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Інструкційна картка для проведення практичного заняття 

З предмету «Інформатика» 

 

Система керування базами даних Access 

Практична робота №  
Тема: Access. Оформлення звітів. 

Мета: Уміти створювати та оформляти звіти. 

 

План 
1. Автозвіт. 

2. Майстер звітів. 

3. Конструктор звітів. 

 

Теоретичні відомості 
Звіти призначені для оформлення потрібних даних з БД згідно з вимогами стандартів чи 

замовника і виведення їх на папір. 

Є такі засоби створення звітів: 1) конструктор (не для початківців); 2) майстер звітів; 3) 

автозвіти. 

Як і у випадку форм оптимальним є комбінований спосіб: звіт створюють за допомогою 

майстра звіту, а пізніше дооформляють вручну за допомогою конструктора. 

Звіт складається з декількох частин (елементів, не всі вони є обов'язковими), які створює 

конструктор, а саме: 

− заголовок звіту; . 

− верхній колонтитул (повторюється на усіх сторінках); 

− заголовок групи (якщо записи групуються); 

− область даних; 

− нижній колонтитул (повторюється на усіх сторінках); 

− примітки. 

За допомогою елементів керування у звіт можна додавати рисунки, діаграми, інші 

об'єкти. У колонтитулі можна помістити будь-яку обчислювальну функцію бази даних, 

наприклад, для вставляння дат, номерів сторінок тощо. Дані редагувати у звіті не можна. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть програму Access і відкрийте свою БД. 
2. Утворіть рядковий автозвіт „Студенти” на базі таблиці „Студенти”. Вікно БД => 

Закладка Звіти => Створити => Автозвіт: рядковий => Виберіть таблицю „Студенти” => ОК. 

Закрийте, назвіть та збережіть звіт. 

3. Створіть звіт „Бал та успішність” за допомогою майстра звітів. 
3.1. Викличіть майстер звітів. Створення звіту за допомогою майстра => Виберіть 

Таблиця: Студенти та поля „Група”, „Прізвище”, „Ім’я”, „Середній бал” та 

„Успішність” => Далі =>  

3.2. Добавте рівні групування за полем „Група” виділіть поле „Група” і натисніть „>” =>  

3.3. Виберіть порядок сортування спочатку за середнім балом а потім за успішністю. 

виберіть відповідні поля у двох списках =>  

3.4. Зробіть виведення підсумків середнього арифметичного значення для поля 

„Середній бал” та максимального для „Успішність”. Підсумки => Зробіть виведення 

підсумків („Середній бал” Avg, „Успішність” Max) => ОК => Далі =>  

3.5. Виберіть вид макету. Наприклад „блок” => Далі =>  

3.6. Виберіть довільний стиль, назвіть звіт та збережіть його. Далі => Назвіть звіт => 

Готово. 

4. Відкрийте звіт „Бал та успішність” в режимі конструктора та змініть розмір шрифту 

для перерахованих полів на 16, надписів полів – 11. 

5. Змініть ширину полів так, щоб „Прізвище” та „Ім’я” були ширшими за інші. 
6. Зробіть так, щоб поля були у порядку перерахованому у пункті 3. (Перетягуванням) 

7. За допомогою майстра звітів створіть звіт „Особисті відомості”. 
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7.1. Викличіть майстер звітів і з таблиці „Студенти” виберіть поля „Прізвище”, 

„Стать”, „Дата народження”, „Сімейний”, „Плата за навчання”. 

7.2. Добавте рівні групування за полем „Стать” 

7.3. Виберіть порядок сортування спочатку за прізвищем, а потім за датою 

народження. 

7.4. Зробіть виведення підсумків суми для поля „Плата за навчання”  

7.5. Завершіть створення звіту. 

8. За допомогою конструктора впорядкуйте вигляд звіту „Особисті дані”. 

9. Змініть дані у таблицях і перегляньте зміни, які відбуваються у звітах. 
10. Закінчіть роботу. Здайте звіти. 

 

Студенти повинні: 

Знати: Призначення, та способи створення звітів у БД; 

Вміти: Створювати, редагувати та використовувати звіти у БД. 

 

Контрольні запитання 
1. Для чого призначені звіти? 

2. Який спосіб утворення звітів є оптимальним для початківців? 

3. У чому полягає комбінований спосіб створення звіту? 

4. Як перемістити об'єкт на сторінці в режимі конструктора звіту? 

5. Як згрупувати дані в звіті? 

6. Як змінити структуру звіту? 

7. Для чого використовують колонтитули звіту? 

8. Чи можна редагувати дані у звіті? 

 

Самостійна робота: Додавання підсумкових даних у звіт. 


