
 

 

 Бази даних. Програма MS-Access. 
 

Урок 1  “Види  та призначення баз даних” 
 

Що таке електронна база даних? 

 Інформація, що зберігається в пам'яті комп'ютера у вигляді   

            структурованих і взаємозв'язаних даних, називається базою 

           даних.  

 Основою бази даних є інформаційні архіви з деякої предметної галузі. Для 

роботи з такими електронними архівами використовують спеціальні комп'ютерні 

програми, які називаються СКБД (система керування базами даних). СКБД  дають 

можливість надійно зберігати інформацію, оновлювати, доповнювати і змінювати 

структуру, видавати повну і достовірну інформацію на запит, захищати інформацію 

від несанкціонованого доступу, а також  виконувати сортування, пошук інформації, 

обчислення та багато іншого.  

Використання баз даних. 

 Бази даних широко використовуються в різних сферах людської діяльності. 

Наприклад, база даних промислового підприємства містить інформацію про 

штатний розклад, про матеріальні цінності, про надходження сировини та 

комплектуючих, про фінансові операції,  про накази та розпорядження адміністрації, 

та багато іншого. На основі таких даних працюють автоматизовані системи 

управління підприємством – АСУ, без яких успішне ведення бізнесу і керування 

підприємством сьогодні практично неможливо.  

 База географічних даних здатна відтворювати географічні карти з різним 

степенем деталізації, база метеорологічних даних зберігає інформацію про природні 

спостереження та створює прогнози, база даних хімічного напрямку зберігає 

інформацію про хімічну структуру речовин та здатна встановити факт ідентифікації 

нової речовини.  

 Існують також бібліографічні бази даних для обліку наявного книжкового 

фонду; бази даних юриспруденції з мільйонами документів та судових справ; бази 

даних публіцистики і періодики містять інформацію, що друкується в декількох 

сотнях самих популярних видань і поповнюється новою інформацією щоденно. 

 Використовуються бази даних у веденні бухгалтерської справи, у поліклініках 

для реєстрації пацієнтів, для керування транспортом та інше. 

Професіонали та користувачі 

 Зі створенням і використанням електронної бази даних пов'язана робота 

багатьох людей, спеціалістів: 

- адміністратори (ІТ-директори) проектують базу даних, відповідають за її 

функціонування, за технічну, програмну та фінансову підтримку, безпеку та 

захист даних, достовірність інформації; 

- системні програмісти виконують генерацію СКБД, стежать за її роботою у 

середовищі операційної системи, розробляють нове програмне забезпечення; 
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- прикладні програмісти  розробляють програми, що використовуються  в різних 

сферах людської діяльності; 

- кінцеві користувачі спілкуються з системою в інтерактивному режимі або 

    формулюють свої запити службі адміністратора.    

 Практичне завдання: 

- переглянути інформацію про штатний розклад (знайти у мережі); 

- відповісти на запитання: 

1. Скільки співробітників працює на підприємстві? 

2. Яка саме інформація про кожного представлена в базі? 

3. Яка інформація потрібна для фінансових служб? 

4. Яка інформація потрібна для соціальних служб? 

5. Якою інформацією, на ваш погляд, треба доповнити базу даних для 

правильного ведення кадрової політики підприємства? 

? Питання для самоконтролю. 

1. Що таке база даних? 

2. Що називають системою керування базами даних? 

3. Можливості сучасних СКБД. 

4. Яке значення СКБД для ведення бізнесу та для керування підприємством? 

5. Приведіть приклади науково – інформаційних баз даних. 

6. Яку інформацію може містити бібліографічна база даних? 

7. Яку інформацію повинна містити база даних керування залізничним 

транспортом? 

 

Урок  2 “Моделі зберігання інформації.  Реляційна база даних MS-

Access.” 
 

   В комп'ютерних інформаційних системах застосовують три моделі 

зберігання інформації: ієрархічну, мережеву, реляційну. 

Ієрархічна модель має деревовидну структуру. На найвищому рівні такої 

структури міститься вузол, який називається кореневим. Кожен вузол може бути 

первинним для декількох наступних вузлів. Розглянемо для прикладу спрощену 

структуру бази даних продуктового складу. 

 

 
    Продуктова група 

 

  

 Овочі    Молочні   М'ясні  Кондитерська 

     продукти   продукти  група 

 

 

    Ціни      Ціни    Ціни   Ціни 

 

    Упаковка                    Упаковка  Упаковка  Упаковка 
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    Термін       Термін  Термін  Термін 

    реалізації                   реалізації             реалізації  реалізації 

 

 В ієрархічній моделі даних доступ до кожного вузла відбувається через 

первинний вузол. Недолік цієї моделі в тому, що обмежені напрямки переміщення 

по системі, незручно виконувати обробку та пошук даних. 

 Мережева модель організації даних виникла після удосконалення 

ієрархічної моделі. Мережева модель дає можливість встановлювати між вузлами 

різнонаправлені зв'язки, має більшу гнучкість, більш зручна для пошуку інформації, 

економніша. 

 Такий вигляд буде мати структура мережевої моделі продуктового складу: 

 
   Продуктова група 

 

  

 Овочі    Молочні   М'ясні  Кондитерська 

     продукти   продукти  група 

 

 

 

 

             Ціни                  Упаковка                  Термін реалізації 

 

Реляційна модель зберігає дані у формі таблиць. Кожна таблиця має ім'я, 

складається із записів і полів. 

  Запис – це сукупність даних одного рядка таблиці, ці дані можуть бути різного 

типу (число, дата, текст та інше), але зв'язані за змістом. Записи не мають імен, їх 

кількість не обмежена, порядок розташування не визначений. Всі записи, як 

правило, пронумеровані. 

  Поле – це сукупність даних одного стовпчика. Кожне поле має ім'я, дані одного 

поля мають один тип. 

Атрибут поля – це заголовок стовпчика. 

Значення поля – це дані одного стовпчика. 

 Такий вигляд може мати таблиця “Молочні продукти” реляційної бази даних 

продуктового складу. 

 

 Код 

товару 

Назва товару Ціна (грн.) Упаковка Термін 

реалізації 

1  23765 Молоко (15%) 7,65 1 літр 3 доби 

2 23788 Молоко (20%) 9,85 1 літр 3 доби 

3 23754 Кефір (15%) 12,50 1 літр 8 діб 

4 … …    
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 Будь-яка таблиця повинна мати хоча б одне поле, в якому значення не 

повторюються і однозначно ідентифікують кожний рядок. Таке поле називають 

ключовим полем таблиці. Ключовим полем може бути поле, що містить значення 

кодів або інвентарних номерів, або поле типу “лічильник”. 

 База даних, як правило, складається із декількох таблиць. Кожна таблиця має 

ім'я. Зв'язок між даними різних таблиць забезпечується зовнішніми ключами 

відповідно до типу зв'язків, що встановлені між об'єктами. 

 Реляційну модель організації даних вперше розробив Едгар Кодд у 1970 році. 

Саме ця модель виявилась найзручнішою для зберігання інформації, для пошуку і 

обробки. На основі реляційної моделі працюють такі СКБД: Dbase фірми Ashton–

Tate,  Fox Pro фірми Microsoft – це перші реляційні системи; та сучасні – Clipper, 

Paradox, Rbase, Access та інші. 

Характеристика СКБД MS-Access 
 Система керування базами даних MS-Access входить до складу пакета MS-

Office. Вона дозволяє розв'язувати широке коло завдань користувачів без знань 

програмування, доступна для непрофесійних користувачів персональних 

комп'ютерів. 

 Основна перевага СКБД Access полягає в тому, що вона має засоби обробки 

декількох таблиць в одній базі даних. Ця перевага дуже важлива, бо дає можливість 

розподілити дані по таблицям згідно із змістом даних, дає можливість працювати з 

кожною таблицею окремо та з усіма одночасно. Редагування даних в одному місці 

призводить до автоматичної їх зміни в усіх таблицях, запитах, звітах, де вони 

використані. СКБД Access має засоби для попередження вводу некоректних даних. 

Використовуючи СКБД Access, можна створювати зручні форми подання 

інформації, обробляти дані і складати різноманітні звіти. 

 Завантаження СКБД Access відбувається у MS-Windows кількома способами. 

Перший спосіб: клацнути на кнопку “Пуск”, вибрати підменю “Програми”, а в 

ньому – пункт “Microsoft Office - Microsoft Access”, на екрані з'явиться заставка 

програми. Другий спосіб – після подвійного клацання на імені файлу Windows 

автоматично завантажує  Access і відкриває вибрану базу даних. Бази даних Access 

мають розширення *.mbd. 

 По закінченні роботи з Access необхідно правильно вийти з програми. Це 

можна зробити у декілька способів: 

- через меню Access, вибравши “Файл”, “Вихід”; 

- натиснувши <Alt + F4>; 

- за допомогою подвійного клацання на піктограмі заголовка головного 

меню Access. 

