Полем групування є поле НазваниеТипа, а функцію Соunt слід 

застосувати до поля КодРастения. 

 
Результуюча таблиця включає множину записів, кожен з яких 

відповідає окремому постачальнику. У полі Соunt-КодРастения 

відображається результат підрахунку записів по кожному з типів 

рослин. 

 

 
 

Використання умов відбору для операцій групування 

Програма Access дозволяє обмежити кількість записів, що 
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групуються, вказавши критерій відбору для полів групування. У 

цьому випадку зазначена функція (наприклад, Count, як у бланку 

запиту, показаному на наступному малюнку), буде застосована тільки 

до груп записів, що відповідають критерію відбору: Like “Д*”, тобто, 

текст записів повинен починатися літерою “Д”. Полем групування 

для даного запиту є поле НазваниеТипа, і для нього ж вказується 

умова відбору: Like “Д*”.  

 
 

Результатом запиту буде динамічний набір із двох записів. 

 

 
 

Якщо виникає необхідність відфільтрувати записи ще до 

виконання обчислень, а умова відбору застосовується не для поля 

групування, у рядку Групповая операция такого поля варто вибрати 

опцію Условие. На малюнку показаний бланк запиту, що дозволяє 

обчислити кількість придбаних рослин за ціною більше 25 грн. 

кожного типу.  
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Обчислювальні поля 

У запит можна включити не тільки поля з таблиць, але і 

створити так звані обчислювальні поля, значення яких – результат 

обчислення деякого виразу. Такі обчислення виконуються для 

числових, рядкових значень або дат і можуть використовувати дані з 

полів однієї чи декількох таблиць. Наприклад, можна помножити 

значення числового поля на задану константу або підрахувати 

різницю в днях між двома датами. 

Обчислювальне поле створюється безпосередньо в бланку 

запиту, і його значення не зберігається у вихідній таблиці, а 

розраховується на основі значень інших полів цього ж результуючого 

запису кожен раз при виконанні запиту. Значення обчислювальних 

полів можуть як відображатися в результуючій таблиці (для цього 

необхідна встановити прапорець опції Вывод на экран відповідного 

поля), так і використовуватися в критеріях відбору записів або 

підсумкових розрахунках. 

Для створення обчислювального поля потрібно клацнути на 

першій порожній комірці рядка Поле і ввести спочатку ім'я стовпця 

(наприклад Стоимость, як показано на малюнку), потім – двокрапка 

(:) і вираз, відповідно до якого будуть здійснюватися обчислення: 
[Сведения заказа]![Количество]*[Сведения заказа]![ЦенаЕдиницыТовара] 

 

Оскільки в запиті беруть участь поля з декількох таблиць, разом 

з ім'ям поля необхідно вказувати й ім'я його вихідної таблиці. Ім'я 

таблиці й ім'я поля, взяті в квадратні дужки, вказуються через знак 
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оклику: [Таблиця]![Поле]. Імена полів вводяться вручну або за 

допомогою Побудовника  виразів. 

 
Для зручності введення довгих виразів можна скористатися 

вікном Область ввода. Для його виклику треба клацнути правою 

кнопкою миші на порожній комірці в рядку Поле, а потім вибрати з 

контекстного меню команду Масштаб. 
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Результати виконання запиту відображаються у форматі таблиці, 

структура якої відповідає порядку проходження полів у бланку 

запиту, включаючи додаткове поле, що обчислюється. 

Обчислювальні поля не успадковують властивості полів 

вихідної таблиці, тому формат для них задається безпосередньо в 

запиті. Для вибору стандартних форматів можна клацнути правою 

кнопкою миші на обчислювальному полі і вибрати з контекстного 

меню команду Свойства. Відкриється діалогове вікно Свойства 

поля. Клацнувши  в полі опції Формат, зі списку, що розкривається, 

вибрати придатний формат для даних обчислювального  поля. 

 
 

Використання Побудовника виразів 

При створенні запитів з обчислювальними полями, а також при 

роботі з довгими виразами, що включають поля декількох таблиць, 

функції й інші компоненти, можна скористатися діалоговим вікном 

Построитель выражений. У бланку запиту, наприклад, побудовник 

виразів доступний  для комірок Поле й Условие отбора. Відкрити 

його можна, клацнувши на кнопці Построить  панелі 

інструментів Конструктор або контекстного меню комірки команду 
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Построить. 

Структурно вікно Побудовника виразів складається з декількох 

областей. 

 
У верхній частині вікна знаходиться поле виразу – область, у 

якій створюється вираз. Тут компоненти виразу можна ввести як 

вручну, так і вибрати їх з розташованих нижче списків елементів. Ряд 

кнопок під полем виразу дозволяє включати у вираз математичні і 

логічні оператори, оператор з’єднання, а також дужки.  

Нижня область вікна розділена на три поля. У лівому полі 

знаходяться  папки з основними типами компонентів виразів, 

включаючи папки об'єктів поточної бази даних (таблиці, запити, 

форми і звіти). Так, щоб додати у вираз поле з таблиці, спочатку 

потрібно відкрити папку Таблицы і клацнути на необхідному 

заголовку. У середній секції відображається список усіх полів 

зазначеної таблиці. Щоб включити його в вираз потрібне поле, 

потрібно двічі клацнути на ньому.  

Крім папок з інформацією про структуру об'єктів бази даних, у 

першому полі містяться списки вбудованих функцій, констант, 

операторів і загальних виразів. Кожний з таких списків – це папка, що 

включає впорядковані елементи.  

Наприклад, папка Операторы включає 4 категорії: <Все>, 

Арифметические, Сравнения і Логические. Деякі з елементів 

дублюються кнопками, розташованими під областю введення виразу.  

В папку Общие выражения включені найпоширеніші вирази, 

які використовуються, наприклад у звітах: поточна дата, число 

сторінок або номер сторінки. 



 87 

Хід роботи 

1. Створити запит для знаходження покупок, здійснених в період з 1 

липня по 30 вересня 2006 року.  

2. Створити запит для знаходження покупок декоративно-листових 

рослин, здійснених в листопаді 2006 року. 

3. Створити запит для знаходження рослин, у яких назва починається 

з букви А або Ф. 

4. Створити запит для перегляду записів про декоративно-квітучі 

рослини, придбані у кількості більше 2 або ціна яких менше 15 

грн. 

5. Створити запит для знаходження загального числа покупок, а 

також їх максимальної та середньої вартості.  

6. Створити запит для підрахунку загальної кількість рослин кожного 

типу.  

 

Контрольні запитання 

1. Що таке “ідентифікатори”? 

2. Для чого використовуються функції?  

3. Назвіть функції для обробки тексту. 

4. Назвіть функції для обробки дати та часу. 

5. Назвіть математичні та тригонометричні функції 

6. Яке призначення розрахункового поля? 

7. Для чого використовуються оператори Or та And? 

8. Що таке групові операції? 

9. Назвіть підсумкові функції для здійснення групових 

операцій. 

10. Що таке обчислювальні поля? 

11. Що таке Побудовник виразів? 
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Практична робота 9 

Тема. Форми. Автоформа. Створення форм з допомогою Майстра. 

Мета. Дати поняття про форми. Навчити створювати автоформи, 

форми з допомогою Майстра. 

Учні повинні знати: призначення форм, типи форм, способи 

створення форм. 

Учні повинні вміти: створювати форми різними способами, 

додавати інформацію в таблиці з допомогою форм. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

 

Теоретичні відомості 

Є два основні способи подання даних в базах даних для 

візуального огляду: 

1) у вигляді таблиці; 

2) у вигляді форми. 

У більшості інформаційних систем форма використовується для 

збирання і зберігання даних. Форми оточують нac усюди. Деякі 

форми (наприклад заява про прийняття на роботу) є прикладом 

простого збирання інформації, інші (наприклад комп'ютерні 

податкові форми), використовуються для обчислень. Бувають форми, 

що виконують роль звітів, наприклад, платіжна відомість або 

накладні.  

Access дає змогу створювати форми, які можна використовувати 

для введення, управління, перегляду і друкування даних. 

Форма – це об’єкт бази даних,  призначений для введення і 

відображення інформації. Форма подібна до бланка чи карточки, вона 

обов’язково містить елементи (поля), до яких користувач вводить 

дані. Прикладами форми є будь-який бланк, сторінки з паспорта, 

бібліографічна карточка на книжку в бібліотеці. 

У програмі Access прийнято створювати базу даних спочатку у 

вигляді таблиці, а пізніше відображати її у вигляді форм. 

Форми дають деякі переваги у відображенні даних порівняно з 

їх відображенням у режимі таблиці, а саме: 

- можуть відображати тільки один запис на екрані у 

“вертикальному” форматі; 

- можуть відображати поля, які користувач не може редагувати, а 

також поля, які користувач може редагувати; 
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- можуть розроблятися так, щоб бути максимально схожими з 

робочими (паперовими) формами; 

- дають змогу змінювати послідовність полів; щоб полегшити 

введення даних і зробити його зручним; 

- можуть містити поля з кількох таблиць. У режимі таблиці на 

екрані відображаються дані лише з однієї таблиці; 

- можуть мати спеціальні поля з функціями, наприклад поле зі 

списком і поле з виразом; 

- можуть містити графіки й діаграми; 

- дають змогу автоматизувати задачі введення, а також створити 

меню користувача. 

Окрім кращої візуалізації даних, форми мають ще додаткові 

можливості. Зокрема, на формі можна зручно розташувати: 

- поля типу OLE з картинками, фотографіями тощо; 

- елементи керування: кнопки, перемикачі; 

- надписи: заголовки форми або рубрики; 

- обчислювальні поля (це також елементи керування) для 

відображення результатів обчислень, виконаних на базі наявних 

полів; 

закладки (багато сторінкові форми, де поля групують за змістом 

на різних закладках); 

- підпорядковані форми; 

Можна також розмалювати форму або задати фоновий рисунок-

заставку. 

