
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №17 

 
Тема: Знайомство с MS Access 

 
Мета: Ознайомитися СУБД MS Access. 

 
1 Завдання для самостійної підготовки 

 
У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку повинен 

виконати наступні завдання: 

- вивчити конспект лекцій; 

- занести у зошит для лабораторних робіт номер, тему, мету 

лабораторної роботи; 

- занести у зошит для лабораторних робіт відповіді на такі 

питання:  

a) Поняття і класифікація баз даних і СУБД. 

b)  Створення баз даних.  

c) Об’єкти Access. 

 

2 Теоретична частина 

 
Програма Microsoft Office Access 2007 надає користувачеві обширний набір 

засобів для збору даних і роботи з ними. Для зберігання і впорядковування 

інформації, з якою працюють користувачі, в Microsoft Office Access 

використовуються спеціальні файли – бази даних. Таким чином, Microsoft Office 

Access 2007 є системою управління базами даних, або СУБД. При першому 

запуску програми на екрані відображається сторінка «Приступаючи до роботи з 

Microsoft Office Access» (рис. 1). 

За допомогою елементів, розташованих на даній сторінці, можна створити 

нову базу даних або відкрити що вже існує. Для швидкого створення бази даних 

певного типу, що включає всі необхідні таблиці, запити, форми і звіти, в Microsoft 

Office Access передбачені шаблони. 

У шаблонах вже визначена структура даних, крім того, шаблони можуть 

включати приклади записів, що демонструють їх використання. Завантаживши 

готовий шаблон, можна змінити його відповідно до власних потреб. Для 

проглядання шаблонів, встановлених на комп’ютері, необхідно клацнути на 

посиланні «Локальні шаблони». 



 
Рисунок 1  - Сторінка запуску Microsoft Office Access 2007 

 
Після запуску системи Microsoft Access з’являється її головне вікно, яке 

містить: 

- Полоса меню – містить назви декількох підменю. 

- Панель інструментів – група піктограм. Безпосередньо розміщена під 

лінійкою меню. Призначена – прискорений виклик команд меню.  

- Рядок стану – містить допоміжну інформацію. 

- Вікно бази даних – в ньому розміщені всі важелі керування базою даних. 

Основні дані у СУБД Microsoft Access зберігаються в таблицях.  

Таблиця — це сукупність записів. Стовпці в таблиці називаються полями, а 

рядка — записами.  

Кількість записів у таблиці обмежується ємністю жорсткого диска. 

Припустима кількість полів — 255. Таблиць у базі даних (БД) може бути кілька. 

Різні групи даних слід зберігати в окремих таблицях. Для роботи з таблицею її 

необхідно відкрити, а після закінчення роботи - закрити, попередньо зберігши всі 

зміни. Файли БД Microsoft Access мають розширення accdb. 
З таблицями можна працювати у двох режимах — таблиці й конструктора 

(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2  - Режими роботи з таблицями Microsoft Office Access 2007 

 
У режимі таблиці  можна переглядати, додавати й змінювати дані. Можна 

також додавати або видаляти стовпці таблиці, змінювати їхню ширину, порядок, 

розташування, вид і колір шрифту. Можна перевіряти орфографію й друкувати 

таблицю, а також сортувати дані й проводити вибірки за допомогою фільтрів.  



У режимі конструктора можна створити нову таблицю або змінити поля 

старої таблиці. Перехід з режиму таблиці в режим конструктора й навпаки 

проводиться за допомогою кнопки Режим , (вкладка Главная, група Режимы). 
При створенні таблиць необхідно дотримуватися наступних правил:  

 усі внесені в базу даних таблиці повинні бути нормалізовані;  

 кожна таблиця повинна мати ключ;  

 дані в таблиці бажано вносити після встановлення зв’язку між ними, тобто 

після створення схеми бази даних;  

 у випадку проблем із внесенням інформації, необхідно повернутися до 

початкового етапу створення таблиці й перевірити правильність встановлення типу 

полів. 
Програма Access дає змогу керувати всією інформацією в одному файлі.  