При виході з Access на екрані може з'явитися повідомлення про збереження всіх 

змін. Можна вибрати відповідь “Так”, зберегти зміни і продовжити операцію 

виходу. Відповідь “Ні” приведе до виходу без збереження змін. Відповідь “Відміна” 

поверне до роботи з Access, кнопка “Довідка” покаже додаткову інформацію про 

вихід з Access. 

? Питання для самоконтролю. 

1. Які типи баз даних застосовують у сучасних інформаційних системах? 

2. Дайте характеристику ієрархічної моделі даних. Наведіть приклад. 
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3. Дайте характеристику мережевої моделі даних. Наведіть приклад. 

4. Яка різниця в структурі і можливостях ієрархічної і мережевої моделей? 

5. Особливості реляційної моделі даних. 

6. З яких структурних елементів складається таблиця реляційної бази даних? 

7. Що таке запис? 

8. Яку інформацію містить кожний запис таблиці “Штатний розклад”? 

9. Що таке поле? Елементи поля? 

10.  Які атрибути полів є в таблиці “Штатний розклад”? 

11. Яка різниця між записом і полем? 

12. Яке поле називають ключовим? 

13. Для чого потрібні ключові поля? 

14. Які поля можна вибрати як ключові в таблиці “Штатний розклад”? 

15. Які ви знаєте назви СКБД, що працюють на основі реляційної моделі? 

16. Особливості і переваги СКБД Access? 

17. Способи завантаження  СКБД Access. 

18. Способи виходу із СКБД Access. 

19. Яке розширення мають файли баз даних? 

 

  

Урок 3  “Об'єкти бази даних Access. Типи даних.” 
 

 Об'єкти СКБД MS-Access. 

 Система керування базами даних ІІ покоління MS-Access підтримує реляційну 

модель структури даних і оперує такими об'єктами, як таблиця, запит, форма, звіт, 

макрос і модуль. 

Таблиця – це об'єкт, що використовується для збереження даних. 

Запит – дозволяє користувачеві отримати необхідні дані з одної або з декількох 

таблиць. 

Форма – це об'єкт для зручного вводу і перегляду даних на екрані комп'ютера. 

Створюють форми на основі таблиць або запитів. 

Звіт – об'єкт, призначений для створення різного виду документів на основі таблиць 

і запитів. Звіти можна друкувати на принтері. 

Макрос – це список декількох команд (дій), які виконуються автоматично. 

Модуль – це програма, створена мовою Visual Basic, яка виконується під час роботи 

Access і забезпечує додаткові можливості для обробки інформації.  

Структура програми MS-Access. 

 Після завантаження програми MS-Access на екрані з'являється стандартне 

вікно додатка та діалогове вікно, в якому користувач може вибрати один із трьох 

варіантів роботи: 

1. “Новая база” – створення нової порожньої бази, в яку можна помістити  

таблиці, форми, звіти та інше. 

2. “Запуск мастера” – створення нової бази даних на основі проектів із 

колекції MS-Access. 

3. “Открыть базу данных” – вибір імені існуючої бази даних із списку і 

завантаження. 
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Рис. 1. Діалогове вікно для вибору виду роботи 
 

У головному вікні бази даних розміщені вкладки з назвами всіх об'єктів: 

“Таблиці”, “Форми”, “Запити”, та інші для роботи з відповідними об'єктами. Також 

у головному вікні бази даних розташовані кнопки для вибору режимів роботи: 

“Відкрити”, “Конструктор”, ”Створити”. У режимі “Конструктор” створюють або 

змінюють структуру таблиці, форму, запит. В інших режимах працюють з даними: 

вводять записи, здійснюють пошук інформації, сортування, вибір, видалення тощо. 

 

 
Рис. 2. Вікно бази даних 
 

Структура таблиці. Типи і характеристики полів. 

Робота користувача по створенню нової таблиці бази даних складається з двох 

етапів:  

                1. Створення структури таблиці; 
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                2. Введення даних у таблицю. 

Структура таблиці -  це сукупність назв полів (атрибути поля), їх типів та 

властивостей. Структуру визначає користувач під час аналізу конкретної задачі. При 

створенні структури таблиці обов'язково треба зазначити ім'я кожного поля, його 

тип і розмір. Ім'я поля може включати до 64 символів (латиниця, кирилиця, інші 

спеціальні символи крім крапки). Типи полів потрібні для раціонального 

використання пам'яті комп'ютера. 

В MS-Access використовують такі типи полів: 

 Типи Опис Розмір 
Текстове 

поле 

Текст або числа, що не потребують обчислень. 

Максимальна довжина – 255 символів 

До 255 байт 

Числове 

поле 

Цілі числа і числа з плаваючою крапкою: 

 байт – цілі числа від 0 до 255 

 ціле – від   –32768 до 32767 

 довге ціле – від   -2147483648 до 2147483647  

 з плаваючою крапкою – від –3,402823Е38 до 

3,402823Е38 

 з плаваючою крапкою  від -1,79769313486Е308 

до 1,79769313486Е308 

 код реплікації – унікальний глобальний 

ідентифікатор (GUID) 

 

1 байт 

2 байта 

4 байта 

4 байта 

 

8 байт 

 

 

16 байт 

 

Грошовий 

формат 

Грошові значення і числові дані, що 

використовуються для точних математичних 

розрахунків (точність – до 15 знаків у цілій і до 4 

знаків у дробовій частині).  

 

 

8 байт 

Дата/час Дата і час в різних форматах. Наприклад: 

12.05.2010  15:20  

8 байт 

Логічне поле Приймає одне з двох значень “так” (True) або “ні” 

(False), найчастіше використовується в анкетах. 

 

1 біт 

Лічильник Проставляється автоматично, збільшується на 1 

при введенні  нового запису, використовується 

для нумерації записів. 

 

4 байта 

МЕМО Ряд символів до 65535 символів  

Поле об'єкта 

OLE 

Об'єкт, зв'язаний або вставлений в базу даних 

(рисунок, таблиця, документ, звукозапис, тощо). 

До 1 Гбайта 

Гіперпосила

ння 

Містить адресу гіперпосилання До 2048 

символів 

Майстер 

підстановок  

Створює поле, в якому пропонується вибір 

значень зі списку. 

4 байта 

 

 Наприклад, у базі таблиці “Штатний розклад” поле “Оклад” – грошового типу, 

поле “Нагороди” – логічного типу, поле “Біографія” – гіперпосилання (текстовий 

файл), поле “Фотографія” – об'єкт OLE (графічний файл). 
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 Практичне завдання: 

 Створити базу даних “Мистецтво”, яка містить інформацію про книги та 

відеозаписи про діячів мистецтва в двох таблицях: “Книги з мистецтва” і 

“Відеозаписи”. Створити цю базу за допомогою “майстра” за наступним планом: 

1. Завантажити програму MS-Access. 

2. Вибрати “Створення бази даних”, “Запуск майстра”. 

3. У вікні “Створення” вибрати закладку “Загальні”, далі – “Нова база даних”, 

натиснути “OK”. 

4. Назвати базу “Мистецтво”, помістити в папку “Мої документи”. 

5. У вікні створеної бази вибрати закладку “Таблиці”, кнопку “Створити”, 

“Майстер таблиць”, натиснути “Ok”. 

6. У вікні майстра відкрити список “Особисте застосування”, зразок “Книги”. 

Майстер таблиць використовує готові структури, користувач тільки 

вибирає імена полів і вводить дані в таблицю. 

7. В списку “Зразки полів” вибрати 5 важливих, на ваш погляд, полів, які 

характеризують книжкове видання, натиснути кнопку “Далі”. 

8. Назвати таблицю “Книги з мистецтва”. 

9. Вибрати режим безпосереднього вводу даних у таблицю, натиснути кнопку 

“Готово”, ввести декілька записів у таблицю. Закрити таблицю. 

10.  Аналогічно створити таблицю “Відеозаписи про мистецтво” в цій же базі 

даних (повторити пункти 5 – 9). 

11.  Переглянути структуру таблиць (кнопка “Конструктор” у вікні бази 

даних). 

? Питання для самоконтролю. 

1. Якими  об'єктами оперує система MS-Access? 

2. Яке призначення об'єкту “таблиця”? 

3. Призначення об'єкту “форма”? 

4. Призначення об'єкту “звіт”? 

5. Прогляньте і назвіть елементи головного вікна MS – Access. 

6. Прогляньте і назвіть елементи вікна відкритої бази даних. 

7. З яких двох етапів складається робота користувача при створенні нової 

таблиці? Як полегшує цю роботу майстер таблиць? 

8. Що таке структура таблиці? 

9. Назвіть три головні характеристики полів. 

10.  Назвіть всі можливі типи полів, які може містити таблиця? 

11.  Які типи полів потребують найменше пам'яті, а які найбільше? 

12.  Який тип поля треба вибрати, щоб помістити в таблицю фотографію або 

малюнок? 

13.  Назвіть різновиди типів числових полів. 