Форми призначені в першу чергу для одночасної роботи тільки з 

одним записом. Режим форми дозволяє легко працювати з таблицями, 

які містять велику кількість полів, оскільки вся інформація по одному 

запису (наприклад, товару або абоненту) одразу відображається в 

формі на екрані. 

Форми в Access можуть бути створені як для однієї таблиці, так і 

для кількох пов’язаних між собою таблиць. Тоді можливим стає з 

допомогою форми вводити дані одразу в кілька таблиць, 

притримуючись умови цілісності даних. Крім того, в якості джерела 

даних для форми може використовуватись як сама таблиця, так і 

розроблений для неї запит, забезпечуючи тим самим відображення 

найактуальнішої інформації. 

В Microsoft Access можна створити форми різних типів. Основні 

з них: 



 90 

• “В стовпчик” (повноекранна форма). Класичний варіант, коли 

всі поля виводяться в один стовпчик. Зліва від  кожного поля 

відображається значення, яке вказано в властивості  “Підпис 

поля”. Поля можна впорядковувати в довільному порядку.  

• Рядкова. Являє собою середнє  між формою “в стовпець” і 

табличним представленням даних. В вікні форми відображається 

кілька записів, а поля, які складають один запис, відображаються 

в одному рідку. Підписи полів виводяться в якості заголовків 

стовпців.  

• Таблична. Дані в такій формі представлені в стилі електронних 

таблиць Microsoft Ехсеl, коли кожному запису відповідає один 

рядок таблиці, а кожному полю – один стовпець.  В вікні форми 

можна змінювати ширину стовпців і висоту рядків, а також 

виконувати інші операції, які використовуються для на 

лаштування зовнішнього вигляду таблиці в режимі таблиці. 

• Зведена форма і зведена діаграма. Дозволяють обробляти дані 

і ефективно здійснювати їх графічний аналіз. 

• Кнопкова. Керуюча форма, яка відкриває інші форми або звіти 

бази даних. 

 

Розробка форм 

Форми є лише іншим способом відображення табличних даних. 

Першим кроком у створенні форм є створення таблиці або аналіз її 

структури. Часто через неправильно створену таблицю виникають 

проблеми в роботі з формами. Необхідно пам’ятати, що  властивості 

полів і властивості таблиць (наприклад Условие на значение і Тип 

данных) допомагають покращити якість даних. Вони є найкращим 

захистом від інформаційного “сміття”. 

Добре розроблена форма проста у використанні. Форми 

потрібно створювати так, щоб полегшити введення даних. 

Наприклад, “перевантажені” форми, які містять багато полів на 

невеликій ділянці екрана, дратують користувача, що, в свою чергу, 

призводить до введення даних з помилками. Щоб вирішити цю 

проблему, треба продумувати можливість використання кількох 

різних форм або розбиття даних на кілька сторінок однієї форми. 

 

Основні правила, яких слід дотримуватися у розробці форм 

- Форма має бути проста. Для цього треба використовувати 

шрифти й кольори, які легко читаються.  
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- Для вдосконалення форми використовувати графіки та інші 

елементи, але не перевантажуйте форму великою кількістю 

об'єктів і полів. 

- Якщо форма друкуватиметься на чорно-білому принтері, 

добирати кольори й розмітку так, щоб надрукований аркуш мав 

бездоганний вигляд. 

- Акуратно добирати кольори для екранних форм. Деякі монітори 

з низькою роздільною здатністю в графічному режимі або 

поганим відтворенням кольорів не можу правильно відобразити 

форму. Щоб уникнути цього, доцільно використовувати 

установки для графічної карти й монітора найнижчого рівня; 

- Дотримуватись певної послідовності, створюючи одразу кілька 

форм. Наприклад, використовувати один і той самий стиль 

компонування для форми введення даних про клієнтів і для 

форми, яка відображає замовлення клієнтів. 

- Чітко вказувати, куди і які дані слід вводити.  

 

В Access існує три способи створення форм. 

1. З допомогою засобу Автоформа (проста форма). Цей спосіб 

створює форму для поточної таблиці або запиту; в ній відображені 

записи у вигляді, обраному для конкретного режиму авто форми. 

2. З використанням Майстра форм. Майстер форм генерує готову 

форму на основі заданих користувачу кроків. На кожному кроці 

Майстер форм ставить запитання, щоб визначити, яку таблицю 

користувач хоче використати і форму якого типу створити. Майстер 

генерує такі види форм: 

• В один столбец (проста форма). Відoбражає один запис у 

вертикальному форматі. Haдпис для кожного поля і його 

значення розміщені в окремому рядку. Готові форми 

нагадують форми, які створені в режимі Автоформи “В 

столбец”. 

• Табличний. Форма аналогічна до таблиць, відображеної в 

режимі таблиці. 

• Ленточный. Відображає одночасно кілька записів у 

форматі колонка-рядок і нагадує таблицю, відображену в 

режимі таблиці. 

• Составная форма. Комбінує в одній формі просту форму і 

табличну. Використовується для одночасного відображення 

даних з двох таблиць, які мають зв'язок “один до багатьох”. 
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Основна таблиця відображається у вигляді колонки, 

підпорядкована форма відображається в табличному форматі. 

3. Засобами Конструктора - користувач самостійно розробляє форму 

в режимі Конструктора. 

 

Автоформа 

Автоформа поміщає в нову форму всі поля вихідної таблиці або 

запиту. Щоб скористатись допомогою Автоформи слід виконати такі 

дії: 

1. В вікні бази даних клацнути на кнопці Формы панелі 

Объекты. 

2. Клацнути на кнопці Создать. На екрані з’єявиться вікно 

Новая форма, де для категорії “автоформа”  доступні варіанти: 

“в стовпець”, рядкова, таблична, зведена 

таблиця та зведена діаграма. Вибрати тип 

автоформи. 

3. З розкривного списка в нижній частині 

вікна вибрати ім’я таблиці (або запиту), для 

якої створюється форма. 

4. На екрані з’явиться вибраний тип форми, і 

якщо в таблиці (запиті) є запити, то в формі 

з’являться дані. 

Кнопка Создать 

Вікно  

Новая форма 

Типи форм 

Розкривний 

список для 

вибору таблиць 

та запитів 
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5. Щоб зберегти створений з допомогою автоформи новий 

об’єкт, треба вибрати команду Файл/Сохранить та задати назву 

форми. 

Швидко створити автоформу “в стовпчик” для таблиці, яка 

відкрита в режимі таблиці, можна, клацнувши на кнопці Новый 

объект:Автоформа панелі інструментів Таблица в режиме 

таблицы.  Якщо таблиця не відкрита, а тільки виділена, то можна 

вибрати команду Вставка/Автоформа або клацнути на кнопці 

Новый объект:Автоформа панелі інструментів База данных. 

 

Створення форм за допомогою майстра 

Майстер створення форм враховує всі побажання при виборі 

полів, макета і стиля відображення майбутньої форми. 

Для створення нової форми за допомогою майстра форм 

виконайте таку послідовність дій: 

1. Клацнути на кнопці Формы поточної бази даних. 

2. Клацнути на кнопці Создать. На екрані з'явиться діалогове 

вікно Новая форма. Вибрати Мастер форм. 

3. В нижній частині вікна ввести або вибрати ім'я таблиці 

(запита) зі списку, після чого клацнути на кнопці OК. 
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4. У діалоговому вікні Создание форм вибрати поля, які слід 

додати до форми, а потім клацніть на кнопці Далее для переходу 

в наступне діалогове вікно майстра форм. 

 

 

 
 

5. Вибрати зовнішній вигляд форми (В один столбец, 

Ленточный, Табличный). 
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6. Вибрати стиль відображення даних у формі. 

 

 
 

7. Ввести ім'я форми. 
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8. Клацнути на кнопці Готово, щоб закінчити опис форми та її 

створення. 

 
 

Хід роботи 

1. Створити рядкову автоформу для таблиці Классификация. 

Зберегти створену форму з назвою Классификация. 

 

 
 



 97 

2. Створити автоформу в стовпець з допомогою кнопки Новый 

объект на панелі інструментів для  запита Запит на основі 

кількох таблиць. Зберегти створену форму з назвою Форма на 

основі кількох таблиць. 

 
 

3. Створити з допомогою майстра форму на основі таких таблиць 

та запитів: 

• Таблиця Растения (Обычное название, Изображение) 

• Таблиця Сведения заказа (Количество, Стоимость) 

• Таблиця Покупки (Дата покупки) 

На малюнку тип форми – Вирівнений. Зберегти створену форму 

назвою Загальна інформація. 

 

 
Контрольні запитання 

1. Що таке форма? Які основні типи форм?  

2. Навести приклади форм. 

3. Якими способами можна створити форму? Що таке Автоформа? 

4. Які є способи подання даних в Microsoft Access? 

5. Які переваги використання форм порівняно з іншими об’єктами 

бази даних? Які об’єкти можна розташувати на формах?  

6. Яких правил слід дотримуватись при створенні форм? 

7. Опишіть створення форм з допомогою Майстра.  
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Практична робота 10 

Тема. Створення багатотабличних форм. 

Мета. Навчити створювати багатотабличні форми. 

Учні повинні знати: способи створення багатотабличних форм. 

Учні повинні вміти: створювати багатотабличні форми з допомогою 

майстра,  використовуючи різні опції. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

 

Теоретичні відомості 

Створення Багатотабличної форми за допомогою майстра 

Форми можуть бути створені не тільки для однієї, але і для 

декількох зв'язаних таблиць. Така форма дозволяє вводити дані 

одночасно в кілька таблиць, для дотримання цілісності даних. 

