
Інструкційна картка для проведення практичного заняття 

З предмету «Інформатика» 

 

Система керування базами даних Access 

Практична робота №  
Тема: Access. Створення бази даних у вигляді реляційних таблиць. 

Мета: Уміти створювати структуру таблиці, модифікувати її, вводити дані в таблицю. 

 

Завдання: 
1. Створити структуру таблиці „Студенти” (Таблиця 2.). 

2. Ввести дані в таблицю. 

3. Виконати дії над записами: вилучення, доповнення, сортування. 

4. Провести зміни структури полів та властивостей таблиці „Студенти”. 

 

Теоретичні відомості 
База даних (БД) – це значна кількість однорідних даних з конкретної предметної галузі, 

які зберігаються на комп'ютерних носіях. БД створюють, якщо є потреба регулярно 

опрацьовувати великі обсяги однорідної інформації. 

Для виконання цих робіт є спеціальні програми, такі як Access, FoxPro, dBase-системи та 

інші. Вони називаються системами керування базами даних (СКБД). 

В Access база даних – це файл з розширенням mdb, який містить дані у вигляді однієї чи 

декількох таблиць. Окрім таблиць, у файлі БД можуть бути такі об'єкти: форми, запити, 

макроси, модулі, які розглядатимемо далі. 

Таблиця складається з рядків і стовпців. Стовпці називаються полями, а рядки – 

записами. 

Поле – це мінімальна (але найважливіша) порція інформації в записі. Воно має ім'я, 

значення, характеризується типом і низкою властивостей. Кожне поле має строго визначений 

тип даних, який однозначно характеризує інформацію, яку можна вносити у нього. Є такі типи 

полів: 

Таблиця 1. 

Типи полів та деякі їх характеристики 

Назва Опис Розмір 

Основні 

властивості 

(детальніше у 

довідці) 

Текстовий Текст або числа, що не вимагають 

проведення розрахунків 

Не більше 255 Розмір поля 

Поле MEMO Дуже довгий текст До 65 535 знаків Формат поля 

Числовий Числа 1, 2, 4 або 8 байт Розмір поля 

Дата/час Дати і час, що відносяться до років з 

100 по 9999. 

8 байт. Формат поля 

Грошовий Грошові значення і числові дані (від 

одного до чотирьох знаків в дробовій 

частині), використовувані в 

математичних розрахунках 

8 байт. Формат поля 

Лічильник Унікальні значення, які заповнюються 

автоматично і їх не можна змінити 

4 байти  

Логічний Значення «Так і ні» 1 біт Формат поля 

Поле об’єкта 

OLE 

Електронна таблиця Excel, документ 

Word, малюнок, звукозапис або інші 

дані в двійковому форматі 

До 1 Гбайт 

(обмежується 

об'ємом диска). 

 

Гіперпосилання Використовується для гіперпосилань   

Поле 

підстановки 

Дозволяє вибрати значення з іншої 

таблиці або із списку значень. 

 Автоматично 

запускає 

майстра 

Отже, структура таблиці – це структура запису, тобто сукупність назв полів, їхніх типів 



та властивостей. Структуру визначає користувач під час аналізу конкретної задачі. 

Потрібно не плутати назву файлу БД і назви таблиць, які є в БД. Назва файлу, наприклад 

studenty, відображається у рядку заголовка головного вікна БД, а назви таблиць – на закладці 

Таблиці. 

Є декілька способів створення таблиць: 

− режим таблиці; 

− конструктор таблиці; 

− майстер таблиці; 

− імпорт таблиці. 

Робота користувача складається з двох етапів: створення структури таблиці за допомогою 

конструктора і введення даних у таблицю в режимі таблиці. Найчастіше структуру 

створюють командою „Створення таблиці в режимі конструктора”. 

У режимі конструктора користувач задає: 

− назви полів методом введення назв; 

− тип даних методом вибору типу з запропонованого списку; 

− описи полів, які є необов'язковими; 

− властивості полів (лише у разі потреби) методом заповнення таблиці властивостей. 