14.  Які зразки таблиць ділового і особового використання має майстер 

таблиць? 
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Урок 4   “Проектування інформаційної системи” 

   Інформаційна система – це програмно – апаратний комплекс, який 

призначений для збирання, накопичення інформації та її ефективного використання. 

Приклади сучасних інформаційних систем: 

- Інформаційно-пошукові системи, наприклад, адресна книга. 

- Інформаційно-довідкові системи – не тільки зберігають інформацію, а також 

виконують деякі розрахунки. Наприклад, банківська система поновлює суми 

вкладів, розраховує відсотки та інше. 

- Інформаційно-управляючі системи. Наприклад, автоматизовані системи 

управління (АСУ), системи автоматизованого проектування (САПР), 

автоматизовані системи наукових досліджень (АСНД). 

- Інтелектуальні системи на основі знань в певній галузі можуть приймати 

рішення на рівні експерта – професіонала. 

Незалежно від типу інформаційної системи до її складу обов’язково входить 

база даних. Розглянемо процес проектування бази даних “Навчальний заклад”. 

Перший етап створення проекту – огляд предметної області. Наприклад, для 

автоматизації навчального процесу можна створити базу даних навчальної частини 

технічного ліцею. Для цього вивчається та систематизується вся інформація про 

навчальний процес, про студентів, групи в яких вони навчаються, про викладачів, 

про предмети, матеріальне забезпечення навчального процесу, про контроль якості 

знань студентів, тощо. 

Другий етап створення проекту – визначення об’єктів і атрибутів. Аналіз 

предметної області дав можливість визначити такі об’єкти: учень, викладач, група, 

предмети. 

Атрибути, що характеризують об’єкти, можуть бути простими або складеними. 

Значення простих атрибутів неділимі, а значення складених атрибутів об’єднують 

декілька значень. 

Приклад набору простих атрибутів: 

№ Прізвище Ім’я По-батькові 

 1 Пушкін Олександр Сергійович 

2 Лермонтов Михайло Юрійович 

3 Шевченко Тарас Григорович 

 

Приклад складеного атрибуту “Оцінки”: 

Оцінки 

Українська мова Математика Інформатика 

1сем. 2 сем. Річна 1 сем. 2 сем. Річна 1 сем. 2 сем. Річна 

7 8 8 10 11 11 11 12 12 

10 10 10 6 7 7 8 6 7 

Структура реляційної бази даних вимагає, щоб всі об’єкти мали тільки 

прості атрибути. 

 Процес розділення об’єкту із складеними атрибутами на декілька об’єктів 

з простими атрибутами називають нормалізацією відношень. 

В реляційній базі даних всі об’єкти повинні бути нормалізованими. 
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Крім того, між атрибутами не повинно бути небажаної функціональної залежності, 

дані не повинні дублюватись, щоб редагування даних відбувалось тільки в одному 

місці. Дотримуючись цих вимог, на початковому етапі для бази даних “Навчальний 

заклад” можна визначити такі нормалізовані об’єкти: 

 

Об’єкт Учні 

Атрибути: код учня, прізвище, ім’я,  по-батькові, дата народження, адреса, телефон, 

назва групи.  

Об’єкт Викладачі   

Атрибути: код викладача, прізвище, ім’я, по-батькові, освіта, спеціальність, 

педагогічний стаж, категорія, звання, дата народження, адреса, телефон. 

Об’єкт Групи 

Атрибути: код групи, назва групи, кількість учнів, код класного керівника. 

Об’єкт Предмети 

Атрибути: код предмета, назва предмета. 
 

Третій етап створення проекту – визначення зв’язків між об’єктами, 

формалізація зв’язків. Існує три фундаментальні види зв’язків: 

1. Один до одного – кожний елемент першого об’єкту пов’язаний з одним 

елементом другого об’єкту, і кожний елемент другого об’єкту пов’язаний з 

одним елементом першого. Позначення Rn (1 – 1). Наприклад, чоловік – 

дружина, група – керівник, країна – президент. 

2. Один до багатьох – кожний елемент першого об’єкту пов’язаний з багатьма 

елементами другого об’єкту, але кожний елемент другого об’єкту пов’язаний 

тільки з одним елементом першого. Позначення Rn(1 - ∞). Наприклад, 

собака(∞) – власник (1), мати(1) – дитина(∞). 

3. Багато до багатьох – кожний елемент першого об’єкту пов’язаний з багатьма 

елементами другого об’єкту, і кожний елемент другого об’єкту пов’язаний з 

багатьма елементами першого.  

     Позначення  Rn(∞- ∞). Наприклад, будинок – власник будинку, фірма – 

договір, лікар – пацієнт, учитель – учень. 

Для встановлення всіх необхідних зв’язків між об’єктами бази даних і для 

удосконалення цих зв’язків виконують процес формалізації: а саме – додають до 

об’єктів допоміжні атрибути і навіть нові об’єкти, які називають асоціативними. 

- для встановлення зв’язку Rn(1 –1) додають допоміжний атрибут до будь-якого 

об’єкту; 

- для встановлення зв’язку Rn(1 – ∞) додають допоміжний атрибут до об’єкту, 

позначеного символом “∞”; 

- для встановлення зв’язку Rn(∞ - ∞) створюють асоціативний об’єкт (нову 

таблицю), що містить посилання на кожний об’єкт, що бере участь у зв’язку. 

В базі даних “Навчальний заклад” можливі такі зв’язки між об’єктами: 

          R1(∞ - 1) 

Об’єкт Учні (∞)                              об’єкт Групи(1)   

Об’єкт “Учень” повинен мати допоміжний атрибут “Код групи”. 

          R2(1 - 1) 

Об’єкт Групи (1)          об’єкт Викладачі(1)  
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Об’єкт “Групи” повинен мати допоміжний атрибут “код класного керівника”. 

 

          R3(∞ - ∞) 

Об’єкт Групи (∞)                об’єкт Предмети (∞)  

 

   Додаємо асоціативний об’єкт “Предмет – група”    

  атрибути:  код групи, код предмета, семестр, код викладача, 

          кількість годин на тиждень, кількість годин на рік. 
       

         R4(∞ - ∞) 

Об’єкт Учні (∞)          об’єкт Предмети (∞) 

 

   Додаємо асоціативний об’єкт “Оцінки” 

    атрибути: код учня,  код предмета, семестр, оцінка. 

 

Після формалізації зв’язків можна побудувати таку схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учні 

       R4   Оцінки 

  

 R1 Предмети 

          R3 

     Предмет-Група 

 Групи 

 

                   R2   

 Викладачі 

 

Завдання для самостійного виконання: 
Створити проект бази даних “Медична установа”. 

 виконати опис предметної області 

 вибрати можливі об’єкти та атрибути даних об’єктів, 

 пояснити зв’язки між об’єктами,  

 виконати формалізацію зв’язків, 

 побудувати схему зв’язків  між об’єктами. 

(можливі об’єкти: лікарі, пацієнти, хвороби…) 



 12 

? Питання для самоконтролю. 

1. Що називають інформаційною системою? 

2. Наведіть приклади інформаційних систем. 

3. Чим відрізняються різні види інформаційних систем? 

4. Поясніть, що таке предметна область бази даних? 

5. Що називають об’єктом предметної області? 

6. Що називають атрибутом об’єкту? 

7. Назвіть види атрибутів. Наведіть приклади. 

8. Які існують вимоги до об’єктів бази даних? 

9. Для чого виконують нормалізацію відношень? 

10. Які види зв’язків між об’єктами вам відомі? 

11. З якою метою встановлюються зв’язки між об’єктами? 

12. Який зв’язок називається зв’язком “один до одного”? 

13. Який зв’язок називається зв’язком “один до багатьох”? 

14. Який зв’язок називається зв’язком “багато до багатьох”?   

15. З якою метою відбувається формалізація зв’язків? 

16. Яким чином відбувається формалізація зв’язку “один до одного”? 

17. Яким чином відбувається формалізація звязку “один до багатьох”? 

18. Яким чином відбувається формалізація звязку “багато до багатьох”? 

19. Що таке асоціативний об’єкт? 

 

Урок 5 “Створення таблиці бази даних за допомогою 

конструктора. Властивості полів.” 

   Розглянемо приклад бази даних торгівельної фірми “Комп’ютерленд”, яка 

реалізує комп’ютерну техніку. В цій базі даних повинна зберігатись інформація про 

облік товарів, про технічні характеристики комп’ютерів, моніторів, принтерів, про 

клієнтів фірми та про їх замовлення. 

 Визначимо об’єкти (таблиці) бази даних та їх атрибути (поля). 

Об’єкт Комп’ютери   

Атрибути: код комп’ютера , назва моделі, процесор, ОЗУ, гнучкий диск, вінчестер, 

CD-ROM, відеокарта, Plug’n’Play, ціна комп’ютера. 

Об’єкт Монітори 

Атрибути: код монітора, назва моделі, розмір екрану, шаг растру, роздільна 

здатність, стандарт безпеки, ціна монітора. 