Багатотабличну форму, яка дозволяє обробку даних з різних 

таблицях, можна створити різними способами. Однак майстер форм 

дозволяє створити форму з уже впровадженою підпорядкованою 

формою, у якій відображаються записи з пов'язаної дочірньої таблиці 

(або кількох таблиць, якщо є декілька рівнів вкладеності). Без 

використання майстра зробити це складніше, тому що доведеться 

окремо створювати головну і підпорядковану форми, а потім 

вкладати підлеглу форму в головну і пов'язувати їх. Щоб розробити 

просту багатотабличну форму за допомогою майстра, в якій буде 

міститися інформація про покупки, рослини та їх типи, потрібно 

виконати наступні дії. 

1. Клацнути на кнопці Формы вікна бази даних, а потім двічі на 

ярлику Создание формы с помощью мастера. На екрані 

з'явиться перше вікно майстра створення форм. 
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2. Вибрати з розкривного списку Таблицы и запросы таблицю, що 

містить поля майбутньої нової форми. Список в області 

Доступные поля заповниться полями з вибраної таблиці. Додати 

необхідні поля в форму можна з допомогою відповідних кнопок 

(Першою можна вибрати таблицю Покупки і поля Дата 

покупки, Стоимость). 

3. Після цього потрібно вибрати таблицю, яка стане джерелом 

даних для підпорядкованої форми, вибравши її з розкривного 

списку та вказавши потрібні поля (наприклад, вибрати таблицю 

Растения, поля Обычное Название, Цветение, Частота 

полива, Изображение).  

4. Створюючи ще одну підпорядковану форму, потрібно включити 

у неї  такі таблиці, які будуть робити інформацію більш 

змістовною. Наприклад, для отримання інформації про типи, до 

яких відносяться рослини, потрібно вибрати таблицю Типы та 

включити до форми потрібні поле Название Типа. 
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5. Оскільки форма буде багатотабличною, майстер запропонує 

вибрати тип представлення даних: яка форма буде головна, а які 

– підпорядковані їй. Наприклад, якщо вибрати як головну форму 

таблицю Типы, то  записи підпорядкованих форм будуть 

відображатися залежно від вибору записів з таблиці Типы. Крім 

цього, вибирається одна з опцій: Подчинные формы або 

Связанные формы. Якщо вибрати опцію Подчинные формы, 

то головна форма (Типы) і підпорядковані їй форми (Покупки, 

Растения) будуть одночасно відображатися на екрані.  
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Якщо вибрати опцію Связанные формы, то у головній формі 

Типы буде створена кнопка, для відкриття зв’язаної форми 

Растения, яка в свою чергу буде містити підпорядковану форму 

Покупки. 

 

 
 

6. У наступному вікні майстра пропонується вибрати зовнішній 

вигляд  підпорядкованих форм. Список доступних опцій макета 

знаходиться праворуч, а ліворуч розміщена область 

попереднього перегляду, у якій схематично відображається 

вигляд майбутньої форми. На малюнку вибраний табличний тип. 
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7. У наступному вікні майстра вибирається стиль оформлення 

форми. 

 

 
 

8. На заключному етапі майстер пропонує вказати заголовки для 

створюваних форм. Заголовки головної та підлеглих форм 

вводяться у відповідні текстові поля діалогового вікна. Якщо 

залишити опцію за замовчуванням Открыть форму для 
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просмотра и ввода данных та клацнути на кнопці Готово, то 

створена форма відкриється для перегляду та введення даних. 

 

 
9. В залежності від опцій, вибраних на кроці 5, буде створена 

багатотаблична форма з кнопкою або без неї. 
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Слідуючи таким інструкціям, на базі міжтабличних зв’язків можна 

створювати форми будь-якої складності та рівнів вкладеності. 

 

Хід роботи 

 

Створити багатотабличні форми (зовнішній вигляд 

підпорядкованих форм та стиль оформлення вибрати за бажанням): 

 

1) в якій міститься інформація про здійснені покупки, 

інформація про рослини та їх типи. При створенні форми 

вказати опцію Подчиненные (Створення форми описано в 

теоретичних відомостях). Зберегти форму з назвою 

Інформація про покупки. 

2) в якій міститься інформація про здійснені покупки, 

інформація про рослини та їх типи. При створенні форми 

вказати опцію Связанные (Створення форми описано в 

теоретичних відомостях). Зберегти форму з назвою 

Інформація про покупки_ 2. 
 

3) в якій міститься інформація про здійснені покупки та 

інформація про рослини. При створенні форми вказати 

опцію Подчиненные (Головну форму створити на основі 

таблиці Покупки, підпорядковану – на основі таблиці 

Растения). Зберегти форму з назвою Придбані рослини. 
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4) в якій міститься інформація про здійснені покупки та 

інформація про рослини. При створенні форми вказати 

опцію Связанные (Головну форму створити на основі 

таблиці Растения, підпорядковані – на основі таблиці 

Сведения заказа та Типы). Зберегти форму з назвою 

Замовлені рослини. 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке багатотаблична  форма? 

2. Які переваги використання майстра при створенні 

багатотабличних форм? 

3. Як при створенні багатотабличної форми визначити, яка з 

використаних форм буде головна, а які – підпорядковані їй? 

4. Які відмінності між формами, створених з використанням опції  

Подчинные формы та створених з використанням опції 

Связанные формы? 
5. Що задає стиль оформлення форми? 
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Практична робота 11 

Тема. Зміна форми в режимі Конструктора. Використання 

інструментів форматування. 

Мета. Навчити змінювати структуру форм в режимі Конструктора, 

використовувати інструменти форматування для оформлення 

зовнішнього вигляду форми.  

Учні повинні знати: принципи розробки та форматування форм в 

режимі Конструктора. 

Учні повинні вміти: змінювати структуру форм в режимі 

Конструктора, використовувати інструменти форматування для 

оформлення зовнішнього вигляду форми.  

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

 

Теоретичні відомості 

В режимі конструктора користувач може почати розробку з 

порожньої форми й самостійно розмістити в ній всі необхідні 

елементи. Цей режим необхідний, якщо для створення форм не 

можна використовувати режим майстра (наприклад, щоб створити 

форму, яка б відповідала певній стандартній державній формі, або 

щоб створити форму-заяву прийому на роботу, яка містить 

фотографії). Створення форми в режимі конструктора дозволяє 

реалізувати всі можливості Access. 

Щоб активізувати режим конструктора для створення нової 

форми, потрібно виконати наступні дії. 

1. В вікні бази даних вибрати кнопку Формы на панелі Объекты. 

2. Клацнути на кноці Создать вікна бази даних. З’явиться 

діалогове вікно Новая форма. 

3. В списку  вибрати Конструктор. 

4. Вибрати з списку таблицю (запит) для якого буде створюватися 

форма. З’явиться вікно конструктора форми, а також панель 

інструментів і вікно списку полів. В списку  вказані всі поля 

таблиці, для яких створюється форма. 

5. Перше, що розміщується в таблиці – це поля, в які заносяться 

дані. В формах полям відповідають елементи керування.  
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Якщо вибрати Создание формы в режиме конструктора, то 

список полів буде порожнім, оскільки ім’я таблиці не вказувалось. 

Тому вказати її необхідно в режимі конструктора: 

Вид/Свойства/Все окна/Источник записей/…вибрати 

таблицю. 

В режимі конструктора до готової форми можна додати такі 

розділи: 

• Заголовок формы. З'являється у верхній частині екрана. Якщо 

форма виводиться на друк, заголовок друкується у верхній частині 

першої сторінки; 

• Верхний колонтитул. З'являється лише під час виведення 

форми на друк. Друкується у верхній частині кожної сторінки; 

• Область данных – відображає дані; 

• Нижний колонтитул. З'являється лише під час виведення 

форми на друк. Друкується в нижній частиш кожної сторінки; 

• Примечание формы. З'являється у нижній частині екрана. 

Якщо форма виводиться на друк, ця область друкується в нижній 

частині останньої сторінки. 

Розміри будь-якого розділу можна змінити, перетягнувши його 

межу. 

Панель інструментів режиму конструктора містить кнопки, які 

допомагають прискорити роботу з оформлення. 
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• Перехід у режим конструктора/форми/таблиці  

• Список полів – відображає список полів, які містяться у 

базовому джерелі записів форми. 

• Панель елементів – містить елементи, якими можна 

користуватися під час створення макета форми в режимі 

конструктора. 

• Автоформат – пропонує вибір вбудованих форматів для форм. 

• Програма – відкриває вікно VBA для опису модуля. 

• Властивості – відкриває вікно властивостей форми. В цьому 

вікні також можна вибрати інший об’єкт для додавання полів в 

форму. 

 

• Побудовник - відкриває вікно для побудови виразу, макроса або 

Перехід в режим 

форми/конструктора/ 

таблиці 

Список 

полів 

Панель 

елементів  

Програма  

Автоформат  

Властивості 

Побудовник 

Вікно бази 

даних 
Новий 

об’єкт 

Вибір таблиці 

або запиту  
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програми 

• Вікно бази даних – відображає вікно бази даних. 

• Новий об’єкт – створює новий об’єкт (таблицю, форму, запит, 

звіт, тощо) для вибраної таблиці або запиту. 

Використання інструментів форматування 

Будь-які форми, незалежно від способу їх створення, можна 

доопрацювати з допомогою інструментів форматування в 

конструкторі форм. В режимі конструктора при виборі елементів 

керування або розділів активізується панель інструментів Формат, 

куди винесені кнопки команд всіх опцій форматування тексту, ліній, 

кольори й оформлення. Ці інструментальні засоби дозволяють 

виділити потрібні об'єкти форми додати лінії та прямокутники, 

змінити колір, застосувати такі ефекти, як затінення, об'єм елементів 

або фонові малюнки. На рисунку показана панель інструментів 

Формат і вікна палітр, що були відкриті і переміщені в робочу 

область вікна.  

