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Інструкційна картка для проведення практичного заняття 

З предмету «Інформатика» 

 

Система керування базами даних Access 

Практична роботи №  

Тема: Access. Робота із запитами. 

Мета: Уміти конструювати запити для відшукання інформації у базі даних. 

 

План роботи 

1. Запит на вибірку з простою числовою умовою. 

2. Запит на вибірку з умовою по текстовому полю. 

3. Запит з параметром.  

4. Запит на створення таблиці. 

5. Запит із групуванням даних. 

 

Теоретичні відомості 

Запит – це засіб відшукання записів, перетворення таблиць і створення на їхній основі 

нових таблиць. На відміну від фільтра запит є структурним елементом бази даних, що має 

назву, яка поміщається на закладку Запити головного вікна БД. 

Розрізняють декілька типів запитів. Найпростішим є звичайний запит (інша назва запит 

на вибірку), який відображає на екрані вибрані з БД записи. Ці запити не змінюють таблиці БД. 

Для створення нової таблиці, що міститиме вибрані записи, внесення змін у таблиці 

використовують запити на перетворення  

Запит створюють вручну в режимі конструктора або за допомогою майстра запиту на 

базі деякої таблиці чи декількох таблиць, яку/які додають до запиту. 

Щоб створити запит вручну, треба виконати таку послідовність команд, стартуючи з 

головного вікна бази даних: 

Вікно БД => Запити => Створити запит в режимі конструктора або за допомогою майстра 

=> Додають таблицю, наприклад, Оцінки => Закривають вікно Додати таблицю. 

Отримують вікно (бланк) конструктора запитів, яке потрібно буде заповнити. 

Конструювання запиту складається з декількох етапів. 

1. Додати таблицю на основі якої буде побудований запит. (Запит => Відобразити 

таблицю) 

2. Рядок „Поле” міститиме назви полів, які користувач хоче відобразити у запиті. Щоб 

заповнити цей рядок, у вікні таблиці вибирають усі чи потрібні поля і перетягують їх у рядок 

Поле на бланку. Інший спосіб: рядок Поле заповнюють, клацнувши у ньому і вибравши назву 

кожного поля з запропонованого списку. 

3. Якщо потрібно то задають або відключають групові операції (це можна зробити 

командою „Вигляд” => „Групові операції”) та дії із згрупованими записами. 

4. Задають, якщо потрібно, режим упорядкування записів (методом вибору режиму зі 

списку) і режим відображення полів на екрані. 

5. Вводять умови пошуку в рядок умов. (для логічних полів можливі значення цього поля 

„истина” та „ложь”) 

6. Щоб запустити запит на виконання можна виконати подвійне клацання на ньому. 

7. Для редагування запиту треба повернутися в режим конструктора. 

8. У разі потреби змінюють тип запиту командою з меню Запит => Вибирають потрібний 

тип з запропонованого списку. 

Коли запит готовий, закривають конструктор зі збереженням запиту з деякою назвою у 

файлі БД. 

Якщо в рядку умов записати деякий текст у квадратних дужках, то вказаний текст є 

параметром, а такий запит буде запитом із параметром. При використанні запиту з параметром 

умова на значення задається після запуску запиту у запропонованому вікні. 
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Хід роботи 

Примітка. Якщо при виконанні певних пунктів лабораторної роботи у таблиці не 

буде записів, що задовольняють певним умовам, то перейдіть у таблицю, внесіть певні 

зміни і знову виконайте даний пункт. 

1. Запустіть програму Access і відкрийте власну базу даних. 

2. Розгляньте таблицю „Студенти” і зробіть, якщо потрібно, в ній зміни. Якщо в 

таблиці немає відмінників, змініть дані так, щоб вони були, а також, щоб були такі, що мають 

середній бал "3". У таблиці повинно бути не менше десяти записів. 

3. Поекспериментуйте з командою „Знайти”, щоб відшукати записи, де прізвища 

студентів починаються на букву М. Клацніть у полі Прізвище і виконайте команду 

Редагувати => Знайти => У поле „Зразок” введіть М* => Знайти => Знайти далі. 

4. Створіть запит „Відмінники” на вибірку записів про прізвища та імена студентів, 

які мають середній бал "5". Вікно БД => Запити => Створення запиту в режимі конструктора 

=> „Студенти” => Додати => Закрити. Із таблиці перетягніть по черзі поля „Прізвище”, „Ім’я” 

та „Середній бал” у послідовні поля нижньої частини запиту. Для середнього балу вкажіть 

умову відбору „5”. Закрийте вікно запиту зі збереженням та назвою „Відмінники” (Рис.1.). 

