
Тема дисципліни:  Засоби автоматизації обробки інформації у базах даних 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 23 

Тема: Проектування та створення бази даних. Експорт  даних. Створення форм.  

Мета: навчитися здійснювати експорт даних,  відбір даних засобами СУБД, створювати 

форми 

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: 
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Питання для актуалізації опорних знань 

1. Як виконати експорт даних з таблиці  Excel в базу даних? 

2. Які операції можна виконувати над даними в базі даних? 

3. Перерахувати об’єкти  БД Access. 

4. Пояснити призначення форм. 

5. Які види форм можна побудувати в 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 Створення БД ПРОДАЖІ для обліку торговельних операцій 

1. Завантажити програму БД ACCESS та створити на диску D: у папці Група***  

файл бази даних ПРОДАЖІ.  

2. Сформувати в БД  таблицю Продажі шляхом імпорту даних Лист 1 файлу 

електронних таблиць із папки ІКТ ООПТБД-21/ПР 23/ Продажі.xls.  

Для цього потрібно: у створеній новій БД вибрати вкладку Внешние данные, 

натиснути кнопку  Excel, у вікні діалогу Внешние данные -Электронная таблица Excel 

за допомогою кнопки Обзор вказати шлях до файла та натиснути кнопку ОК.   

У вікні  Импорт электронной таблицы поставити позначку Первая строка 

содержит заголовки столбцов→ кнопка Далее→ вказати назви полів та тип даних 

згідно таблиці (див. нижче)→ кнопка Далее→ поставити позначку не создавать ключ→ 

кнопка Далее → вказати назву таблиці Продажі→ натиснути кнопку Готово. 

3. Відкрити таблицю Продажі в   режимі Конструктор й скорегувати її структуру. 

Структура таблиці Продажі: 
Ім'я поля Тип даних Розмір поля 

КОДПОКУПЦЯ Числовий Довге ціле 

КОДТОВАРУ Числовий Довге ціле 

НАЗВАТОВАРУ Текстовий 20 

ОДИНИЦЯВИМІРУ Текстовий  5 

ЦІНА Грошовий Грошовий 

ДАТАЗАМОВЛЕННЯ Дата/час Короткий формат дати 

ЗАМОВЛЕНО Числовий Довге ціле 

ДАТАПРОДАЖУ Дата/час Короткий формат дати 

ПРОДАНО Числовий Довге ціле 

ЗНИЖКА Процентний Подвійне із плаваючою 

крапкою 

4. Створити в  базі даних   в режимі Конструктор таблицю Товари. 

Структура таблиці Товари: 
Ім'я поля Тип даних Розмір поля 

КОДТОВАРУ (ключове поле) (підстановка) 20 



НАЗВАТОВАРУ Текстовий 20 

ЦІНА Грошовий Грошовий 

ОДИНИЦЯВИМІРУ Текстовий (підстановка) 5 

Для створення ключового поля можна скористатися  кнопкою із ключем на панелі 

інструментів або в контекстному меню вибрати команду – Ключевое поле. 

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. 

Для створення підстановки в режимі Конструктор вибрати Тип данных→Мастер 

подстановок→Будет введен фиксированый набор значений, увести в стовпець: кг, упак., 

шт.  

5. Створити в  базі даних  в режимі Конструктор таблицю Покупці. 

Структура таблиці Покупці: 
Ім'я поля Тип даних Розмір поля 

КОДПОКУПЦЯ (ключове поле) Лічильник Довге ціле 

НАЗВАПОКУПЦЯ Текстовий 20 

ТЕЛЕФОН Текстовий 10 

6. Вибрати вкладку  Работа с базами данных, натиснути 

кнопку Схема данных. Пересвідчитися  в наявность таблиць 

та зв’зків між ними. 

7. Увести 6 записів у таблицю Товари, використати коди 

товарів і ціни на товари з таблиці Продажі. 

8. Увести 7 довільних записів у таблицю Покупці. 

9. Створити просту форму для уведення даних в таблицю 

Товари.  

Для створення форми вибрати вкладку Создание, кнопку 

Форма. Форма автоматично з’явиться на екрані і буде мати назву Товари.   

10.  Виконати введення двох записів: наприклад, товар CitCat (код 17)  за ціною 50 грн. 

та Twix (код 18) за ціною 80 грн.  

11.  Відкрити таблицю  Продажі, виконати введення даних, наприклад:  на поточну 

дату покупець з кодом 1 замовив і купив товари з кодам 17 та 18 у кількості 20 та 30 шт. 

12. Створити форму для таблиці Покупці. Звернути увагу на вид отриманої форми 

(підпорядкована). Переглянути роботу підпорядкованої форми. 

13. Відкрити таблицю Покупці. Відсортувати записи за полем НАЗВАПОКУПЦЯ в 

алфавітному порядку  (вкладка Главная→ Сортировка по возрастанию). Закрити 

таблицю, зміни не зберігати. 

14. Відкрити таблицю Продажі. Використати фільтр для виведення на екран записів 

про продажі, здійснені в минулому кварталу. 

Для цього потрібно натиснути кнопку фільтр в полі ДАТАПРОДАЖУ→Фильтры дат 

→ встановити умову В прошлом квартале. Переглянути результат дій. Зняти фільтр за 

допомогою кнопки Выделить все. 

15. Закрити базу даних. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 
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