 

Для тексту в елементі керування можна вибрати шрифт і його 

розмір, виділити його напівжирним, курсивом і підкресленням.  

Для коректного відображення в написі тексту з збільшеним 

шрифтом необхідно змінити розміри самого елемента керування. Для 

Панель 

Формат 

Палітри 

оформлення 
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цього слід вибрати команду Формат/Размер/По размеру данных, і 

Access змінить розмір напису відповідно до її вмісту.  

 
 

Засіб Автоформат 

Швидко і кардинально змінити зовнішній вигляд форми можна 

за допомогою команди Автоформат, що пропонує кілька базових 

схем форматування. Автоформат автоматично змінює шрифти, 

кольори, границі і фонові малюнки.  

Щоб застосувати засіб Автоформат до усієї форми, потрібно 

виконати такі дії: 

- клацнути на кнопці вибору усієї форми, розташованої на 

перетині вертикальної і горизонтальної лінійок у лівому верхньому 

куті вікна форми. Якщо буде виділений елемент керування або група 

елементів керування, Автоформат буде застосований тільки до 

обраних об'єктів; 

- вибрати команду Формат/Автоформат або клацнути на кнопці 

Автоформат панелі інструментів. З'явиться діалогове вікно 

Автоформат; 
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- у списку Формат/Автоформат зазначені попередньо задані 

стилі. Праворуч, в області попереднього перегляду, показаний 

зовнішній вигляд форми обраного стилю.  Вибравши стилі, потрібно 

клацнути на кнопці ОК, щоб застосувати його до форми. 

Створення і налаштування ліній і прямокутників 

Лінії і прямокутники, що дозволяють візуально виділити 

споріднені дані в формі або зробити акцент на окремому об'єкті 

форми, можна помістити у форму, скориставшись кнопками Линия і 

Прямоугольник панелі елементів. В подальшому до ліній, 

прямокутників або рамок, які обмежують групи перемикачів, можна 

застосувати спеціальні ефекти форматування: для лінії пропонується 

звичайне або підняте оформлення; для прямокутника – звичайне, 

підняте, втоплене, втиснене, рельєфне, з тінню. Щоб застосувати 

ефект оформлення, потрібно клацнути на вибраному об’єкті правої 

кнопкою миші, вибрати з контекстного меню пункт Оформление, а з 

нього – варіант форматування. 

Також стиль ліній (або прямокутника) можна задавати на 

вкладці Макет діалогового вікна властивостей лінії (прямокутника), 

зокрема можна вибрати тип ліній (наприклад, суцільна чи точкова), 

колір та ширину межі. 
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Хід роботи 

1. Відкрити створену раніше форму Загальна інформація в 

режимі конструктора. Використовуючи Автоформат, змінити 

стиль оформлення форми та вставити малюнок. 
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2. В режимі Конструктора створити форму Презентація рослин 

на основі таблиці Растения. Використовуючи інструменти 

форматування, оформити зовнішній вигляд форми: встановити 

фоновий малюнок; шрифт та колір в назвах полів; використати 

для оформлення лінії та прямокутники; визначити розмір 

зображення (наприклад, як на малюнку). 

 
 

Контрольні запитання 

1. Які розділи має форма? 

2. Для чого призначені інструменти форматування? 

3. Що таке Авто формат? 

4. Як створити і налаштування лінії та прямокутники в формі? 

5. Які параметри оформлення можна застосовувати до ліній та 

прямокутників? 

6. Як вставити в форму малюнок? 
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Практична робота 12 

Тема. Створення головної кнопкової форми.  

Мета. Навчити створювати головну кнопкову форми. 

Учні повинні знати: призначення кнопкової форми бази даних. 

Учні повинні вміти: створювати головну кнопкову форми. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

 

Теоретичні відомості 

Кнопкова форма бази даних виконує функції звичайного меню, 

що дає змогу створити кращий інтерфейс для роботи з базою даних, 

автоматизувати ряд функцій, надати користувачеві прямий доступ до 

об'єктів бази даних. На кнопкову форму виносяться кнопки, які 

відкривають форми, звіти або активізують інші кнопкові форми, 

закривають поточну базу даних. Ця форма може містити також 

малюнки, логотипи, які можна вставляти в режимі Конструктора.  

Кнопкову форму можна створити за допомогою спеціальної 

надбудови – диспетчера кнопкових форм, який дає змогу утворити до 

восьми кнопок у формі, а також автоматично створює у вкладці 

Таблицы спеціальну таблицю-драйвер Элементы кнопочной формы. 

Для реалізації цієї функції виконують команду Сервис/Служебные 

программы/Диспетчер кнопочных форм.  
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Диспетчер перевіряє наявність кнопкової форми і таблиці 

елементів. В разі відсутності кнопкової форми на екран виводиться 

повідомлення про її відсутність та запитання щодо створення.  

 

 
 

Після натиснення на кнопку Да на екрані з’являється основне 

вікно Диспетчер кнопочных форм. 

 
При натисканні кнопки Изменить відкриється діалогове вікно, в 

якому можна  ввести потрібне ім'я кнопкової форми. 

 
Для створення кнопки на формі слід натиснути кнопку Создать і 

в наступному діалоговому вікні ввести назву кнопки, вибрати дію, що 

буде виконуватись при її натисканні та відповідно до дії вибрати 
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елемент. Для створення кнопки після вказання всіх параметрів 

потрібно натиснути ОК.  

 
 

 
Після створення елементів форми їх можна відредагувати, 

вилучити, перемістити, використовуючи  відповідні кнопки діалогового 

вікна. 

Для зручності користувачів у кнопковій формі можна створити 

кнопку для виходу із програми, а у формах, вбудованих в головну 

кнопкову форму, – кнопку для повернення на попередній рівень або 

кнопку виходу. 

Елементи кнопкової 

форми 

Кнопки для редагування 

елементів кнопкової 

 форми 
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З допомогою кнопкової форми можна створити початкове вікно 

для відкриття бази даних. Для цього у вікні бази даних потрібно 

вибирати команду Сервис/Параметри запуска. В результаті на екрані 

з'являється діалогове вікно, в якому можна встановити такі 

параметри: 

- Заголовок приложения – назву додатка;  

- Значок приложения – адресу файла, який містить зображення 

ліворуч від назви додатка;   

- Вывод формы/Страницы - форму, яка буде виводитися на екран 

при відкритті бази даних;  

 
Після встановлення параметрів запуску бази даних при її 

активізації автоматично завантажується створена кнопкова форма. Для 

відкривання бази даних без встановлених параметрів необхідно 

утримувати натиснутою клавішу Shift. Оформити зовнішній вигляд 

кнопкової форми можна з допомогою інструментів форматування в 

режимі Конструктора. 

Хід роботи 

Створити головну кнопкову форму, оформити її зовнішній вигляд 

за зразком,   та  встановити її автоматичне завантаження при відкриття 

бази даних. 
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Контрольні запитання 

1. Які функції виконує кнопкова форма? 

2. Яке призначення диспетчера кнопкових форм? 

3. Скільки кнопок можна створити на кнопковій формі? 

4. Які кнопки можна додавати на форму для зручності 

користувачів? 

5. Як встановити автоматичне завантаження кнопкової форми 

при відкриття бази даних? 

6. Як змінити зовнішній вигляд кнопкової форми? 
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Практична робота 13 

Тема. Розміщення елементів керування в формі та їх форматування.  

Мета. Навчити розміщувати в формі елементи керування. 

Учні повинні знати: призначення форм, способи створення форм, 

способи форматування форм в режимі Конструктора, призначення 

елементів керування. 

Учні повинні вміти: розміщувати в формі елементи керування. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

 

Теоретичні відомості 

Елемент керування – це окремі конструктивні елементи, які 

розміщуються в вікні форми. Такі елементи можуть бути різного типу 

і виконувати різні функції: відображати дані з полів таблиці, 

зберігати текст, “для краси”, вводити дані в форму з допомогою 

вибору значень з обмеженого набору значень. Такий метод введення 

інформації гарантує перевірку правильності значень, що вводяться і 

редагуються. Для форми можна створювати такі елементи керування 

як: список, поле зі списком, перемикачі, прапорці, вимикачі, група 

перемикачів і кнопки. 

Як тільки об’єкт поміщається в форму, йому присвоюється 

унікальне ім’я елемента керування. Кожен елемент має набір 

властивостей, доступ до яких можливий через діалогове вікно 

властивостей, яке можна відкрити кількома способами: 

- виділити елемент/ меню  Вид/Свойства; 

- двічі клацнути лівою кнопкою миші на об’єкті; 

- вибрати опцію Свойства з контекстного меню об’єкта. 

Елементи керування розміщуються в розділі форми Область 

данных.  

 

Типи елементів керування: 

1) Приєднані – зв’язані з полем вихідної таблиці і 

використовуються для відображення даних, а також введення і 

оновлення записів в таблиці; 

2) Вільні – існують незалежно від джерела даних і 

дозволяють виводити на екран текст, лінії, геометричні фігури, 

малюнки ; 
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3) Обчислювальні – використовують в якості джерела даних 

вираз (функції, формули). В вираз можуть бути включені дані з 

вихідної таблиці. 

Панель елементів 

Обов’язковий  інструментарій при створенні спеціальних 

елементів керування – це панель елементів керування. 