Структуру можна модифікувати. Може статись, що раніше створене поле є зайвим, або 

між деякими двома полями потрібно добавити інше. Поля у структурі таблиці можна вилучити 

та добавити клацнувши правою кнопкою миші на відповідному полі і скориставшись 

командами Вилучити рядок та Додати рядок.  

Можна також поміняти взаємне розміщення полів здійснивши виділення цілого рядка та 

перетягування відповідного поля вверх чи вниз, така зміна буде відображена у таблиці. Також 

зміни можна виконати безпосередньо у таблиці захватившись за шапку стовпця і перемістивши. 

Властивостей полів є дуже багато і ними слід правильно користуватись, тому ми 

розглянемо ще деякі: 

– „Значення по замовчуванню” – вказане значення записується у поле в тому випадку, 

коли ніякі інші значення не були внесені. 

– „Умова на значення” – можна вказувати певні обмеження на введені значення. 

Наприклад для числових полів можна записати „<100” тобто можна вносити числа 

менші ста (аналогічно: > – більше, <= – менше рівне, >= – більше рівне). 

– „Повідомлення про помилку” – у випадку помилки буде з’являтись вказаний текст. 

Після створення структури вікно конструктора треба закрити зі збереженням таблиці. 

Щоб увести дані в таблицю, її потрібно відкрити в режимі таблиці з закладки „Таблиці” 

головного вікна бази даних (здійснивши подвійне клацання на її назві). 

Дані в таблицю вводять звичайно з клавіатури (або через буфер обміну). Зовнішньо 

таблиця подібна до електронної. Ширину стовпців і висоту рядків змінюють методом 

перетягування розмежувальних ліній. 

Для прискореного введення у поля даних, що є елементами деякого стандартного списку, 

конструкторі таблиці для відповідного поля у типі даних потрібно увімкнути майстра 

підстановки і створити (ввести) список даних. Цим списком можна користуватися у режимі 

введення даних у таблицю. 

Стовпці можна ховати чи показувати відповідними командами пункту меню „Формат”. 

Щоб деякі стовпці не зміщувались під час перегляду широкої таблиці, їх фіксують на 

екрані командою „Формат”/„Зафіксувати” чи вивільняють – „Формат”/„Вивільнити всі 

стовпці”. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть програму Access. 
2. Створіть нову базу даних з іменем файлу – вашим прізвищем. Діалогове вікно 

Access > Нова база даних > ОК. Виберіть свою папку і дайте файлові назву > Створити. 

3. Розгляньте головне вікно БД. Які закладки є у ньому?  

4. Перейдіть в режим конструктора таблиць. Активізуйте закладку Таблиці і виконайте 

команду „Створення таблиці в режимі конструктора”. Виберіть режим конструктора таблиці.  

5. Утворіть структуру бази даних. Введіть назви полів і задайте їхні типи та властивості:  



Таблиця 2. 

Структура таблиці „Студенти” 

Назва поля Тип Властивості 

Прізвище Текстовий Розмір – 20 

Ім’я Текстовий Розмір – 20 

По батькові Текстовий Розмір – 20 

Стать Майстер підстановок / Буде введений 

фіксований набір значень / Далі / ввести 

„Ч” „Ж” / Готово 

 

Дата народження Дата / час Формат поля – короткий формат 

дати 

Сімейний Логічний  

Плата за навчання Грошовий  

Середній бал Числовий Розмір поля – дійсне, Число 

десяткових знаків – 1 
 

 
Рис.1. Приклад створення структури таблиці „Студенти” 

 

6. Закрийте вікно конструктора таблиці (але не переплутайте з вікном Access) і 

збережіть структуру таблиці на диску з деякою назвою, наприклад, „Студенти”. Замість 

назви „Таблиця 1” введіть назву „Студенти” / ОК. Підтвердіть створення ключового поля. 

7. Відкрийте створену таблицю для введення даних. 
8. Уведіть у таблицю дані (10 хвилин). Якщо потрібно, зменшіть ширину стовпців. При 

повідомленні про помилку, виясніть її причину та справіть її. 