Об’єкт  Принтери 

Атрибути: код принтера, модель, тип, формат, швидкість друку, кольоровий, ціна 

принтера. 

Об’єкт Клієнти 

Атрибути: код клієнта, назва фірми, представник, індекс, місто, вулиця, факс, 

телефон, знижки (%). 

Об’єкт Список замовлень 

Атрибути: код замовлення, дата, код клієнта R(1), код комп’ютера (R2) , код 

монітора R(3), код принтера R(4), кількість комп’ютерів, кількість моніторів, 

кількість принтерів. 
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 Визначимо зв’язки між об’єктами з урахуванням формалізації. 

          R1 (1 - ∞) 

Об’єкт Клієнти (1)                          об’єкт Список замовлень(∞)   

Об’єкт “Список замовлень” повинен мати допоміжний атрибут “Код клієнта”. 

 

 

                  R2 (1 - ∞) 

Об’єкт Комп’ютери  (1)                          об’єкт Список замовлень (∞)   

Об’єкт “Список замовлень” повинен мати допоміжний атрибут “Код 

комп’ютера”. 

              R3 (1 - ∞) 

Об’єкт Монітори (1)                          об’єкт Список замовлень(∞)   

Об’єкт “Список замовлень” повинен мати допоміжний атрибут “Код 

монітора”. 

             R4 (1 - ∞) 

Об’єкт Принтери (1)                          об’єкт Список замовлень(∞)   

Об’єкт “Список замовлень” повинен мати допоміжний атрибут “Код 

принтера”. 

Після формалізації зв’язків можна побудувати таку схему: 

 

 

 

          R2 

   

         R1                R3 

 

           R4 

 

 

Після визначення об’єктів, атрибутів бази даних і встановлення зв’язків між 

об’єктами можна починати створювати електронну базу даних в MS- Access. 

Спочатку створюється файл бази даних. Далі кожний об’єкт реалізується як 

таблиця. Створення таблиці бази даних за допомогою конструктора відбувається в 

два етапи:   1. створення структури таблиці; 

                            2. заповнення структури даними. 

Створення структури полягає у визначенні імен полів, їх розмірів, типів та 

властивостей. Вимоги до типів полів та імен описані раніше (див. Урок №3). 

 

 

Список  

замовлень клієнти 

Комп’ютери 

Монітори 

принтери 



 14 

 
Рис. 3. Вікно конструктора таблиці.         

 

Розглянемо властивості полів 

1. Формат поля – за допомогою спеціальних символів можна задавати вигляд та 

розмір чисел, дати, часу та текстів на екрані і принтері. Наприклад, для 

текстових полів використовують кодові символи: @ - текстовий символ або 

пропуск; & - текстовий символ; < - перетворення символів у нижній регістр; > 

- перетворення символів у верхній регістр. Для поля Дата/Час можливі різні 

формати. Наприклад, 02-03-2003; або 02/03/2003. 

2. Маска вводу – відображення незмінних символів у полі для того, щоб їх не 

треба було вводити з клавіатури. Розмір значення поля що вводиться, повинен 

відповідати розміру маски. 

3. Підпис – це друге ім’я поля, воно може бути більшим, змістовнішим, може 

мати пояснення. Підпис з’являється поряд з полем у формі або у звіті. 

Наприклад, ім’я поля – “Код комп’ютера”, підпис – “Код моделі комп’ютера 

по каталогу”. 

4. Значення по замовченню – це значення, що вводиться в таблицю 

автоматично. Встановлювати його зручно, якщо поле має багато однакових 

значень. Значення по замовченню можна змінювати при редагуванні даних 

таблиці. 

5. Умова на значення – дозволяє створювати фільтр, який забезпечує введення 

в дане поле тільки тих значень, які відповідають заданій умові. Наприклад, 

умова 125 or 126 дозволяє вводити тільки два значення – 125 або 126.  

6. Повідомлення про помилку – це повідомлення зявляється на екрані, якщо 

користувач вводить в таблицю дані, які не відповідають умові на значення. 

Наприклад, число 127 з попереднього приклада. 

7. Обов’язкове поле – набуває тільки двох значень “так”, або “ні”. “Так” – 

означає, що в поле обов’язково мають бути введені дані. “Ні” – поле може не 

містити даних. 

8. Порожні рядки – набуває двох значень: “так” або “ні”. “Так” – означає, що в 

таблиці дозволені порожні рядки. 
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9. Індексоване поле -  набуває двох значень: “так” або “ні”. Індексоване поле 

автоматично вибирається ключовим, воно не повинно містити значень, що 

повторюються.  

Кожне поле має індивідуальні властивості, набір властивостей залежить від 

типу даних. Більшість властивостей Access вибирає автоматично. Після набуття 

деякого досвіду роботи з базами даних користувачі можуть використовувати всі 

властивості полів при створенні структури таблиці, що значно полегшує роботу з 

даними. 

 Практичне завдання: 

Створити структуру таблиці “Комп’ютери”. Ввести дані в таблицю. 

Інструкція по виконанню практичної роботи. 

1. Відкрити СКБД Access (з робочого столу або з «ПУСК»): 

2. Створити у власній папці файл нової бази даних. Для цього: 

 у вікні вибору режимів роботи вибрати режим “Нова база даних”; 

 у вікні “Файл нової бази” ввести ім’я файлу “Комп’ютерленд” і 

натиснути кнопку “Створити”. 

3. Створити структуру таблиці “Комп’ютери”. Для цього: 

 У вікні бази даних вибрати вкладку “Таблиці” і натиснути кнопку 

“Створити”. 

 У вікні “Нова таблиця” вибрати режим “Конструктор”. 

 У вікні макету для створення структури ввести імена полів, визначити їх 

розмір, властивості (див. Додаток №1). Назви полів вводять з 

клавіатури, тип даних вибирають із запропонованого списку, опис полів 

не є обов’язковим. 

 Вибрати ключове поле “Код комп’ютера”. Для цього виділити поле, 

натиснути праву кнопку миші, з’явиться контекстне меню, в якому 

вибрати команду “Ключове поле”, і поряд з іменем поля з’явиться 

зображення ключа. 

 Закрити вікно макета і зберегти таблицю під іменем “Комп’ютери ”. 

4. Відкрити створену таблицю для вводу даних, для чого у вікні бази даних 

вибрати вкладку “Таблицы”, виділити таблицю “Комп’ютери ” і натиснути 

кнопку “Відкрити”. 

5. Ввести в таблицю не менше 5 записів (див. Додаток № 2). 

6. Закрити таблицю. 

7. Закрити MS-Access. 

Самостійна робота. 

1. В базі даних “Комп’ютерленд” створити таблицю “Монітори”: 

 створити структуру таблиці, визначити типи і властивості полів; 

 вибрати ключове поле “Код монітора”; 

 заповнити таблицю даними (див. Додаток №3). 

2.  В базі даних “Комп’ютерленд” створити таблицю “Принтери”: 

 створити структуру таблиці, визначити типи і властивості полів; 

 вибрати ключове поле “Код принтера”; 

 заповнити таблицю даними (див. Додаток №4). 
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? Питання для самоконтролю. 

1. Поясніть, чи нормалізовані об’єкти бази даних “Комп’ютерленд”? 

2. Які види зв’язку об’єктів використані в цій базі даних? 

3. Яким чином ці зв’язки формалізовані? 

4. Які допоміжні атрибути використані в об’єкті “Список замовлень”? 

5. Які два етапи повинен виконати користувач для створення таблиці за 

допомогою конструктора? 

6. Найдіть відповідність між термінами: 

Об’єкт  Запис 

Атрибут  Таблиця 

Рядок   Поле 

7. У чому полягає створення структури таблиці? 

8. Які властивості полів набувають значення “так” або “ні”? 

9. Які властивості полів полегшують введення даних у таблицю? 

10.  Для чого використовується властивість поля “Маска вводу”?  

11.  Для чого використовується властивість поля “Підпис”? 

12.  У якому випадку можна використати властивість поля “Значення по 

замовченню? 

13.  Коли не доцільно визначати “Умову на значення”? 

14.  Які існують способи створення таблиць в MS-Access? 

15.  Як визначити ключове поле таблиці? 

16.  Вимоги до ключового поля. 

 

Урок 6 “Редагування таблиці бази даних.” 

 У процесі роботи з таблицями часто виникає необхідність внести зміни в 

структуру, відредагувати дані, оформити таблицю. Виконати ці дії можна за 

допомогою команд меню “Правка”, “Формат”, “Записи” вікна MS-Access; можна 

використовувати кнопки панелі інструментів або контекстне меню. Розглянемо 

спосіб редагування таблиці, заснований на використанні контекстного меню, як 

один з найпростіших і зручних способів.  