 

Назва елемента Опис 

Вибір об’єктів Виділяє об'єкт бази даних  

Майстер елементів 
Вмикає або вимикає майстра створення елементів 

керування 

Напис Створює текстовий об’єкт   

Поле 
Відображає поле даних (рядок із підписом і 

текстовим полем) 

Група Об'єднує елементи керування в один об'єкт  

Вимикач 
Створює вимикач, який у положенні  “ввімкнено” 

відображається в натиснутому стані  

Перемикач 
Створює елемент керування, який має два 

положення – Так/Ні 

Прапорець Створює прапорець опції  

Поле зі списком 

Створює елемент керування “список” для 

попередньо заданих значень; користувач може 

доповнювати цей  список 

Список 
Створює список з  заданими значеннями; користувач 

не може доповнювати список 

Вибір об’єктів  Майстер елементів 

Напис Поле  

Група  Вимикач 

Прапорець   
Перемикач  

Поле з списком Список  

Кнопка  Малюнок  

Вільна рамка об’єкта Приєднана рамка об’єкта 

Розрив сторінки 
Лінія  

Прямокутник  Інші елементи 
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Кнопка 
Створює кнопку, яка запускає макрокоманду або 

функцію   

Діаграма  Відображає дані у вигляді діаграм  

Малюнок  Створює рамку для виведення малюнка 

Вільна рамка 

об’єкта  

Створює рамки для відображення вільних об'єктів 

OLE  

Приєднана рамка 

об’єкта  

Створює зв'язувальну рамку для об'єкта OLE, набору 

рисунків  

Кінець сторінки  Розбиває форму на сторінки  

Підпорядкована 

форма\звіт 
Створює вбудовану підпорядковану форму або звіт  

Лінія Створює лінії  

Прямокутник  Створює прямокутник  

 

Щоб додати в форму елемент керування, потрібно клацнути в 

вікні списку полів на потрібному елементі і, утримуючи ліву кнопку 

миші, “перетягти” поле в потрібне місце області даних. Коли кнопку 

відпустити, в формі з’явиться елемент керування (Поле), а зліва від 

нього – приєднаний заголовок (Надпись). Після цього між полем 

таблиці і елементом керування Поле визначений зв’язок. 

Можна перенести в форму одразу кілька полів, попередньо 

вибравши їх зі списку одним з способів: 

- Виділити всі поля можна, двічі клацнувши на заголовку вікна 

списку полів. 

- Виділити кілька суміжних полів можна, клацнувши на першому 

потрібному полі, утримуючи Shift, клацнувши на останньому 

потрібному полі. 

- Виділити кілька несуміжних полів можна, клацнувши на 

першому потрібному полі, утримуючи Ctrl, клацати на кожному 

потрібному полі. 

Після розміщення всіх полів в формі, потрібно зберегти 

структуру форми.  

Поля використовуються в формі чи звіті для відображення 

даних з таблиці або запиту. Поле такого типу називають приєднаним, 

тому що воно зв'язано з даними з полем в джерелі даних. Крім того, 

існують вільні поля.  

Спосіб створення поля залежить від того, яке поле потрібно 

створити: приєднане, вільне чи обчислювальне. 
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Для створення приєднаного поля в режимі конструктора 

потрібно натиснути кнопку Список полів на панелі інструментів, 

виділити в списку полів одне чи кілька полів, перемістити за 

допомогою миші поле (або поля) зі списку полів у форму.  

Для створення вільного поля в режимі конструктора потрібно 

натиснути кнопку Поле на панелі елементів, вибрати будь-яке місце в 

формі (звіті), натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи, 

перемістити вказівник до потрібного розміру поля. 

Написи призначені для відображення в формі чи звіті описових 

текстів, таких як заголовки, підписи або короткі інструкції. У написах 

не виводяться значення полів або виразів, вони завжди є незалежними 

і не міняються при переході від запису до запису. Напис може бути 

приєднаний до іншого елемента керування (такий напис називають 

підписом). Наприклад, поле створюється з приєднаним написом, що 

містить підпис цього поля. Цей напис з'являється як заголовок 

стовпця у формі в режимі таблиці.  

Щоб розмістити текст напису на декількох рядках, можна 

змінити його розмір після введення всього тексту або натиснути 

наприкінці першого рядка Ctrl+Enter для розриву рядка. У цьому 

випадку текст у цьому стовпці автоматично перенесеться на 

наступний рядок у міру його введення. Максимальна ширина напису 

визначається довжиною першого рядка тексту. 

Прапорці у формі чи звіті можуть бути використані як окремі 

елементи керування, у якому відображаються значення логічного 

поля з базової таблиці або запиту. Якщо прапорець установлений, 

поле в таблиці має значення “Так”; якщо прапорець знятий, поле має 

значення “Ні”  

Крім того, прапорці включаються в групу елементів керування 

для відображення набору значень, що обираються. Вільні прапорці 

використовуються в спеціальних діалогових вікнах для прийому 

даних, що вводяться користувачем. 

Вимикачі у формі чи звіті можуть бути використані як окремі 

елементи керування,  в яких відображаються значення логічного поля 

з базової таблиці або запиту.  Вимикачі особливо зручні при 

використанні в групах. У такій групі легко бачити, який з вимикачів 

натиснутий. Замість підпису на вимикач можна помістити малюнок. 

Вільні вимикачі використовуються також у спеціальних діалогових 

вікнах для прийому даних, що вводяться користувачем. 
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Перемикачі звичайно використовуються в групі для 

відображення набору параметрів, з яких необхідно вибрати один.  

Група використовується в формі або звіті для виведення 

обмеженого набору параметрів. Якщо елементи керування поміщені в 

групу, то вони будуть працювати узгоджено, причому кожен з них 

буде пов’язаний з групою, а не з окремим полем таблиці. При 

створенні групи кожному елементу ставиться у відповідність деяке 

числове значення. В групі може бути вибраний тільки один 

перемикач, числове значення якого присвоюється всій  групі, а потім 

передається в поле таблиці. 

Група складається з рамки групи і набору прапорців, 

перемикачів чи вимикачів. При приєднанні групи до поля до нього 

приєднується тільки рамка групи, а не прапорці, вимикачі або 

перемикачі, які в ній знаходяться. Група може бути також зв'язана з 

виразом або бути вільною.  

Для відображення великої кількості параметрів зручніше 

використовувати не групу, а список або поле зі списком. 

Групи слід створювати для числових або логічних полів. Для 

полів інших типів краще використовувати список чи поле зі списком. 

 

Створення групи за допомогою Майстра 

Для створення групи з допомогою Майстра в режимі 

конструктора потрібно натиснути на  панелі елементів кнопку Група 

перемикачів на панелі елементів (кнопка Мастер повинна бути 

натиснута), вибрати у формі чи звіті місце, в якому повинний 

знаходитися лівий верхній кут групи, і, виконуючи подальші 

інструкції, створити групу перемикачів 

Створення групи без допомоги майстра 

Для створення групи без допомоги майстра в режимі 

конструктора потрібно натиснути на  панелі елементів кнопку Група 

перемикачів на панелі елементів (кнопка Мастер повинна бути 

відтиснута);  

- щоб створити вільну групу, вибрати місце, в якому міститься 

верхній лівий кут групи; 

- щоб створити приєднану групу, потрібно відкрити список полів 

натисканням кнопки Список полів на панелі інструментів,  

перетягнути поле зі списку полів у форму чи звіт. Поле 

необхідно переміщати зі списку полів при натиснутій кнопці миші. 

Якщо вибрати поле в списку полів, відпустити кнопку миші, а потім 
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вибрати місце в формі або звіті, елемент керування не буде 

приєднаний. 

Щоб додати в створену групу нові елементи керування, слід 

вибрати в панелі елементів кнопку потрібного елемента керування,  і 

перетягти його всередину групи. Якщо потрібно включити в групу 

перемикач, прапорець або вимикач, що не входять у групу, слід 

вирізати елемент керування і вставити його в групу, виділивши перед 

вставкою рамку групи. Якщо просто перетягнути в рамку групи 

існуючий елемент, то цей елемент не стане частиною групи. 

Кнопки використовуються у формах для виконання визначеної 

дії або ряду дій, наприклад: 

- переходи по записам; 

- обробка записів (копіювання, дублювання, збереження, 

відновлення, друк записів); 

- робота з формою (відкрити, закрити, роздрукувати, відкрити 

сторінку на багато сторінковій формі); 

- робота зі звітом (відправити по пошті або в файл, продивитись 

або роздрукувати); 

- запуск інших програм; 

- виконання запиту або макросу, друк таблиці, автонабір 

телефонного номера. 

Кнопки розміщують найчастіше в розділах заголовка або 

приміток форми.  Щоб кнопка виконувала яку-небудь дію, потрібно 

створити макрос або процедуру обробки події і зв'язати їх із 

властивістю кнопки Нажатие кнопки (OnClick). Текст напису на 

кнопці задається як значення властивості Надпись (Caption). Щоб 

помістити на кнопку малюнок, слід вказати його у властивості 

кнопки Рисунок (Picture). 

Можна створити кнопку самостійно чи за допомогою майстра. 

Майстер дозволяє створювати кнопки більше 30 типів і прискорює 

процес розробки кнопки, автоматично виконуючи всі основні дії. 

Наприклад, можна створити кнопку для пошуку записів, виведення 

запису на друк або застосування фільтра у формі. Крім того, майстер 

допомагає навчитися писати процедури обробки подій. При створенні 

кнопки за допомогою майстра Microsoft Access створює процедуру 

обробки подій і приєднує її до кнопки. Користувач може відкрити 

процедуру, ознайомитися з програмою і при необхідності внести в 

програму зміни. 
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Щоб створити кнопку за допомогою майстра в режимі 

конструктора, потрібно натиснути на панелі елементів кнопку 

Майстра,  натиснути кнопку Кнопка, вибрати у формі її місце, 

виконати інструкції, виведені в діалогових вікнах майстра.  

