
Тема дисципліни:  Засоби автоматизації обробки інформації у базах даних 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 17 

Тема: Створення запитів різних видів  

Мета: навчитися виконувати відбір даних за допомогою запитів, створювати звіти. 
Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал:інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання: персональнікомп'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. Пояснити призначення запитів. 

2. Які види запитів можна побудувати в Access? 

3. Перелічити способи створення запитів? 

4. Назвати рядки,які присутні в бланку запиту. 

5. Пояснити призначення звітів. 

6.  Які є  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 роботиз методичними рекомендаціями: 

Завдання 1.Відбір та аналіз даних за допомогою запитів. 

1. Завантажити  базу даних Зброя.accbd. 

2. Створити запит на вибірку даних власників зброї: прізвище, адресу, телефон. Поле 

Прізвище відсортувати за  зростанням. Для цього потрібно перейти на вкладку Создание 

та в групі Запросы натиснути кнопку Конструктор запросов. У вікні 

Добавлениетаблицы натиснути  вибрати таблицю Власники та натиснути кнопку 

Добавить и далі  кнопку Закрыть. У вікні конструктора запита вибрати поля так як 

показано на малюнку. 

 
Вийти з режиму конструктора запиту та на запитання програми про збереження 

натиснути кнопку Сохранить та надати ім’я запиту Власники.  Відкрити запит та 

переглянути інформацію.  

3. Аналогічним чином створити запит про дозвіл власника на зброю. Запиту надати ім’я 

Дозвіл.Відкрити запит та переглянути інформацію. 

 
4. На основі таблиці Зброя створити запит про зброю, швидкість куля якою більше 

150м/с. Запиту надати ім’я Зброя-швидкість.Відкрити запит та переглянути інформацію. 

 
 



5. Створити запит про зброю, калібр кулі якої більше 4,5. Запиту надати ім’я Зброя-

калібр.Відкрити запит та переглянути інформацію. 

6. На основі двох таблиць створити запитпро власників, які мають зброю типу 

газобалонна пневматика. Запиту надати ім’я Тип зброї.Відкрити запит та переглянути 

інформацію. 

 

 

 

 

 

7. Створити параметричний запит з ім’ям Боеприпаси. Для запиту вибрати поля Назва, 

тип, калібр, тип боєприпасів. При створенні запиту цього типу потрібно в рядку 

Условиеотбора вказати в квадратних дужках вказати [введіть тип боєприпасу].

 
8. Переглянути роботу запиту, відкривши його та ввівши параметр «свинцеві кулі». Ще 

раз відкрити запит та ввести параметр «патрон Флобера». 

9. Створити запитпро власників, які народилися після 1990 року з ім’ямДата  

народження.Відкрити запит та переглянути інформацію. 

 
10. Створити запит про власників, які народилися в період  80-хроків з ім’ям Дата  

народження 80. При створення запиту  у вікні Конструктор запросов в рядку 

Условиеотбора стовпця Дата народження  потрібно ввести Between 1.01.1980And 

31.12.1989.Відкрити запит та переглянути інформацію. 

 
11. Закрити базу даних.Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Підготовитися до модульного  контролю. 

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

С.Кузнеця, 2017, ст.112-123, 140-148 
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