1. Контекстне меню таблиці. Для виклику його на екран у вікні бази даних треба 

виділити значок таблиці і клацнути правою кнопкою миші. З’явиться список 

команд:  Відкрити – показати зміст таблиці на екрані;  

Конструктор – показати макет структури таблиці; 

Друк – друк таблиці на принтері; 

Вирізати– помістити таблицю в буфер обміну; 

Копіювати– помістити копію таблиці в буфер; 

Перейменувати – змінити ім’я таблиці; 

Сстворит ярлик – створити ярлик на робочому столі для 

 швидкого доступу; 

Видалити – помістити таблицю в папку “Корзина”; 

Властивості – опис таблиці, дата створення, дата зміни. Якщо у вікні 

 “Властивості” вибрати атрибут “Схований”, то робота з таблицею 

 стане не можливою. Щоб відмінити цей атрибут, треба в меню 

“Сервіс” вибрати команду: Параметри/Вигляд/Сховані об’єкти. 
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2. Для змін у структурі таблиці треба в контекстному меню таблиці відкрити 

“Конструктор”. Відкриється макет таблиці, в якому можна змінити імена 

полів, тип, розмір, властивості. Можна добавляти поля: “Вставка/Поле”. 

Можна знищувати поля: “Правка/Знищити”. 

3. Контекстне меню стовпців теж можна використовувати для редагування 

структури таблиці. Для виклику його на екран, треба клацнути правою 

кнопкою миші на виділеному стовпчику. Меню містить такі команди: 
Сортування – за зростанням або спаданням. 

Знайти – пошук значень поля за зразком. Для пошуку можна 

використовувати  

 маски: * - замінює декілька символів; ? – замінює один символ. 

Ширина стовпчика – установка необхідної ширини (розмір поля). 

Сховати стовпець – виділені стовпці стають невидимими. Відмінити 

 команду можна, вибравши в контекстному меню заголовка 

  таблиці команду “Отобразить столбцы”. 

Закріпити стовпці – фіксовані стовпці залишаються нерухомими 

             на екрані. 

Додати стовпець – порожній стовпчик з іменем “Поле 1”з’являється  

зліва від виділеного стовпчика. 

Стовпець підстановок – виклик майстра підстановок.  

Видалити стовпець – знищення виділеного стовпця. 

Перейменувати стовпець – змінити ім’я виділеного поля. 

4. Контекстне меню рядків. Для виклику його на екран треба клацнути правою 

кнопкою на виділеному рядку. Меню містить такі команди: 
Новий запис – з’являється новий порожній рядок.  

Вилучити запис – знищення виділеного рядка. 

Вирізати, Копіювати, Вставити – команди для роботи з буфером. 

Висота рядка – встановлення необхідної висоти рядків. 

5. Контекстне меню окремої комірки. Для виклику цього меню треба курсор 

миші помістити в комірку таблиці і натиснути праву кнопку. Команди меню: 
Фільтр по виділеному – в таблиці залишаються тільки ті записи, які 

вміщують виділені значення. 

Виключити виділене – в таблиці залишаються всі записи, крім тих, 

 що містять виділені значення. 

Видалити  фільтр – відновлює зміст всієї таблиці. 

Сортування – за зростанням або спаданням відносно поля, в якому  

знаходиться виділена комірка. 

Вирізати, Копіювати, Вставити – робота з буфером обміну. 

Додати об’єкт – вставка в комірку значень у вигляді об’єктів. 

Гіперпосилання – робота з гіперпосиланням. 

6. Контекстне меню заголовка таблиці. Для виклику цього меню треба курсор 

миші помістити на рядок заголовку відкритого вікна таблиці і натиснути 

праву кнопку. Команди меню: 
Конструктор таблиці – відкрити макет структури таблиці. 

Змінити фільтр – зміна умов фільтрації записів. 

Застосувати фільтр – виконати фільтрацію за умовою. 

Видалити фільтр – відновлює зміст таблиці. 

Вирізати, Копіювати, Вставити – робота з буфером обміну. 

Шрифт – зміна шрифту. 

Режим таблиці – зміна виду і кольору ліній сітки, фону таблиці. 

Показати стовпці  – відновлює сховані стовпці. 
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 Практичне завдання: 

Виконати завдання по редагуванню таблиці “Комп’ютери”. 

1. Виконати сортування таблиці за зростанням значень поля “Ціна”. 

2. Виконати сортування за спаданням значень поля “ОЗУ”. 

3. Відшукати значення поля “Процесор” – AMD Athlon 64 LE-1640. 

4. Виконати фільтрацію по виділеному значенню. Відновити таблицю. 

5. Виконати фільтрацію, що виключає виділене значення. Відновити таблицю. 

6. Збільшити ширину поля “Назва моделі”. 

7. Вставити/знищити порожнє поле. 

8. Вставити/знищити порожній рядок. 

9. Збільшити висоту всіх записів.    

10.  Сховати поле “Відеокарта”. Відновити поле. 

11.  Створити ярлик таблиці на „Робочому” столі. 

12.  Зробити таблицю недоступною для роботи, відмінити цей атрибут. 

13.  Змініть розмір шрифту, колір букв, фон таблиці. 

? Питання для самоконтролю. 

1. Які існують способи виконання операцій по редагуванню таблиць? 

2. Як виконати зміни в структурі таблиці? 

3. Назвіть всі можливості зміни структури. 

4. Як найти в таблиці необхідне значення поля? 

5. Як виконати сортування даних? 

6. Назвіть види фільтрації даних. 

7. Як виконується закріплення стовпців? Для чого? 

8. Як зробити таблицю недоступною для роботи. 

9. Можливості роботи з буфером обміну. 

10.  Можливості оформлення таблиці. 

 

Урок 7 “Зв’язування таблиць” 

 Ідея створення зв’язку між таблицями бази даних полягає в тому, що 

значення стовпців однієї таблиці вміщуються в іншу таблицю. Це дає можливість 

працювати з усіма таблицями, як з одним цілим, раціонально використовувати 

пам’ять, щоб дані в різних таблицях не повторювались і щоб редагування 

інформації відбувалось в одному місці. Із зв’язаних таблиць MS-Access 

автоматично вибирає дані для звітів, запитів і форм. 

 Зв’язувати таблиці в базі даних можна таким чином: 

- Відкрити базу даних. 

- В меню “Сервіс” вибрати команду “Схема даних”, на екрані з’явиться вікно зі 

списком таблиць. З цього списку вибираємо всі таблиці, натискаємо на кнопку 

“Додати”, закриваємо вікно. 

- У вікні “Схема даних” перетягуємо мишею при натиснутій лівій кнопці поле 

“Код...” однієї таблиці до подібного поля другої таблиці (див. урок №5). 

- У вікні “Зміна зв’язків” визначаємо тип і параметри зв’язку, натискаємо 

кнопку “Створити”. Зв’язок між таблицями буде відображений графічно. 

Типи зв’язку – один до одного, один до багатьох, багато до багатьох. 
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Рекомендовані параметри: 

“Обеспечение целостности данных” – встановлювати завжди. 

“Каскадное обновление связанных полей” – встановлювати при необхідності. 

“Каскадное удаление связанных полей” – доцільно не встановлювати. 

Для відміни зв’язку слід виділити лінію, що з’єднує поля таблиць і натиснути 

клавішу Delete. 

 Практичне завдання: 

1. В базі даних “Комп’ютерленд” створити таблицю “Клієнти” за допомогою 

конструктора (див. Урок №5): 

 створити структуру таблиці, визначити типи і властивості полів; 

 вибрати ключове поле “Код клієнта”; 

 заповнити таблицю даними. 

Об’єкт Клієнти 

Атрибути: код клієнта, назва фірми, представник, індекс, місто, вулиця, факс, 

телефон, знижки (%). 

2. В базі даних “Комп’ютерленд” створити таблицю “Список замовлень” за 

допомогою конструктора (див. Урок №5): 

 створити структуру таблиці, визначити типи і властивості полів; 

 вибрати ключове поле “Номер замовлення”; 

 заповнити таблицю даними. 

Об’єкт Список замовлень 

Атрибути: код замовлення, дата, код клієнта, код комп’ютера , код монітора, код 

принтера, кількість комп’ютерів, кількість моніторів, кількість принтерів. 

3. Встановити зв’язки R1, R2, R3, R4 між таблицями відповідно до схеми.  

 
? Питання для самоконтролю. 

1. Поясніть необхідність встановлення зв’язків між таблицями реляційної бази 

даних. 

2. Алгоритм встановлення зв’язку між таблицями. 

3. Які параметри зв’язку доцільно вибирати. 

4. Як відмінити зв'язок між таблицями. 

5. Які типи зв’язку існують, дайте характеристику цим зв’язкам. 

 

Урок 8 “Проектування запитів” 

 Запити призначені для відбору даних, які задовольняють певним критеріям 

у відповідності з умовами користувача.  

Запит можна створювати на основі однієї таблиці, декількох таблиць або інших 

запитів. Для запитів можна використовувати два типи бланків: QBE та SQL. 

QBE (Query By Example) – запит за зразком, який формується у вікні конструктора 

запитів. 