Щоб створити кнопку без допомоги майстра в режимі 

конструктора, потрібно відтиснути на панелі елементів кнопку 

Майстра,  натиснути кнопку Кнопка, вибрати у формі її місце,  

натиснути кнопку Свойства на панелі інструментів, щоб відкрити 

вікно властивостей. В комірку властивості Нажатие кнопки 

(OnClick) ім'я макросу або процедури обробки події, що повинні 

виконуватися при натисканні кнопки, або натиснути кнопку 

Побудовник для виклику побудовника макросів або побудовника 

програм. Щоб помістити на кнопку надпис, потрібно ввести текст 

надпису в комірку властивості Надпись (Caption). Замість підпису на 

кнопку можна помістити малюнок, ввівши в комірку властивості 

Рисунок (Picture) шлях і ім'я файлу з розширенням .bmp, .ico, .dib, 

.wmf чи .emf. Якщо шлях або ім'я файлу невідомі, слід натиснути 

кнопку Побудовника для відкриття побудовника малюнків. 

Допускається додавання на кнопку малюнка і підпису, створених у 

графічному редакторі Paint системи Windows. Щоб у редакторі Paint 

створити малюнок розміром із кнопку, потрібно: 

- намалювати малюнок будь-якого розміру і вибрати частину для 

розміщення на кнопці; 

- виконати команду Правка/Копировать в файл, вказавши ім'я 

файлу. Таким способом створюється файл із малюнком обраного 

розміру. 

Переміщення елемента керування і його підписів 

Кожен елемент керування має маркери переміщення (“відкрита 

долоня”) та маркери розміру (двонаправлені стрілки).  

Перетягнути елемент керування на нове місце можна, коли 

вказівник миші приймає вигляд відкритої долоні. Щоб вказівник 

миші набув такого вигляду, потрібно перемістити вказівник по межі 

елемента керування або його напису. 

Для того щоб у процесі переміщення елемента керування 

зберігати його вирівнювання по горизонталі чи по вертикалі відносно 

інших елементів, потрібно натиснути і утримувати клавішу Shift при 

виборі та переміщенні елемента керування. У цьому випадку елемент 

керування можна переміщати тільки по горизонталі чи тільки по 

вертикалі, що визначається напрямком першого руху. 
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Якщо елемент керування потрібно змінити на невелику 

величину, зручніше, утримуючи клавішу Ctrl, натискати відповідну 

клавішу переміщення курсору: →, ↑, ↓, ←. При такому способі 

переміщенні елемента керування не вирівнюється щодо сітки. 

При створенні елемента Поле самі елементи та їх написи 

розташовуються зліва, на одному рівні з базовим елементом. Але при 

оформленні зовнішнього вигляду форми часто виникає потреба 

перемістити напис в інше місце. Щоб перемістити елемент керування 

або відповідний йому напис незалежно один від одного, потрібно 

помістити вказівник миші на маркер переміщення. Вказівник прийме 

вигляд руки з витягнутим вказівним пальцем. Натиснувши і 

утримуючи ліву кнопку миші, можна перемістити елемент або напис 

в нове положення.  

Список або поле зі списком використовуються в тих випадках, 

коли наперед  відомо, що поле буде містити дані, які повторюються і 

їх треба буде вибрати зі списку.  

Список завжди відображається вже відкритим. Та його частина, 

яка вміщується на екрані з заданими розмірами, постійно на екрані, 

тому список займає в формі багато місця. Користувач може вибрати 

тільки ті значення, які перераховані в списку. Поле зі списком 

виглядає як звичайне поле форми, в правій частині якого розміщена 

кнопка зі стрілкою. Поле зі списком дозволяє крім запропонованих 

варіантів вводити і інші значення.  

 

Щоб створити поле або поле зі списком, потрібно активізувати  

кнопку Мастер на панелі інструментів, вибрати кнопку Список або 

Поле со списком, вказати місце його розташування і визначити 

розмір, утримуючи ліву кнопку миші. Після того, як відпустити 

кнопку миші, запуститься майстер, в вікні якого треба вказати спосіб 

отримання  значень для нового елемента керування. Якщо набір 

значень  буде вводитися одразу в процесі роботи майстра, треба 

клацнути на відповідному перемикачі; ввести значення, які будуть 

відображатися в списку; вказати текст напису для нового поля зі 

списком. 

 

Зміна розмірів елемента керування 

Для зміни розмірів елемента керування потрібно переміщувати 

маркери розміру, поки елемент керування не набуде необхідних 

розмірів. 
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Якщо виділено кілька елементів керування, то при переміщенні 

маркерів розміру одного елемента будуть змінюватися розміри всіх 

елементів. 

Якщо розміри елемента керування потрібно змінити на невелику 

величину, зручніше натискати відповідну клавішу переміщення 

курсору (→, ↑, ↓, ←), утримуючи натиснутою клавішу Shift. 

Щоб змінити розмір елемента керування по його вмісту, 

потрібно виділити один чи кілька елементів керування, розміри яких 

потрібно змінити,  вибрати меню Формат/Размер/По размеру 

данных. 

Щоб вирівняти розміри елементів керування по вузлах сітки, 

потрібно виділити один чи кілька елементів керування, розміри яких 

потрібно змінити,  вибрати меню Формат/Размер/По узлах сетки. 

(Сітка використовується для рівного розташування елементів 

керування. Якщо сітка не виведена на екран, потрібно вибрати у 

меню Вид команду Сетка). 

Можна вирівняти розміри елементів керування відносно інших 

таким чином: 

- по найвищому -  робить висоту всіх елементів керування 

рівній висоті найвищого; 

- по найнижчому -  робить висоту всіх елементів керування 

рівній висоті найнижчого; 

- по найширшому -  робить ширину всіх елементів 

керування рівній ширині найширшого; 

- по найвужчому - робить ширину всіх елементів керування 

рівній ширині найвужчого. 

Для цього потрібно вибрати меню Формат/Размер/ відповідну 

команду: 

 

Вирівнювання елементів керування 

Для вирівнювання положення елементів керування слід 

вибирати елементи керування, розташовані в одному рядку чи 

одному стовпці. Після їх вибору виконати Формат/Выравнять/ 

вибрати одну з підкоманд: 

- по лівому краю -  вирівнює ліві границі елементів 

керування по лівій границі крайнього лівого елемента; 

- по правому краю - вирівнює праві границі елементів 

керування по правій границі крайнього правого елемента; 
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- по верхньому краю - вирівнює верхні границі елементів 

керування по верхній границі крайнього верхнього елемента; 

- по нижньому краю - вирівнює нижні границі елементів 

керування по нижній границі крайнього нижнього елемента. 

 

Зміна інтервалів між елементами  керування 

Для вирівнювання інтервалів між елементами керування 

потрібно вибрати елементи керування (принаймні три), що потрібно 

розмістити на рівних інтервалах. Якщо до елементів керування 

приєднані підписи, слід вибирати самі елементи, а не їх підписи. У 

меню Формат вибрати команду Интервал по горизонтали або 

Интервал по вертикали та підкоманду  Сделать равным. 

Елементи будуть розміщені через рівні проміжки. Фактично 

зміниться положення тільки середнього елемента; верхній і нижній 

елементи керування залишаться на своїх місцях. 

Для збільшення або зменшення інтервалів між елементами 

керування потрібно виконати аналогічні дії, у меню Формат вибрати 

команду Интервал по горизонтали або Интервал по вертикали та 

підкоманду  Увеличить (Уменьшить) . 

При зміні інтервалу між елементами керування крайній лівий 

елемент (при зміні інтервалу по горизонталі) чи крайній верхній (при 

зміні інтервалу по вертикалі) залишаться на своїх місцях. 

 

Хід роботи 

1. Створити форму, яка буде містити кнопки для відкриття будь-

яких 2 таблиць та 2 форм, які є в базі даних. 

2. Вибрати Создание формы в режиме Конструктора. 

3. Додати в форму заголовок та примітки форми. Оформити 

заголовок та примітки форми з допомогою написів, вибрати  вид 

та колір шрифту, товщину межі та вид оформлення 

(Оформлення зробити на свій смак). 
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4. В область даних додати написи та кнопки для відкриття об’єктів 

бази даних.  

Порядок створення кнопки з написом. 

1) Додати напис, в якому вказати, який об’єкт буде відкриватися 

при натисканні кнопки. Оформити напис.  

2) Додати кнопку, вставити на неї малюнок з Microsoft Clip 

Gallery, вказати об’єкт, який буде відкриватися при її 

натисканні. Для вставки малюнка потрібно відкрити 

властивості кнопки, на вкладці Макет в полі Рисунок вибрати 

малюнок (якщо потрібно вставити інший малюнок, потрібно 

натиснути кнопку Обзор… та знайти його). Для вказування 

об’єкта, який буде відкриватися, потрібно задати його адресу 

в полі Адрес гиперссылки. В вікні, що відкриється, потрібно 

вибрати 2_Объектом в этой базе данных та вибрати 

потрібний об'єкт з бази даних. 
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Після виконання цих дій в область даних буде вставлена  кнопка з 

вибраними властивостями. 
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5. Вирівняти розташування написів та кнопок, виділивши об’єкти 

та використавши команди з контекстного меню. 

6. Зберегти форму, перейти в режим форми. Перевірити роботу 

створених кнопок. 
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Контрольні запитання 

1. Що таке елементи керування? 

2. Які функції можуть виконувати елементи керування? 

3. В якому розділі форми розміщуються  елементи керування? 

4. Які є типи елементів керування? 

5. Що таке панель елементів? 

6. Що таке підпис елемента керування? 

7. Назвіть елементи керування, які можна вставляти в форму. 

8. Яке призначення елемента поле?  

9. Яке призначення елемента Напис? 

10. Яке призначення елемента Кнопка? 

