
Тема дисципліни:  Засоби автоматизації обробки інформації у базах даних 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 16 

Тема: Експорт  даних. Створення форм. Робота з даними бази даних. 

Мета: навчитися здійснювати експорт  даних,    здійснювати  роботу з даними.  
Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

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

Excel, Access. 

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. Дати визначення бази даних та СУБД? 

2. Перелічити об’єкти бази даних Access. 

3. Яким чином можна здійснити експорт даних з ЕТ в БД? 

4. Для чого призначені запити?  

5. Які види запитів можна побудувати в СУБД Access? 
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. Експорт даних. 

Задача 1. В файлі Зброя.xlsx дана інформація про зброю, її характеристику та власника. 

Потрібно здійснити експорт даних з електронної таблицю в таблицю  бази даних Access. 

1. Завантажити табличний процесор Excel та відкрити файл Зброя.xlsx, ознайомитися з 

інформацією, що містить файл. Файл можна закрити. 

2. Відкрити програму СУБД Access. 

3. Вибрати Новая база данных, вказати місце розташування бази даних та надати ім’я 

Зброя. Натиснути кнопку Создать 

  
4. Вибрати вкладку Внешние данные. Натиснути кнопку Импорт электронной таблицы 

Excel. 

 



 
6. У вікні, що відкрилося, вказати шлях, де розташований файл ЕТ Excel  та натиснути ОК. 

  
7. У вікні Импорт электронной таблицы  вибрати Лист 1, послідовно натискувати кнопку 

Далее, вказати ім’я таблиці Зброя та далі натиснути Готово. 

8. Відкрити таблицю  Зброя та переглянути дані таблиці.  

9. Відкрити таблицю Зброя в режимі Конструктор. 

Змінити назву ключового поля та тип даних згідно малюнка. 

Вийти з режиму Конструктор. 

10. Відкрити таблицю  Зброя та змінити код зброї 

наступним чином: замість числа 1 ввести двох або трьохзначне число, наприклад 110. 

11. Аналогічним чином створити другу таблицю з назвою Власники. Дані вибрати з файлу 

Зброя.xlsx, робочий аркуш Лист 2. 

12. Відкрити таблицю  Власники та переглянути дані таблиці. 

Відкрити таблицю Власники в режимі Конструктор. Додати нове поле Код зброї, 

встановити тип даних мастер подстановки. Для створення підстановки в  режимі 

Конструктор, потрібно  вибрати Тип данных→ Мастер подстановок→Объект «поля 

подстановки» получит значения из другой таблицы или другого запроса. У вікні 

Создание запроса після натиснення кнопки Далее, вибрати послідовно таблицю, поле  

підстановки; далі виконувати вказівки майстра підстановки та в кінці натиснути кнопку 

Готово. Вийти з режиму Конструктор. 
13.  Відкрити таблицю  Власники та заповнити поле Тип зброї за допомогою майстра 

підстановки. Закрити таблицю. 

Завдання 2. Встановлення зв’язків в базі  даних. 

1. Вибрати вкладку  Работа с базами данных, натиснути кнопку Схема данных. 

2. У вікні Добавление таблицы вибрати таблици Зброя та Власник та натиснути 

кнопку Добавить. 

3. Встановити зв’язок між таблицями,  за 

допомогою миші.  У вікні Изменение связей 

встановити опції Обеспечение целостности 

данных, каскадное  обеспечение связанных 

полей каскадное  удаление связанных 

полей та натиснути ОК. 

4. У вікні Схема данных переглянути 

результат   
 

 

 

 

 

 



Завдання 3. Створення форм різних типів. 

1. Створити просту форму на основі таблиці Власники. Для цього потрібно перейти на 

вкладку Создание, обрати таблицю Власники та натиснути кнопку Форма. 

2. Створити просту форму Зброя за 

допомогою Мастера форм. Для цього потрібно 

перейти на вкладку Создание, натиснути кнопку 

Мастер форм, у вікні  Создание форм обрати 

потрібну таблицю та  перемістити поля таблиці 

так як показано на малюнку. 

3. Створити підпорядковану форму Зброя. 

Для цього потрібно перейти на вкладку 

Создание, обрати таблицю Зброя та натиснути 

кнопку Форма. Програма автоматично 

створить підпорядковану форму. 

Переглянути роботу форми. 

Завдання 4. Робота з даними бази даних. 

1.  Відкрити таблицю Зброя. Виконати  впорядкування  даних за полем Код зброї за 

спаданням та за  зростанням. Для цього на вкладці Главная в групі Сортировка и фильтр 

потрібно натиснути кнопку по убыванию, а потім  натиснути кнопку по возрастанию. 

2. Вибрати дані про зброю калібром 4,0 за полем Калібр за допомогою фільтра. Для цього 

потрібно вибрати в даному полі потрібні дані та натиснути кнопку Выделение → равно 4,0. 

Переглянути отриманий результат. Для виведення всіх даних потрібно натиснути кнопки 

Дополнительно→очистить все фильтры. 

3. Вибрати дані про зброю зі швидкістю кулі більше або дорівнює 105 м/с за полем 

Швіидкість кулі за допомогою фільтра. 

4. Вибрати дані про зброю типу газобалонна пневматика, швидкість кулі 100 м/с. 

5. Здійснити пошук зброї зі швидкістю 90м/с за 

допомогою кнопки  Найти. 

6. Відкрити таблицю Власники. Вибрати дані 

про власників,які народилися після 1970 року. Для 

цього потрібно перейти на поле Дата народження,  

→фильтры дат →после і заповнити вікно 

Настраиваемый фильтр згідно  малюнка. 

Переглянути результат  роботи  фільтра. 

7. Самостійно здійснити вибірку  даних за 

власним розсудом. 

8. Закрити базу даних. Вимкнути комп’ютер. 

 

 

Домашнє завдання: 

Повторити теоретичний матеріал. 

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

С.Кузнеця, 2017, ст.77-112 
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