SQL (Structured Query Language) – структурована мова запитів у школі не 

вивчається.  
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 У запитах використовуються чотири базові операції: 

- вибір потрібних полів; 

- вибір записів, що відповідають певним умовам; 

- обчислення (математичні операції над значеннями полів); 

- групові операції: групування, Sum, Avg, Count, Max, Min та інші. 

MS-Access дозволяє створювати різні типи запитів. Розглянемо створення простого 

запиту та запиту в режимі конструктора. 

  Простий запит дозволяє здійснювати лише одну базову операцію, а саме: з 

однієї або декількох зв’язаних таблиць чи запитів вибрати потрібні поля. В режимі 

конструктора можна створювати QBE-запити, які дозволяють виконувати всі чотири 

базові операції.   

Створення простого запиту. 

1. У вікні бази даних відкрити вкладку “Запити” і натиснути кнопку “Створити”. 

2. У вікні “Новий запит” вибрати режим “Простий запит”. 

3. У вікні “Створення простих запитів” : 

- у списку таблиць вибрати потрібну таблицю; 

- у списку полів вибрати потрібні поля. 

4. У наступному вікні вибрати тип “Подробный”. 

5. Ввести ім’я запиту і натиснути кнопку “Готово”. 

Для перегляду запиту у вікні бази даних треба відкрити вкладку “Запити” 

виділити ім’я запиту і натиснути кнопку “Відкрити”.  

 

 Практичне завдання на створення простих запитів. 

1. Створити простий запит ”Ціни комп’ютерів”, в якому показати інформацію із 

таблиці “Комп’ютери”: код моделі, назва моделі і ціна. 

 

2. Створити простий запит “Всі ціни”, у якому показати інформацію із таблиць 

“Комп’ютери ”, “Монітори”, “Принтери”: назва моделі, ціна.  

 

 Створення QBE-запиту в режимі конструктора. 

1. У вікні бази даних відкрити вкладку “Запити” і натиснути кнопку “Створити”. 

2. У вікні “Новий запит” вибрати режим “Конструктор”. 

3. У вікні “Додавання таблиць” вибрати потрібні таблиці, натискаючи кнопку 

“Додати”. 

4.  Далі робота відбувається у вікні конструктора QBE – запиту, де для кожного 

поля встановлюють такі параметри: ім’я поля; ім’я таблиці, вид сортування, 

виводити значення поля на екран або не виводити і головне – сформувати 

умову вибору даних.  

Умова вибору – це: - значення текстового поля в лапках; 

    - значення числового поля, або поля «дата»; 

- нерівність для числового поля; 

- нерівність для поля «дата»; 

- декілька нерівностей, пов’язаних логічно 
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Рис.4 Вікно конструктора запитів 

 Практичне завдання.  Запит на вибірку даних. 

Створити запит “Київські клієнти”, який містить інформацію про назву та адресу 

Київських фірм, які замовили в січні 2011 року комп’ютери (код – 2347). 

Інструкція для виконання роботи. 

 У вікні бази даних “Комп’ютерленд” відкрити вкладку “Запити” і натиснути 

кнопку “Створити”; 

 У вікні “Новий запит” вибрати режим “Конструктор”. 

 У вікні “Додавання таблиць” вибрати базову таблицю “Клієнти” і натиснути 

кнопку “Додати”. 

 У вікні “Додавання таблиць” вибрати таблицю “Список замовлень” і 

натиснути кнопку “Додати”. 

 Закрити вікно додавання таблиць. 

 Далі працюємо з конструктором, який створює запити: 

 Запит буде мати 5 полів (стовпчиків): Код комп’ютера, Дата, Назва фірми, 

Місто, Вулиця, тому в конструкторі запитів треба заповнити 5 стовпчиків: 

1 стовпчик –    поле – “Код комп’ютера” 

   таблиця – “Список замовлень” 

   сортування – немає 

   вивід на екран – ні 

   умова – 2347      (вказуємо значення числового поля)  

    2 стовпчик -  поле – “Дата” 

   таблиця – “Список замовлень” 

   сортування – немає 

   вивід на екран – так 

   умова - < 01.02.2011 

3 стовпчик -  поле – “Назва фірми” 

   таблиця – “Клієнти” 

   сортування – немає 

   вивід на екран – так 

   умова – немає 
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4 стовпчик -  поле – “Місто” 

   таблиця “Клієнти” 

   сортування – немає 

   вивід на екран – так 

   умова – “Київ”   (значення текстового поля в лапках) 

5 стовпчик -  поле – “Вулиця” 

   таблиця – “Клієнти” 

   сортування – немає 

   вивід на екран – так 

   умова – немає. 

Після заповнення вікна проектування запиту треба зберегти його під назвою 

“Київські клієнти”. Цей запит можна використовувати неодноразово.  

 Самостійна практична робота. 

1. Створити запит “Кращі принтери”, який містить інформацію про код, модель і 

ціну кольорових принтерів, які друкують тексти зі швидкістю не менше 6 

сторінок за хвилину. 

2. Створити запит “Кращі клієнти”, який містить інформацію про фірми-клієнти, 

які замовили за 2011 рік не менше 100 компютерів, не менше 100 моніторів і 

не менше 20 принтерів. 

? Питання для самоконтролю. 

1. Що називають запитом? 

2. З якою метою створюється запит? 

3. Які типи бланків використовують для створення запитів? 

4. Які базові операції виконуються у запитах? 

5. Можливості простих запитів (базові операції). 

6. Можливості запитів на вибірку (базові операції). 

7. Згадайте порядок створення простого запиту. 

8. Згадайте порядок створення запиту на вибірку. 

9. Опишіть структуру вікна конструктора QBE-запиту. 

10.  Чи можна створити запит на основі декількох таблиць? 

11.  Як можна відсортувати записи в запиті. 

12.  Як формується умова на вибірку в текстових і в числових полях? 

13.  Як записати умову, яка складається з декількох нерівностей? 

 

 

Урок 9 “Проектування запитів” 
 

Розглянемо створення більш складних запитів, а саме – 

- запити з параметрами; 

- запити з математичними операціями; 

- запити з груповими операціями. 

 Практичне завдання №1. Запит з параметрами. 
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Створити запит “Список фірм – клієнтів по регіонам”, який дасть можливість 

отримати список фірм-клієнтів, розташованих в обраному місті.  

Інструкція для виконання роботи. 

 У вікні бази даних “Комп’ютер - ленд” відкрити вкладку “Запити” і натиснути 

кнопку “Створити”; 

 У вікні “Новий запит” вибрати режим “Конструктор”. 

 У вікні “Додавання таблиць” вибрати базову таблицю “Клієнти” і натиснути 

кнопку “Додати”. Закрити вікно додавання таблиць. 

 Далі працюємо з конструктором, який створює запити.  

Формуємо 4 стовпчики по полям “Представник”, “Індекс”, “Місто”, “Вулиця”. 

Сортування в цьому запиті не обов’язкове. Всі 4 поля виводяться на екран. 

У рядку “ Умова відбору” для поля “Місто” вводимо повідомлення в квадратних 

дужках: [Введіть місто]. Це повідомлення є параметром, який дасть можливість 

вибирати назви міст для отримання інформації. Далі треба зберегти запит у пам’яті. 

При відкритті запиту на екрані з’явиться діалогове вікно з проханням ввести 

значення параметру ”Введіть місто”. Введемо назву будь-якого міста і отримаємо на 

екрані інформацію про клієнтів даного міста. 

 

 Самостійна практична робота. 

1.Створити запит “Типи принтерів”, який містить інформацію про технічні 

характеристики принтерів з параметром на вибір типу принтеру: лазерний, 

струменевий або матричний.   

2.Створити запит “Дата замовлення”, який містить інформацію про замовлення на 

комп’ютерну техніку з параметром на відбір інформації за конкретною датою 

замовлення.  

 

 

 Практичне завдання №2. Запит з математичними операціями. 

Створити запит “Нові ціни”, в якому буде відтворена інформація про ціни на 

комп’ютери з урахуванням знижок на 20 відсотків. 

 При створенні запитів можна створювати нові поля, в яких автоматично 

будуть виконуватись нескладні математичні розрахунки над значеннями полів.  

 Інструкція для  виконання  роботи. 

- У режимі конструктора створити запит, що містить поля “Код комп’ютера”, 

“Назва моделі”, “Ціна комп’ютера” таблиці “Комп’ютери”.  

- У наступному (вільному) стовпчику конструктора в рядку “Поле” ввести 

текст: 

   Знижки:[Ціна комп’ютера]- [Ціна комп’ютера]*0,2 

- Зберегти запит. 

- При відкритті запиту на екрані з’явиться нове поле з назвою “Знижки”, в 

якому будуть відображені нові ціни з урахуванням 20% знижок.    

 Самостійна практична робота. 
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Створити запит “Різдвяна акція”, який містить інформацію про ціни на всю 

техніку і про нові ціни, що склались до різдвяних свят з урахуванням знижок 10% 

на комп’ютери, 15% на монітори, 17% на принтери.  