11. Як перемістити елемент керування? 

12. Як змінити розмір елемента керування? 

13. Як вирівняти розміри елементів керування відносно інших? 

14. Як вирівняти інтервали між елементами керування? 
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Практична робота 14 

Тема. Підготовка звітів.  

Мета. Дати поняття про звіти, навчити створювати звіти різними 

способами та підготовлювати до друку. 

Учні повинні знати: призначення звітів, способи створення звітів, 

типи звітів. 

Учні повинні вміти: створювати звіти різними способами та 

підготовлювати їх до друку. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Access. 

 

Теоретичні відомості 

Звіти в Microsoft Access забезпечують виведення на друк або 

паперовий носій інформації з бази даних в зручному для сприйняття і 

роботи вигляді. Вони можуть містити дані з однієї або кількох 

таблиць (або запитів) і складатися як з однієї сторінки (наприклад, 

рахунок з реквізитами покупця та список замовлених товарів) так і з 

кількох сторінок (наприклад, каталог товарів або відомість видачі 

заробітної плати). В звіти можна помістити графіки та малюнки, 

додати нумерацію сторінок, виводити значення полів, що 

обчислюються. Записи, що відображаються в звіті, можна 

відсортувати за одним або кількома полями, а також згрупувати, 

застосовуючи до груп полів статистичні вирази. 

Звіти як об’єкти бази даних розташовані в вікні бази даних на 

вкладці Отчеты.  
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Основні типи звітів, які можна створювати в Microsoft Access: 

1. “В стовпець”. Такий звіт нагадує макет форми, всі поля 

виводяться в один стовпець. Зліва від кожного поля 

відображається значення, яке задається властивістю 

Подпись цього поля. Впорядкування полів може бути 

будь-яким, на одній сторінці звіту міститься один або 

кілька записів. 

 
2. Рядковий. Кожен запис в такому звіті виводиться в 

окремому рядку, а кожне поле – в окремому стовпці. 

Підписи полів друкуються в якості заголовків рядків. 

Рядкові звіти дозволяються групувати дані за одним або 

кількома полями, а також друкувати підсумкову 

інформацію по групах та по звіту в цілому.  

 
3. Поштові наклейки. З допомогою майстра можна швидко 

створити звіт, відформатований для друку поштових 

наклейок. Кожна така наклейка – це набір даних, 
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розташованих в кількох полях одного запису (наприклад, 

адреса та ім’я людини) 

4. Звіти з графіками та діаграмами.  

 

Звіт можна створити кількома способами: 

1. У режимі Конструктора. 

2. З використанням засобу Автоотчет. 

Автоотчет дозволяє вказати таблицю або запит, які повинні 

стати джерелом даних для звіту, а також вибрати його макет (в 

стовпець або рядковий). Можливість вибору полів не передбачена: в 

автозвіт переносяться всі поля вихідної таблиці або запиту. Щоб 

створити звіт цим способом потрібно виконати такі дії: 

1) В вікні бази даних клацнути на кнопці Отчеты панелі Объекты, 

натиснути кнопку Создать. З'явиться діалогове вікно Новый 

отчет, в якому потрібно вибрати формат автозвіту (в верхній 

частині вікна) та таблицю або запит в якості джерела даних (з 

розкривного списку в нижній частині вікна). 

 
2) На екрані відобразиться новий звіт в вибраному форматі в 

режимі попереднього перегляду. 
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3) Якщо потрібно, зберегти створений звіт, виконавши команду 

Файл/Сохранить. 

 
 

Примітка. Для таблиці, яка відкрита в режимі введення даних, 

можна швидко створити автозвіт “в стовпець”, 

клацнувши на кнопці сворення нового об’єкту на 

панелі інструментів та вибрати з меню команду 

Автоотчет.  

 

Якщо таблиця не відкрита, а лише виділена, авто 

звіт можна створити, виконавши команду 

Вставка/Автоотчет. 

Для доопрацювання подібного базового звіту 

слід скористатись більш досконалими засобами в 

режимі конструктора. 
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3. З використанням майстра створення звітів. 

Майстер створення звітів дозволяє користувачу вибирати поля з 

таблиць або запитів, зовнішній вигляд та стиль оформлення звіту. 

Майстер працює з полями кількох таблиць або запитів і створює звіти 

з більш складною структурою, в якій допускається групування 

записів за кількома логічними категоріями. 

Для створення звіту з допомогою майстра, потрібно виконати 

такі дії: 

1) В вікні бази даних клацнути на кнопці Отчеты, потім двічі – на 

ярлику Создание отчета с помощью мастера.  З’явиться перше 

діалогове вікно майстра створення звітів, в якому з розкривного 

списка потрібно вибрати таблицю (або запит), яка містить поля 

майбутнього звіта; перейти до наступного вікна майстра, 

клацнувши на кнопці Далее. 

 
2) Включити до звіту потрібні поля з допомогою відповідних 

кнопок. Якщо є необхідність  помістити в звіт поля з іншої 

таблиці (або запита), треба вибрати її в розкривному списку та 

додати поля. Між такими таблицями бази даних обов’язково 

повинні бути встановлені зв’язки; перейти до наступного вікна 

майстра, клацнувши на кнопці Далее. 

3) Вибрати представлення даних.  Якщо на попередньому кроці 

було вибрано кілька таблиць, на цьому кроці необхідно вибрати 

таблицю, по полям якої будуть групуватися записи. В якості 

підказки в правій частині вікна відображається зразок сторінки 
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майбутнього звіта; перейти до наступного вікна майстра, 

клацнувши на кнопці Далее. 

 
4) Згрупувати записи, вказавши поля, які будуть використовуватися 

як заголовки груп. Щоб задати групування по певному полю, 

слід клацнути на імені поля в списку зліва, а потім – на кнопці з 

знаком “>”; перейти до наступного вікна майстра, клацнувши на 

кнопці Далее. 

 
5) Виконати сортування даних та обчислення, Майстер дозволяє 

вибрати до чотирьох полів сортування. Якщо поля містять 

числові дані, доступна кнопка Итоги, яка відкриває діалогове 
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вікно, в якому можна встановити прапорці для застосування до 

числових полів статистичних функцій, наприклад для 

обчислення загальної суми, середнього значення, знаходження 

мінімального або максимального значення. Виконавши потрібні 

настройки потрібно клацнути на кнопці Далее. 

 
 

6) Вибрати макет та орієнтацію звіта, налаштувати ширину полів 

для розташування на одній сторінці; перейти до наступного вікна 

майстра, клацнувши на кнопці Далее. 
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7) Вибрати стиль оформлення звіту; перейти до наступного вікна 

майстра, клацнувши на кнопці Далее. 

 
 

8) На заключному етапі ввести потрібний заголовок звіта. 

 
 

Врахувавши всі настройки, майстер створює звіт, зберігає його 

та відкриває в режимі Предварительный просмотр.  
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В діалоговому вікні Новый отчет доступні також інші майстри, 

під керівництвом яких можна створити більш складні різновиди 

звітів: майстер Почтовые наклейки та Мастер диаграмм. 

Створений з допомогою останніх двох способів звіт 

відкривається у вікні попереднього перегляду. Це вікно дозволяє 

побачити всі елементи звіта в тому вигляді, в якому вони будуть 

надруковані на папері. Для переміщення між сторінками звіту слід 

користуватись кнопками навігаційної панелі. Оцінивши переваги та 

недоліки створеного звіту можна перейти в режим конструктора для 

доопрацювання,  або відправити звіт на друк. 
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Внести в макет звіту деякі зміни можна з допомогою засобів 

діалогового вікна Параметры страницы, яке відкривається 

командою Файл/Параметры страницы.  

 

- На вкладці Поля можна вказати розмір полів сторінки, які 

підходять з точки зору користувача. Встановивши прапорець 

Печатать только данные, можна виключити зі звіту всі 

додаткові елементи (наприклад, заголовок, надписи полів, лінії 

сітки), залишивши для друку лише дані. 

  
- На вкладці Страница вказуються: орієнтація звіта на 

сторінці, параметри паперу, пристрій для друку. 

 

- На вкладці Столбцы можна варіювати параметри друку для 

звітів та наклейок, які складаються з великої кількості стовпців: 

кількість стовпців, інтервал між рядками і стовпцями, ширина і 

висота стовпця. Якщо в звіті встановлений друк кількох 

стовпців на сторінці, то активізується група Макет столбца, 

перемикачі якої задають порядок друку записів: Сверху вниз 

або Слева направо. 
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Вивести на друк (та візуально оцінити в режимі попереднього 

перегляду) можна не лише звіт, а й інші об’єкти бази даних (таблиці, 

форми або запити). 

Хід роботи 

1. Засобом Автозвіт на основі таблиці Растения створити два 

звіти: “У стовпець” та “У рядок”. Порівняти вигляд 

інформації у цих звітах. 

2. З допомогою Майстра створити звіт, використавши такі 

поля: Название (таблиця Растения), Тип (таблиця Типы), 

Количество, Стоимость (таблиця Сведения заказа). 

Оформлення звіту вибрати самостійно. 

Контрольні запитання 

1. Яке призначення звітів? Навести приклали звітів 

2. Які основні типи звітів? 

3. Які особливості звіту, створеного засобом Автоотчет? 

4. Які переваги використання Майстра при створення звіту? 

5. Які об’єкти, крім даних з таблиць, можна помістити в звіт? 

6. Як можна відсортувати дані в звітах? 

7. Як можна згрупувати дані в звітах? 

8. Для чого призначене вікно попереднього перегляду звіта? 

9. Як можна внести зміни в макет звіту, що буде надрукований? 