 

 
Рис.1. Зразок створення запиту 

 

5. Запустіть запит „Відмінники”. Перегляньте та закрийте його.  

6. Скопіюйте запит „Відмінники” і перейменуйте копію на „Трієчники”. Утримуючи 

Ctrl перетягніть в сторону та відпустіть запит „Відмінники” (має отриматись „Копія 

Відмінники”). На ньому Правою => Перейменувати.  

7. Модифікуйте запит „Трієчники”, щоб вибрати записи про студентів, у яких 

середній бал „3”. Запит „Трієчники” => Конструктор => Змініть умову для середнього балу на 

„3”. Закрийте та збережіть запит. 

8. Запустіть запит „Трієчники”. Перегляньте та закрийте його.  

9. Створіть запит „Відмінники що не платять”, щоб вибрати всіх відмінників у яких 

плата за навчання 0 і відсортувати їх по прізвище та імені. Можна скопіювати запит 

„Відмінники”, перейменувати його, перейти в режим конструктора, Перетягнути у останній 

стовпчик поле „Плата за навчання” і поставити умову на значення 0. Сортування здійснюється 

шляхом вибору відповідного способу сортування у однойменному полі для кожного потрібного 

стовпця. 

10. Запустіть запит „Відмінники що не платять”. Перегляньте та закрийте його.  

11. Створіть Запит з параметром „Більший бал” для шукання записів про студентів, 

які мають середній бал не менший ніж певне введене значення. Значення параметра 

користувач буде вводити в окремому діалоговому вікні після запуску запиту. Виконайте цей 

пункт методом модифікації запиту „Трієчники” (перед цим його перейменуйте). У полі 

„Середній бал” задайте такий текст: „>=[Введіть бал]”. Закрийте і збережіть запит. 

12. Запустіть кілька разів запит „Більший бал” та проекспериментуйте із різними 

значеннями середнього балу.  

13. Сконструюйте запит „Успішність 80” на створення нової таблиці „Успішні 

студенти”, куди треба з таблиці „Студенти” скопіювати записи про прізвища всіх 

студентів у яких успішність більша за 80% відсортованих за алфавітом. Створіть новий 
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запит із потрібними полями. Задайте сортування по зростанню поля „Прізвище ” та для поля 

„Успішність” задайте умову „>0,8”. Запит => Створення таблиці => Введіть назву таблиці 

„Успішні студенти” => ОК. Закрийте та збережіть запис. 

14. Запустіть запит „Успішність 80” та перегляньте таблицю „Успішні студенти” яку 

він створив. 

15. Створіть запит „Кількість хлопців” який буде підраховувати кількість чоловіків 

у таблиці „Студенти”. Створіть новий запит. Виберіть поля „Стать” та „Прізвище” (хоча 

можна і інше). Для поля „Стать” вкажіть умову відбору „Ч”. У нижній частині запиту Правою 

=> Групові операції (з’явиться нове поле „Групова операція”) => У стовпчику „Прізвище” 

виберіть Count (кількість). Закрийте і збережіть запит. (Рис.2.). 

 

 
Рис.2. Зразок запиту із групуванням 

 

16. Запустіть запит „Кількість хлопців”. Перегляньте та закрийте його.  

17. Змініть дані у таблицях і перегляньте зміни, які відбуваються у запитах. 

18. Закрийте базу даних. Закінчіть роботу. Здайте звіти. 

 

Додаткове завдання 

Створіть запити „Відбір по імені”, в якому будуть відбиратись всі студенти із вказаним 

іменем та „Сімейні відмінники”, який відбере всіх сімейних студентів, що мають середній бал 

„5”. 

 

Студенти повинні: 

Знати: Призначення та способи створення запитів у БД. 

Вміти: Створювати, редагувати та використовувати запити у БД 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке запит? 

2. Як створити запит? 

3. Як виконати пошук по полю? 

4. Яка різниця між використанням фільтра і запиту? 

5. Що таке простий запит на вибірку? 

6. Яке призначення конструктора запитів? 

7. Як створити нову таблицю за допомогою запитів? 

8. 17. Які є способи створення запитів? 

9. Як додати таблицю у вікно конструктора запитів? 

10. Як перемістити поля з таблиці у бланк запиту? 

11. Як упорядкувати записи, використовуючи запит? 

12. Як змінити тип запиту? 

13. Що таке запит з параметром? 

14. 35. Як знайти кількість записів, які задовольняють певним умовам? 

 

Самостійна робота: Перехресні запити 


