
Тема дисципліни:  Засоби автоматизації обробки інформації у базах даних 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 19 

Тема: Створення звітів в СУБД 

Мета: навчитися створювати звіти 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows,  програма 

Excel. 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017, 126 с. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Пояснити призначення звітів. 

2. Які види звітів можна побудувати в Access? 

3. Перелічити способи створення звітів? 
Правила техніки безпеки 

Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. 

Комп’ютери вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації 

комп’ютерної техніки. По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст  практичної роботи з методичними рекомендаціями: 
Завдання 1. Створення запитів на вибірку   

1. Завантажити БД ПРОДАЖІ. 

2.  Створити звіт Товари на основі таблиці Товари. Для цього потрібно відкрити 

таблицю Товари, відкрити вкладку Создание, група Отчеты, натиснути кнопку Отчет. 

Переглянути отриманий звіт. 

3. Створити звіт Продажі на основі таблиці Продажі, за допомогою Мастера 

отчетов. При роботі з майстром потрібно виконувати послідовно дії, натискуючи кнопку 

Далее для переходу до наступного діалогового вікна; в кінці натиснути кнопку Готово. 

Переглянути отриманий звіт. 

4. Створити звіт Продажі1 на основі таблиці Продажі, за допомогою Мастера 

отчетов. До звіту включити поля КОДПОКУЦЯ, КОДТОВАРУ, НАЗВАТОВАРУ, ЦІНА, 

ЗАМОВЛЕНО. Переглянути отриманий звіт. 

  
5.  Відкрити таблицю Продажі. Використати фільтрацію в таблиці Продажі для 

виведення на екран записів про продажі, здійснені за  період з 01.09.2020 по 01.11.2020. 

Для цього потрібно у полі ДАТАПРОДАЖУ натиснути кнопку Фильтр→ Фильтры 

дат→Между  і ввести діапазон дат. 

  



На основі отриманих даних створити звіт Продажі2, відкривши вкладку Создание, 

натиснути кнопку Отчет. Переглянути отриманий звіт. 

Перейти до таблиці  Продажі та зняти умови фільтрації. 

6. Створити звіт Вартість замовлень на основі запиту Вартість замовлень за 

допомогою Мастера отчетов. Переглянути отриманий звіт. 

7. Створити звіт Вартість зі знижкою на основі запиту Вартість зі знижкою за 

допомогою Мастера отчетов. Встановити групірування по полю КОДПОКУПЦЯ. На 

наступному кроці натиснути кнопку Итоги та встановити позначки SUM для полів  

ПРОДАНО та ВАРТІСТЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ. Переглянути результат,визначити кількість 

сторінок звіту підсумкові значення по полям. 

8. Створити наліпки для даних таблиці Товари. відкрити вкладку Создание, група 

Отчеты, натиснути кнопку Наклейки. При створенні наліпок потрібно виконувати 

послідовно дії, вказуючи даня знідно малбнків, натискуючи кнопку Далее для переходу 

до наступного діалогового вікна; в кінці натиснути кнопку Готово. Переглянути 

результат роботи. 

   

                
2. Закрити базу даних. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 
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