10. Які об’єкти бази даних можна друкувати, крім звітів? 
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Додаток 

Настройка та форматування звітів в режимі Конструктора 

Оскільки розробка звітів нагадує створення форм, робота в 

режимі конструктора під час доопрацювання звітів аналогічна роботі 

з формами в режимі конструктора. Щоб відкрити звіт в режимі  

конструктора, слід виділити його назву та клацнути на кнопці 

Конструктор панелі інструментів вікна бази даних. 

 
Звіт може складатися з кількох розділів. 

1. Заголовок – містить інформацію загального характера, яка 

друкується один раз на початку (як правило, це напис з назвою 

звіту. Крім цього, в заголовок можна віднести одну або кілька 

окремих сторінок, на яких оформляється титульна сторінка звіту 

або містяться діаграми та малюнки. 

2. Верхній колонтитул – містить інформацію, яка повинна 

виводитись зверху на кожній сторінці звіту, наприклад для 

приєднаних елементів керування або номера сторінок. 

3. Заголовок групи. В рядку заголовка вказується поле, по якому 

відбувається групування записів. 

4. Область даних, в якій містяться фактичні дані з полів таблиці. 
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5. Нижній колонтитул – містить інформацію, яка повинна 

виводитись знизу на кожній сторінці звіту, наприклад деякі 

підсумкові відомості або номера сторінок. 

6. Область приміток – містить відомості, які повинні бути 

надруковані один раз в кінці звіта, одразу після нижнього 

колонтитула останньої сторінки (поточна дата, підсумком дані 

по всі сторінкам звіту, інформація про розробників звіту) 

Якщо звіт створюється в режимі конструктора “з нуля”, то в 

робочій області вікна конструктора відображаються лише розділи 

верхнього та нижнього колонтитулів і область даних. Вивести на 

екран інші розділ можна, скориставшись командою меню 

Вид/Заголовок/примечание отчета. Для додавання  або 

видалення колонтитулів використовується команда 

Вид/Колонтитулы. Розміри всіх розділів можна змінювати 

довільним чином. 

 
При роботі в режимі конструктора звітів доступні такі ж панель 

елементів і список полів, як і при роботі з формами. Використовуючи 

переміщення і вирівнювання елементів керування та приєднаних до 

них надписів, можна скорегувати недоліки роботи майстра при 

створенні звіта за застосувати до нього форматування.  

Для великих текстових полів  та полів МЕМО, які містять 

записи змінної довжини, зручно використовувати властивості 

Расширение и Сжатие, які встановлюються на вкладці Макет вікна 

властивостей елемента керування. Застосування опції Расширение 
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дозволяє при заданій ширині елемента керування варіювати його 

висоту, а опція Сжатие дає можливість позбутися пустих рядків в 

полі, автоматично зменшуючи його висоту. 

 
Для оформлення зовнішнього вигляду звітів можна 

використовувати лінії та прямокутники, налаштувати ефекти 

форматування, використати налаштування для макета: тип, колір, 

ширину  межі вибраного графічного елемента. 

Якщо в звіті потрібно надрукувати частину інформації на 

окремій сторінці, використовується розділювач сторінок, який можна 

розмістити в будь-якому місці звіта, крім колонтитула. Для вставки 

розділювача сторінок потрібно клацнути на кнопці Разрыв 

страницы панелі елементів (при цьому вказівник змінить вигляд на 

знак “+”), помістити вказівник в потрібному місці звіта, клацнути 

лівою кнопкою миші. При цьому в лівій частині звіту з’вляться  

маркери розділювала сторінок (чорні крапки). Заголовок звіта буде 

друкуватися не суцільним текстом, а розіб’ється  на два підрозділи, 

кожен з яких почнеться  нової сторінки. Для збереження внесених 

змін потрібно зберегти звіт. 

 
В звіт можна помістити будь яке графічне зображення, 

наприклад, логотип компанії, малюнок або відскановану фотографію. 

Найчастіше малюнки розміщуються в розділі заголовку або приміток 

звіта. 
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Щоб додати в звіт готове зображення, потрібно виконати таку 

послідовність дій. 

1. Відобразити  на екрані панель елементів (якщо вона не 

відображена), вибравши команду Вид/Панель элементов. Для 

розміщення зображення в розділі заголовка потрібно збільшити 

цей розділ, перетягнувши мишею вниз межу верхнього 

колонтитула. 

2. Клацнути на кнопці Рисунок панелі елементів (вказівник 

змінить вигляд), помістити вказівник в місце, де буде 

зображення, утримуючи натиснутою ліву кнопку визначити 

його розмір, після чого відпустити кнопку миші (з’явиться 

діалогове вікно Выбор рисунка). 

 
3. В діалоговому вікні Выбор рисунка, використовуючи 

розкривний список Папка, знайти папку, в якій  зберігається 

потрібне зображення та вставити його в звіт. 

4. Якщо розміри зображення не співпадають з розмірами рамки, 

потрібно скорегувати його розміри,  з допомогою контекстного 

меню зображення (клацнути на  ньому правою кнопкою 

миші)/Свойства/Макет/Установка размеров/По размеру 

рамки. 

 
5. В режимі попереднього перегляду переконатись, що новий 

вигляд звіту придатний для друку. 

Якщо зображення є OLE-об’єктом, для його вставки в звіт 

потрібно клацнути на кнопці Свободная рамка объекта панелі 
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елементів, а потім в діалоговому вікні Вставка объекта  вибрати тип 

нового об’єкта або знайти вже існуючий файл.  

Для групування записів по визначеному полю в режимі 

конструктора використовується діалогове вікно Сортировка и 

группировка, яке викликається командою Вид/Сортировка и 

группировка. 

Для створення нової групи в звіті слід виконати послідовність 

дій. 

1. В вікні Сортировка и группировка в першому рядку стовпця 

Поле/выражение, а потім вибрати потрібне поле для 

групування з розкривного списку справа в цій комірці. 

Групування та сортування записів можна виконувати не лише на 

конкретному полі, й виразі, на початку якого потрібно ставити 

знак “=” (наприклад, =[Стоимость]*[Количество]) 

2. Вибрати порядок сортування (за зростанням або за спаданням) 

3. В нижній частині діалогового вікна вкзати відповідні параметри: 

1) Заголовок группы – вибрати Да для зміни структури звіта, в 

результаті чого в звіті з’явиться новий розділ Заголок группы. 

2) Примечания группы - вибрати Да, якщо потрібні примітки до 

створеної групи або Нет, якщо примітки не потрібні. 

3) Группировка – задається спосіб групування даних (наприклад, 

за значеннями або кількістю символів, що співпадають). 

4) Не разрывать – ця властивість визначає, як будуть 

надруковані елементи, що належать одній групі. Вибравши 

потрібну опцію: 

- Нет – немає ніяких обмежень, розділи групи можуть 

розташовуватись на сусідніх сторінках; 

- Вся группа – група обов’язково буде надрукована на одній 

сторінці; 

- С первыми данными – заголовок може бути надрукований 

на сторінці, тільки в тому випадку, якщо разом з ним буде 

надрукований перший запис з області даних. 
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Якщо  потрібно розмістити в звіті дані, що обчислюються, 

створюється новий вільний елемент керування Поле, який має 

обчислювальне значення. Вираз (або формула), за яким відбувається 

обчислення, може містити значення полів однієї або кількох таблиць, 

а також функції та вирази. Найпростішими прикладами розміщення в 

звіті обчислювальних полів можуть бути розміщення 

лічильника сторінок та відображення поточної дати з 

допомогою команд Вставка/Номера страниц або 

Вставка/Дата и время.. 

Щоб помістити в звіт обчислювальне поле, 

потрібно вибрати кнопку Поле панелі елементів, 

помістити вказівник в потрібне місце звіта та 

визначити його розміри з допомогою правої кнопки 

миші. Двічі клацнувши на новому елементі керування, 

ввести вираз в діалоговому вікні, що відкриється. Будь-який вираз 

або формулу потрібно починати знаком “=”. 

Створене обчислювальне поле можна відформатувати з 

допомогою інструментів форматування. Короткі вирази можна 

вводити безпосередньо в обчислювальне поле, а для введення довгих 

виразів зручно використовувати 

Постоитель выражений 

(клацнути на кнопці “…” 

справа від рядка властивостей 

Данные) або вікно Область 

ввода (натиснути Shift+F2). 
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Контрольні запитання 

1. Як відкрити звіт в режимі  конструктора? 

2. З яких розділів складається звіт? 

3. Як оформити зовнішній вигляд звіту? 

4. Які додаткові елементи можна помістити в звіт? 

5. Як виконати групування записів по певному полю? 

6. Як помістити в звіт дані, що обчислюються? 

7. Які засоби зручно використовувати для введення довгих 

виразів? 
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Висновки 
 

Виконавши запропоновані практичні роботи, учні навчаться: 

• запускати програму Microsoft Access, створювати порожню 

базу даних, створювати таблиці в режимі введення даних. 

• запускати програму Microsoft Access, створювати порожню 

базу даних, створювати таблиці з допомогою Майстра. 

• створювати таблиці в режимі Конструктора. 

• виконувати сортування та фільтрування даних в таблиці, 

застосовувати різні фільтри для відбору інформації. 

• створювати запити з допомогою майстра простих запитів. 

• створювати запити на зміну, видалення, додавання 

інформації, додавати в запити умови відбору. 

• додавати в запит обчислювальні поля. 

• створювати форми різними способами, додавати інформацію 

в таблиці з допомогою форм. 

• створювати багатотабличні форми з допомогою майстра,  

використовуючи різні опції. 

• змінювати структуру форм в режимі Конструктора, 

використовувати інструменти форматування для оформлення 

зовнішнього вигляду форми.  

• створювати головну кнопкову форми. 

• розміщувати в формі елементи керування. 

• створювати звіти різними способами та підготовлювати їх до 

друку. 
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