
Інструкційна картка для проведення практичного заняття 

З предмету «Інформатика» 

 

Система керування базами даних Access 

Практична робота №  

Тема: Access. Властивості полів. Сортування та фільтрування даних. Зв’язування 

таблиць. 

Мета: Вивчити властивості полів. Навчитись виконувати фільтрування та сортування 

даних. Навчитись створювати зв’язані таблиці. 

 

Завдання 

1. Виконати фільтрування та сортування даних таблиці „Студенти”. 

2. Створити таблиці „Групи” та „Доручення студентів” (Таблиці 1 та 2) 

3. У таблиці „Студенти” добавити поля, які будуть мати зв’язки із таблицями„Групи” та 

„Доручення студентів”. 

4. Слідкувати за змінами, які відбуваються у таблицях. 

 

Теоретичні відомості 

Фільтрування виконується у тих випадках, коли слід відібрати лише ті дані, які 

задовольняють (або не задовольняють) певні умови. Воно здійснюється при виділенні 

потрібного поля за допомогою команд „Записи” / „Фільтр” / ... 

Сортування виконується з метою пришвидшення пошуку інформації. Здійснюється при 

виділенні потрібного поля за допомогою команд „Записи” / „Сортування” / ... 

Між таблицями можуть бути встановлені зв'язки. В переважній більшості баз даних існує 

більш ніж одна таблиця і один із записів однієї таблиці може відповідати більш ніж одному 

запису із іншої. Наприклад Якщо будуть створені таблиці „Студенти” (із відомостями про 

студентів) та „Групи” (із переліком груп) то виявиться, що кільком записам про студентів 

відповідає один запис із назвою групи. Для встановлення зв’язків між існуючими таблицями 

слід для потрібного поля використати Майстер підстановок у полі „Тип даних” конструктора, 

який за кілька кроків побудує зв’язок. На першому кроці слід просто клацнути „Далі”, на 

другому – потрібно вибрати таблицю з якою має бути встановлений зв’язок, на третьому – 

вибрати поле, значення якого будуть відображатись у списку поля першої таблиці, наступні 

кроки можна пропустити.  

При наявності зв’язку між таблицями суттєво зменшується об’єм бази даних, оскільки 

при цьому у полі однієї із таблиць зберігається лише індекс рядка іншої. 

Зв’язки між таблицями можна переглядати та налаштовувати за допомогою вікна схеми 

даних, яке викликається командою Сервіс / Схема даних. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть програму для опрацювання бази даних Access та відкрийте файл бази 

даних збережений на попередній практичній роботі. 

2. Виконайте фільтрування даних. Відберіть всі записи для яких: На відповідному 

полі із потрібним значенням Правою / (див після кожного пункту). (після виконання кожного 

пункту виконати Правою / Видалити фільтр): 

– Чоловіча стать. „Ч” Фільтр по виділеному. 

– Плата за навчання не рівна 1000. 1000. Виключити виділення. 

– Звати Іван. Фільтр для / ввести „Іван” / Enter 

– Плата за навчання більша 1000. Фільтр для / ввести „>1000” / Enter 

– Чоловічої статі і плата за навчання 1000. „Ч” Фільтр по виділеному. 1000 Фільтр 

по виділеному. 

3. Сортувати записи по зростанні дати народження. Правою по „Дата народження” / 

Сортування по зростанню. 

4. Сортувати записи по спаданні середнього балу. Правою по „Середній бал” / 

Сортування по спаданню. 

5. Створіть таблиці „Групи” та „Доручення студентів” і внесіть у них 3-5 записів. 

Вони мають наступну структуру: 



Таблиця 1. 

Структура таблиці „Групи” 

Назва поля Тип Властивості Опис 

Код групи Текстовий Розмір – 5 Наприклад М31 

Спеціальність Текстовий Розмір – 30  

Стаціонар Логічний   

Куратор Текстовий Розмір – 20 Прізвище та ініціали 

 

Таблиця 2. 

Структура таблиці „Доручення студентів” 

Назва поля Тип Властивості Опис 

Доручення Текстовий Розмір – 20 Наприклад „заст. старости” 

Обов’язки Текстовий Розмір – 200 Напр. „виконує обов’язки старости за його відсутності 

 

6. У таблиці „Студенти” добавте поле „Група”, яке буде зв’язане із таблицею 

„Групи”. Відкрийте таблицю „Студенти” в режимі конструктора та добавте поле „Група”. Тип 

даних / Майстер підстановок / Далі / Виберіть таблицю „Групи” / Далі / У полі „Доступні поля” 

виділіть поле „Код групи” / Клацніть по кнопці „>” (при цьому дане поле має переміститись 

вправо) / Далі / Готово. (Якщо у вас щось не вийшло то ви повинні видалити ціле поле і все 

зробити заново) 

7. У таблиці „Студенти” добавте поле „Доручено”, яке буде зв’язане із таблицею 

„Доручення студентів”. 

8. Відкрийте таблицю „Студенти”, і дозаповніть поля „Група та „Доручення” для 

раніше введених записів. Аналогічно, тільки потрібно буде вибрати поле „Доручення” 

9. Перегляньте зв’язки між таблицями за допомогою команди Сервіс / Схема даних. 

Якщо у вікні нічого не буде 

відображено, то спробуйте Правою у 

вікні / Добавити таблицю / Виділіть 

всі таблиці (або ті, що не відображені) 

/ Добавити / Закрити. (рис. 1.) 

10. Внесіть ще 10 записів про 

ваших друзів чи умовних студентів. 

Ці дані ми будемо пізніше обробляти, 

тому слідкуйте, щоб у записах були 

деякі значення, які повторюються. 

11. Закрийте базу даних. 

Закінчіть роботу. Здайте звіти. 

 

Додаткове завдання 

Створіть таблицю „Спеціальності у технікумі” із полем „Назва спеціальності”. У таблиці 

„Групи” поле „Спеціальність” зв’яжіть із таблицею „Спеціальності у технікумі”. 

 

Студенти повинні: 

Знати: приклади зв’язування таблиць; 

Вміти: встановлювати зв’язки між таблицями у БД. 

 

Контрольні запитання 

1. Коли використовується фільтрування та сортування даних? 

2. Як виконується фільтрування та сортування даних? 

3. Наведіть приклади коли у базі даних слід використовувати зв’язані таблиці. 

4. Як створити зв’язок між існуючими таблицями? 

5. Чому вигідно створювати зв’язані таблиці? 

6. Як переглянути схему зв’язків між таблицями? 

 

Самостійна робота: Види зв’язків 

 
Рис.1. Схема зв’язків між таблицями. 