9. Заховайте перший стовпець. Правою на назві / Заховати стовпці 

10. Поновіть перший стовпець на екрані. Формат / Відобразити стовпці / вибрати 

необхідний / ОК. 

11. Вилучіть другий запис з таблиці. Правою пополю рядка / Видалити запис. 

12. Доповніть таблицю ще двома записами. Записи додаються в кінці таблиці. Правою 

пополю рядка / Новий запис. 

13. Упорядкуйте записи за спаданням значень поля „Дата народження”, а пізніше – за 

зростанням значень поля Номер. 
14. Модифікуйте структуру таблиці.  Перейдіть у режим конструктора структури. Для 

цього натисніть на кнопку Конструктор. 

− В кінці добавте поле „Телефон”, тип – текстовий (оскільки можна буде вносити 

і знаки „-”), розмір – 10/ 

− Відкрийте таблицю „Студенти” в режимі конструктора. (Після виконання 

пунктів 3 – 8 закривайте вікно конструктора і перевіряйте які зміни 

відбуваються у таблиці). 



− Вилучіть поле „По батькові” . Правою зліва по рядку поля / Видалити рядок; 

− Додайте поле „Успішність” перед полем „Середній бал” (для проценту 

успішності, без дробової частини). На полі „Середній бал” Правою / Додати рядок. 

Ім’я поля – „Успішність” Тип поля – Грошовий, Формат поля – Процентний, Число 

десяткових знаків – 0; 

− Змініть точність відображення чисел у полі „Плата за навчання” так, щоб 

відображались лише цілі числа. Число десяткових знаків – 0 (при цьому числа 

буде округлено). 

− Встановіть значення по замовчуванню для поля „Плата за навчання” – 1000.  

− Встановіть обмеження на значення поля „Плата за навчання” так, щоб не 

можна було внести значення більше за 5000. У полі „Умова на значення” запишіть 

„<=5000” (менше рівне). 

− Зробіть так, щоб при внесенні у поле „Плата за навчання” більше за 5000 

з’являлось повідомлення „Занадто велика сума”. У поле „Повідомлення про 

помилку” внесіть відповідний текст.  

15. Внесіть один запис у таблицю в якому перевірте як працюють задані властивості. 

16. Закрийте свою таблицю, зберігаючи зміни. 

17. Відкрийте таблицю для внесення даних і додайте номери телефонів. 

18. Закрийте базу даних зі збереженням на диску, вона пізніше знадобиться. Закінчіть 

роботу. Здайте звіти. 

 

Додаткові завдання 

У Microsoft Access створити таблиці із наступними полями (типи полів вибрати 

самостійно) та заповнити їх кількома записами: 

1. “Автомобілі” (Назва, Дата випуску, Повна маса, Шофер, Вартість); 

2. “Товари” (Назва, Дата виготовлення, Маса, Вартість, Термін придатності (діб), 

Наявний); 

3. “Працівники” (Прізвище, Стаж, Дата народження, Заробітна плата, Телефон, 

Сімейний стан). 

 

Студенти повинні: 

Знати: Призначення Access, основні терміни БД; 

Вміти: Створювати та редагувати таблиці БД. 

 

Контрольні запитання 
1. Що таке база даних? 

2. Наведіть приклади баз даних. 

3. Яке призначення програми Access? 

4. Які об'єкти може містити файл бази даних? 

5. З яких об'єктів складається файл бази даних? 

6. З яких структурних елементів складається таблиця бази даних? 

7. Що таке запис, та поле? 

8. Які є типи полів? 

9. Які ви знаєте властивості полів? 

10. Розкажіть про властивості „Значення по замовчуванню”, „Умова на значення”, 

„Повідомлення про помилку” 

11. Що таке структура таблиці бази даних? 

12. Які є способи створення структури таблиці? 

13. Яке призначення конструктора таблиці? 

14. Як вставити нове чи вилучити поле в структуру? 

15. Як ввести дані у базу даних? 

16. Як сховати чи показати стовпці в таблиці? 

17. Як ввести в таблицю новий запис? 

18. Як змінити взаємне розміщення полів? 

 

Самостійна робота: Поле Memo. 


