
 

   
 
 
 
 
 

Лабораторна робота № 10 

Тема: Cтворення  бази даних підприємства. 
Мета: Набути уміння та навички роботи з MS Access: відкриття, створення, збереження документів MS 

Access; розробки таблиць і форм; введення і редагування даних, розробки запитів і звітів бази 
даних  

Матеріальне забезпечення: ОС WindowsХР; пакет MS Office2003 
Хід роботи 

1. Виконати запуск програми MS Access. 
2. Створити базу даних згідно варіанту. 
3. Створити таблицю 1, шляхом імпорту готової таблиці з книги Excel 1.xls. Створену таблицю видозмінити 

за потребою. 
4. Створити таблицю 2, імпортувавши таблицю з текстового документу 2.txt. Здійснити деякі перетворення 

полів таблиці. 
5. Схема даних повинна забезпечувати цілісність та каскадне оновлення та знищення даних. 
6. Кожну таблицю заповнити 10 записами. 
7. Створити форми:  

1. Ф1 та Ф2, для кожної таблиці. 
2. Ф3 зі вставкою підлеглої форми, яка містить необхідні поля з таблиці 1. Створити поле фото, в 

яке додати малюнок до кожного замовлення, щоб при переході між позиціями замовлення 
відображалося відповідне зображення. Підлегла форма містить поля з таблиці 2. 

3. Кнопкову форму Ф4 в режимі конструктора або за допомогою вбудованих додатків. Додати 
кнопки для відкриття форм Ф1 та Ф2, створених на основі відповідних таблиць та кнопку 
закриття форми. Змінити фон області даних та заголовку форми. 

4.  Створити форму Зведена діаграма, що відображає ціну для кожного товару. 
5. Створити складену форму Ф5 на основі таблиць 1 та 2, де обчислити продажну ціну товару, 

враховуючи кількість та знижку. Додати кнопку на форму, яка буде відкривати Зведену діаграму. 
8. Створити запити:  

1. Запит на вибірку записів *.(* – згідно варіанту) 
2. Запит для виводу на екран Х найдорожчих замовлень. (Х – число згідно варіанту) 
3. Запит з параметром, для відбору з таблиці 1 осіб, що проживають  в зазначеному місті (Х) і, що 

придбали замовлення вказаного коду моделі (Y). (Х, Y – згідно варіанту) 
4. Перехресний запит, що дозволяє визначити, якому клієнту з Києва, при придбанні якого замовлення 

надавалася знижка Х%. (Х – число згідно варіанту) 
5. Запит на розрахунок вартості замовлення, що виставляються на продаж, враховуючи їх кількість та 

знижку та нову вартість, в разі подорожчання товарів на Х%.(Х – число згідно варіанту) 
9. Створити звіт на основі запиту 5. Розрахувати загальну суму продажів. В колонтитули додати: під датою 

– номер групи, під номером сторінки – власне прізвище, ім’я та по-батькові. 
10.  Створити макроси 

1) на відкриття …, (… – згідно варіанту) 
2) виконання команди …,  
3) виділення об’єкту …,  
4) виведення даних в інший формат …,  
5) повідомлення …, 
6) друк …. 

Контрольні питання: 
1. Що називається базою даних, полем, записом? 
2. Назвати об'єкти СКБД MS Access їх призначення. 
3. Назвати типи і властивості полів таблиць бази даних. 
4. Яким правилам мають задовольняти імена полів таблиці? 
5. Як виконується створення таблиці в режимі конструктора? 
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 6. Як MS Access визначає типи полів при створенні таблиці в режимі таблиці? 
7. Як виконується створення таблиці в режимі таблиці? 
8. Як виконується створення таблиці за допомогою майстра таблиць? 
9. Як виконується визначення ключового поля таблиці? 
10. Як виконується створення схеми даних? 
11. Охарактеризувати типи відношення між таблицями бази даних? 
12. Як задається забезпечення цілісності даних, каскадне оновлення і видалення зв'язаних записів? 
13. Як виконується створення форми в режимі автоформи? 
14. Як виконується редагування форми в режимі конструктора? 
15. Як виконується пошук і сортування записів? 
16. Як виконується створення запитів в режимі конструктора? 
17. Як виконується створення схеми даних запиту? 
18. Як задати умови відбору записів в запитах? 
19. Як задати параметри запиту? 
20. Як створюються обчислювальні поля в запитах? 
21. Як виконується створення звіту в режимі автозвіту? 
22. Як виконується редагування звіту в режимі конструктора? 
23. Як створюються обчислювальні поля в звітах? 
24. Як виконується додавання поточної дати і номера сторінки до звіту? 
25. Як виконується перегляд і друк звіту. 
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