!!! Імена полів не повинні повторюватись 

 Практичне завдання №3. Запит з груповими операціями. 
 Створити запит «Кількість клієнтів з Кіровограда» який підраховує, скільки 

клієнтів користується послугами фірми з міста Кіровограда.  

  Для створення запиту з груповими операціями треба у вікні конструктора 

QBE-запиту в контекстному меню включити перемикач “Групова операція”. 

Зявиться ще один рядок “Групова операція”. Під груповою операцією розуміється 

обробка значень даного поля за допомогою певної операції, а саме: сума, підрахунок 

кількості, середнє, мінімальне, максимальне значення для значень обраного поля та 

інші. В рядку конструктора “Групова операція” вибирають потрібну операцію зі 

списку доступних операцій для даного поля. 

Інструкція для  виконання  роботи. 

Для створення запиту треба виконати такі дії: 

- створити новий запит з одного поля “Місто” таблиці “клієнти”; 

- у стовпчик для поля “Місто” вибрати групову операцію “Группировка” та 

умову вибору – “Кіровоград”, відключити прапорець виводу на екран; 

- створити нове поле “Місто Кіровоград”, для чого у вільну клітинку рядка 

“Поле” ввести текст:  Місто Кіровоград:[Місто] 

У квадратних дужках зазначено поле “Місто”, з якого будуть 

використовуватись дані для нового поля.   

- Для поля “Місто Кіровоград” у рядку “Групова операція” виберемо операцію 

“Count” (рахувати), у рядку “Вивід на екран” встановимо прапорець.  

Одержимо запит, який буде підраховувати кількість клієнтів фірми з 

Кіровограда. 

 

  

 Самостійна практична робота. 

1. Створити запит “Кольорові принтери”, в якому підраховується кількість 

моделей кольорових принтерів, які представлені до продажу фірмою 

“Ком’ютерленд”. 

2. Створити запит “Граничні ціни”, в якому виводиться на екран максимальна і 

мінімальна ціна на монітори. 

? Питання для самоконтролю. 

1. Для чого створюють запити? 

2. Назвіть види запитів, опишіть їх можливості. 

3. Для чого створюються запити з параметром? 

4. Згадайте план створення запиту з параметром. 

5. Для чого створюються запити з математичними операціями? 

6. Згадайте план створення запиту з математичними операціями. 

7. Для чого створюються запити з груповими операціями? 

8. Згадайте план створення запиту з груповими операціями. 



 25 

   

Урок 10 “Створення і використання форм” 

   Поняття форми. 

Користуватись базою даних у вигляді таблиці не завжди буває зручно, 

особливо, якщо вона виходить за межі екрану. Для зручного введення і перегляду 

даних створюють форми. Форма подібна до бланку чи картки. Якщо в таблиці ми 

бачимо на екрані декілька записів, то у формі, як правило, на екран виводиться один 

запис. Форма має додаткові можливості порівняно з таблицями. Так, у формі можна 

створювати різноманітні кнопки та елементи управління, надписи, закладки тобто 

зручний графічний інтерфейс. У формі можна розташовувати поля для 

відображення результатів обчислень, підпорядковані форми. Форма може 

використовуватись для пошуку даних. У режимі створення форми можна 

побудувати діаграму за даними таблиць, створити зведену таблицю. 

Створення форми. 

 Форму можна створювати на основі таблиць, запитів або їх комбінацій. 

Можна створювати різні види форм: стовпцеві, стрічкові та табличні. 

- Конструктор форм створює пустий макет форми і надає користувачу набір 

інструментів для створення форми за його потребами. 

- Майстер форм  керує процесом проектування форми в діалоговому режимі з 

користувачем. 

- Автоформа створює форму автоматично на основі вибраної таблиці. 

 
Рис.5 Вибір способу створення форми 

 Практичне завдання №1.   

Створення автоформи для даних таблиці “Комп’ютери” 

 у вікні бази даних відкрити вкладинку “Форми” і натиснути кнопку 

“Створити”; 

 у вікні нової форми виберемо режим “Автоформа: в стовпчик”; 

 у цьому ж вікні зі списку виберемо таблицю “Комп’ютери”; 

 після того, як на екрані з’явиться форма, закриємо її і збережемо під ім’ям 

“Комп’ютери - форма”. 

Для перегляду записів у формі користуються кнопками у нижній частині форми. 
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     Для вставки нового запису використовують кнопку  * 

 Практичне завдання №2. 

Створення графічного інтерфейсу у формі, створеній у попередньому завданні в 

режимі конструктора. 

1. Створення заголовку форми: 

 виділити ім’я форми “Комп’ютери - форма”, натиснути кнопку 

“Конструктор”; 

 перетягти мишею область даних униз (у верхній частині вікна конструктора 

форм), звільнивши місце для заголовку; 

 клацнути мишею в панелі елементів на елементі “Надпис”; 

 клацнути мишею в області заголовка у місці вставки заголовку; 

 ввести в рамку заголовка текст “Технічні характеристики комп’ютерів”; 

 відформатувати заголовок: вибрати шрифт, розмір, колір; 

 розмістити заголовок у формі якнайкраще. 

 

2. Створення кнопок управління: 

Вставимо у форму кнопку “Наступний запис” у вигляді     

 у нижній частині вікна конструктора форм перетягнути мишею область 

приміток вниз, щоб звільнити місце для кнопок управління; 

 клацнути мишею в панелі елементів на елементі “Кнопка”; 

 клацнути мишею у формі в місці розташування кнопки; 

 у вікні створення кнопки вибираємо категорію “Переходи по записям”, дію 

“Наступний запис”, натискаємо кнопку “Далі”; 

 виберемо графічне зображення кнопки; 

 введемо ім’я кнопки “Наступний запис”, натискаємо кнопку “Готово”. 

Для перегляду результату треба в меню “Вид” вибрати команду “Режим форми” 

Самостійно створіть кнопки: “Попередній запис”,  “Пошук” , “Закрити форму”. 

 

3. Створення поля зі списком. 

Поля зі списками бувають двох видів: поля, в яких використовуються значення із 

таблиць бази даних і поля, в яких використовується фіксований набір значень. 

Вставимо у форму поле зі списком першого виду. Це буде поле “Перелік моделей 

комп’ютерів”, що складається з назв усіх моделей. Дії для виконання: 

 клацнути мишею в панелі елементів на елементі “Поле зі списком”; 

 клацнути мишею на області даних форми; 

 у вікні створення полів зі списком вибрати: “Об’єкт буде використовувати 

значення із таблиці або запиту»; 

 вибираємо із списку таблицю “Комп’ютери”; 

 вибираємо поле “Назва моделі”; 

 змінюємо ширину стовпців, якщо в цьому є необхідність; 

 ще раз уточнюємо ім’я поля “Назва моделі”; 

 вибираємо “Зберегти в полі” і вводимо назву нового поля, натискаємо кнопку 

“Готово”. 

Далі треба зручно помістити поле на макеті форми, перетягнувши мишкою.  
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Переглянути результат можна, вибравши в меню “Вид”, команду “Режим 

форми”. 

Поле з фіксованими елементами списку створюється аналогічно, тільки елементи 

списку треба вводити з клавіатури. 

Самостійно створіть поле зі списком “Типи процесорів”. 

 

4. Вставка у форму обчислювального елемента керування. 

Вставимо у форму поле, в якому автоматично буде обчислюватись ціна з 10% 

знижками. Для цього треба виконати такі дії: 

1. клацнути мишею на панелі елементів на елементі  аб/ ; 
2. клацнути мишею в місці вставлення поля, з’явиться рамка; 

3. зліва від рамки ввести ім’я поля “10% знижки”; 

4. в рамку ввести формулу для обчислення  

  =[Ціна комп’ютера]-[Ціна комп’ютера]*0,1 
Формула починається із знаку “=”, імена полів у формулі пишуть в 

квадратних дужках. 

 Самостійна практична робота №1.   
Використовуючи майстер форм створити форму “Принтери – форма” на основі 

таблиці “Принтери”. Форма повинна мати такі елементи: 

- заголовок “Технічні характеристики принтерів”; 

- кнопки “Вперед”, “Назад”, “Створити новий запис”, “Закрити форму”; 

- поле зі списком “Моделі принтерів”; 

- поле з фіксованим списком “Типи принтерів” (матричні, струменеві, 

лазерні); 

- обчислювальне поле “5% знижки”. 

Інструкція для виконання практичної роботи. 

1. У головному вікні бази даних відкрити закладку “Формы”, натиснути кнопку 

“Створити”. 

2. У вікні “Нова форма” вибрати майстра форм, у полі “Источник данных” 

таблицю “Принтери”. 

3. Вибрати поля із таблиці “Принтери”. Для вибору всіх полів натиснути 

ккнопку  >>. 

4. Виберіть зовнішній вигляд форми, наприклад, у один стовпець. 

5. Виберіть стиль форми, наприклад, глобус. 

6. Надайте формі ім’я “ Принтери – форма”, натисніть “Готово”. 

7. Для переходу в режим конструктора в меню “Вид” виберіть “Конструктор”. 

8. Виведіть на екран панель елементів (якщо її немає). Для цього  в меню “Вид” 

виберіть “Панель елементів”. 

9. Вставте у форму заголовок “Технічні характеристики принтерів”, 

відформатуйте його. 

10. В область заголовка вставте картинку. Для цього в панелі елементів треба 

клацнути на елементі “Рисунок”, клацнути в області заголовка,  відшукати 

файл, натиснути “ОК”, зменшити розмір картинки, якщо вона дуже велика. 
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11.  Перегляньте результат роботи, для чого в меню “Вид” треба вибрати “Режим 

форм”. Для повернення в конструктор треба в меню “Вид” вибрати 

“Конструктор”. 

12. Розташуйте у формі кнопки: “Вперед”, “Назад”, “Створити новий запис”, 

“Закрити форму”. Перейдіть у режим форми і погортайте записи, 

користуючись своїми кнопками, створіть новий запис.  

13. Створіть поле “Моделі принтерів”, яке містить список усіх моделей принтерів, 

що є в таблиці. 

14. Створіть поле “ Типи принтерів” з фіксованим списком. 

15. Створіть обчислювальне поле “5% знижки”. 

16. У полі приміток форми вставте текст “Роботу виконав (ла) прізвище, ім’я”. 

17. Методом перетягування і вирівнювання розташуйте всі об’єкти у формі 

якнайкраще.  

18. Закрийте базу даних, зберігаючи форму. 

 Самостійна практична робота №2.   
Використовуючи майстер форм створити форму “Клієнти – форма” на основі 

таблиці “Клієнти”. Форма повинна мати такі елементи: 

- заголовок “Інформація про клієнтів фірми”; 

- кнопки “Вперед”, “Назад”, Пошук”, “Створити новий запис”, “Закрити 

форму”; 

- поле зі списком “Назви всіх фірм”; 

- поле з фіксованим списком “Кращі клієнти” (перелік назв фірм). 

? Питання для самоконтролю. 

1. Що таке форма? Призначення форм. 

2. Що спільного між таблицями і формами? Чим вони відрізняються? 

3. З чого складається форма? 

4. Які є способи створення форм? 

5. Які дані можна розмістити у формі? 

6. Яке призначення конструктора форм? 

7. Як вставити заголовок у форму? 

8. Що таке елемент керування? Які є елементи керування? 

9. Як виконати обчислення у формах? 

10. Як вставити кнопку у форму? 

11. Як переглядати записи у формі? 

12. Як створити новий запис? 

13. Як у форму вставити картинку? 

14. Як створити поле зі списком на базі таблиці? 

15. Як створити поле з фіксованим списком? 

16. Як редагувати дані у формі? 
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Урок  11 “Проектування звітів” 

 Звіти призначені для оформлення потрібних замовнику даних із бази даних 

згідно з вимогами стандартів подання документів у друкованому вигляді. 

 Звіти створюються на основі таблиць і запитів. Як правило, звіту передує 

створення запиту: відбираються потрібні дані, над ними здійснюються необхідні 

математичні обчислення тощо. Потім для цього запиту створюється звіт.  

 У процесі створення звіту можна групувати записи за певними полями, для 

кожної групи задавати заголовки, виконувати групові та загальні підсумкові 

обчислення, вибрати стиль оформлення, змінювати шрифти. Формат звіту 

відповідає формату паперу.  

 MS-Access пропонує різні способи створення звітів:  

1) конструктор; 

2) майстер звітів; 

3) автозвіти. 

Універсальним є комбінований спосіб: звіт створюють за допомогою майстра, а 

пізніше дооформлюють за допомогою конструктора.  

Звіт складається з декількох частин (не всі вони є обов’язковими), а саме: 

- заголовок звіту; 

- верхній колонтитул містить назви стовпців (повторюється на всіх сторінках); 

- заголовок групи; 

- область даних; 

- нижній колонтитул містить номер сторінки і дату створення звіту; 

- примітки. 

За допомогою елементів керування у звіт можна додавати рисунки, діаграми, інші 

об’єкти. У колонтитулі можна помістити будь-яку обчислювальну функцію бази 

даних, наприклад, вставка дат, номерів сторінок. Дані редагувати у звіті не можна. 

 Практичне завдання: 

 Створити звіт, який дає можливість отримати обзорну інформацію про замовлення 

на комп’ютери, які реалізує фірма і містить підсумки по продажам окремих моделей 

комп’ютерів. 

 Інструкція для виконання практичної роботи. 

1. У вікні бази даних розкрити вкладку “Звіти” і натиснути кнопку “Створити”. 

2. У вікні “Новий звіт” вибрати режим “Майстер звітів”; зі списку таблиць 

вибрати таблицю “Комп’ютери”. 

3. У вікні “Створення звітів” вибираємо такі поля: 

 

Таблиці Поля 

Комп’ютери  

Комп’ютери  

Комп’ютери  

Клієнти 

Клієнти 

Список замовлень 

Список замовлень 

Код моделі комп’ютера 

Назва моделі 

Ціна 

Назва фірми 

Знижки(%) 

Дата 

Кількість комп’ютерів 
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 Після вибору полів натискаємо кнопку “Далі”. 

4. У наступному вікні зазначимо поле, за яким буде здійснюватись групування 

записів. Дані в нашому звіті повинні групуватись по кодам моделей 

комп’ютерів, завдяки чому ми зможемо з’ясувати, скільки екземплярів кожної 

моделі замовлено. Вибираємо поле “Код моделі комп’ютера” і натискаємо 

кнопку “Далі”. 

5. У наступному вікні задаємо порядок сортування. MS-Access автоматично 

виконує сортування даних по полям, які групуються. У нашому прикладі 

можна виконати сортування за полем “Назва фірми”. Для цього треба вибрати 

назву цього поля у списку першого рівня сортування, вибрати напрямок 

сортування. 

6. Для відображення у звіті підсумкових значень  про кількість проданих 

комп’ютерів різних моделей натисніть кнопку “Итоги”, виберіть дію “Sum”, 

натисніть кнопку “ОК”. Натисніть кнопку “Далі”. 

7. У наступному діалоговому вікні  MS-Access надає можливість вибрати вид 

розташування даних у звіті із таких варіантів: 

- розташування даних у вигляді сходинок; 

- розташування даних  блоками; 

- структурне розташування з перекриттям; 

- вирівнювання даних по лівому краю. 

Виберіть найбільш вдале розташування, наприклад, у вигляді сходинок. 

Задайте орієнтацію аркуша паперу: книжкова або альбомна. Виберіть 

оптимальний підбір ширини полів сторінки, що дасть можливість ефективно 

використовувати її площину. Натисніть кнопку “Далі”.   

8. У наступному вікні виберіть стиль оформлення звіту із списку стандартних 

стилів. Натисніть кнопку “Далі”.   

9. В останньому діалоговому вікні введіть ім’я звіту, наприклад “Обзор 

замовлень на комп’ютери”. Щоб побачити результат своєї роботи, натисніть 

кнопку “Предварительный просмотр”.  

Якщо треба внести зміни в структуру або оформлення звіту, необхідно в меню 

“Вид” перейти в режим конструктора звітів. У режимі конструктора можна 

змінити : 

- текст заголовка звіту, шрифт, колір тексту, розташування; 

- вилучення із звіту зайвих полів, додавання нових полів; 

- зміна розмірів полів; 

- раціональне розміщення даних на листі. 

 Самостійна практична робота.  
1 завдання  

За допомогою майстра, створити звіт, який дає можливість отримати обзорну 

інформацію про замовлення на принтери, які реалізує фірма і містить підсумки по 

продажам окремих моделей принтерів. Виконати редагування звіту.  

 

   

2 завдання 
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За допомогою майстра звітів створити звіт, який містить інформацію про клієнтів 

фірми, виконавши групування даних за полем “Місто”. Підрахувати кількість фірм – 

клієнтів з кожного міста. Визначити фірму, яка має максимальну кількість 

замовлень. 

? Питання для самоконтролю. 

1. Яке призначення звітів? 

2. Які є способи утворення звітів? 

3. З яких частин складається звіт? 

4. Яка різниця між таблицею, формою і звітом? 

5. Чи можна редагувати дані у звіті? 

6. Для чого виконують групування даних у звіті? 

7. Яку інформацію містить верхній колонтитул? 

8. Яку інформацію містить нижній колонтитул? 

9. Як додати у звіт рисунок? 

10. Чи можна для створення звіту використовувати декілька таблиць або запитів? 

11. Назвіть види розташування даних у звіті. 

12. Які є стандартні стилі оформлення звітів? 

13. Які зміни можна внести у звіт в режимі конструктора? 

14. Як змінити структуру звіту? 

15. У якій частині звіту можна поставити свій підпис як виконавця звіту? 

 