Список того, що можна використовувати в межах файлу бази даних Access: 

- таблиці для зберігання даних;  

- запити для пошуку й отримання тільки потрібних даних;  

- форми для перегляду, додавання й оновлення даних у таблицях;  

- звіти для аналізу або друк даних в особливому форматі. 
Для збереження даних для кожного типу інформації, яка відстежується, слід 

створити окрему таблицю. До такої інформації можуть належати відомості про 

клієнтів, продукцію та замовлення. Щоб зібрати дані з кількох таблиць в один запит, 

форму або звіт, потрібно визначити зв’язки між цими таблицями. 
За допомогою запиту можна знайти й отримати дані, які відповідають 

заданим умовам, включно з даними з кількох таблиць. Крім того, використовуючи 

запит, можна оновлювати або видаляти одночасно кілька записів, а також 

виконувати визначені або настроювані обчислення даних. 
Форма - це зручний спосіб переглядати, вводити та змінювати дані 

(опрацьовується один рядок за раз). За допомогою форми також можна виконувати й 

інші дії, наприклад надсилати дані до іншого застосунку. Зазвичай форми містять 

елементи керування, пов’язані з відповідними полями в таблиці. Коли ви 

відкриваєте форму, програма Access отримує дані з однієї або кількох таких 

таблиць, а потім відображує ці дані, використовуючи макет, вибраний під час 

створення форми. Форму можна створити за допомогою однієї з команд у групі 

Форми на стрічці або майстра форм. Форму також можна створити самостійно в 

режимі конструктора. 
Використовуючи звіт, можна швидко проаналізувати дані, надрукувати їх або 

подати в іншому форматі. Наприклад, можна надіслати співробітникові звіт зі 

згрупованими даними та обчисленими підсумками. Або можна створити звіт із 

відформатованими адресними даними для друку поштових етикеток. 

В системі Access рядок таблиці ототожнюється з терміном «запис», а колонка – 

з терміном «поле». Кожне поле має імя, тип і властивості (рис. 3). 

Для введення імені поля помістіть курсор в колонку вікна конструктора Имя 
поля і задайте ім’я поля за такими правилами: 

- поле може містити від 1 до 64 символів; 

- імена полів можуть містити  літери, цифри і спеціальні символи; 

- вони не можуть містити символи «.», «!», «[]», «’»; 

- імена полів не можуть починатися з пробілів. 

 

 



 

 

 
Рисунок 3   

 

Кожна таблиця повинна мати первинний ключ. Первинний ключ — це одне 

або кілька полів, зміст яких унікальний (не повторюється) для кожного запису. 

Дотримання цієї умови забезпечує цілісність даних. Первинні ключі гарантують 

унікальність записів у таблиці, а поля первинних ключів, які одночасно є індексами, 

використовуються для зв'язку таблиць. 
Первинний ключ можна створити чотирма способами: 

1. Виділіть поле для використання в  ролі первинного ключа і виберіть 

команду Правка - ключевое поле. 

2. Виділіть поле для використання в  ролі первинного ключа і клацніть мишею 

на кнопці Ключевое поле панелі інструментів. 

3. Клацніть правою кнопкою на вибраному полі і задайте команду 

контекстного меню Ключевое поле. 

4. Якщо при першому збережені ключове поле не визначене, Access виведе 

повідомлення про те, що потрібно автоматично створити ключове поле 

Cчетчик. 

 
3 Порядок виконання лабораторної частини 

 
3.1 Оснащення робочого місця 

 
- методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 

- конспект лекцій з дисципліни; 

- комп’ютер четвертого покоління і вище з операційною системою 

Windows. 

 



3.2 Вимоги безпеки при проведенні заняття 

 
При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних 

вимог техніки безпеки: 

- у  комп’ютерному  класі  знаходитися лише у присутності викладача 

або лаборанта; 

- не вмикати і не вимикати штекер з розетки самостійно; 

- під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих 

комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи. 

 
3.3 Програма виконання лабораторної частини 

 

3.3.1 Контрольний приклад 

 
Запуск Access: 

 

Пуск→ Программы →Microsoft 
 

Створення порожньої бази даних: 

- встановити перемикач   в положення Новая база данных: 

 
- у випадаючому вікні в полі Імя файла ввести імя бази даних: 
 

 
 

- натиснути Создать. 

 
Відкриття готової бази даних: 

Встановити перемикач в положеня Открыть базу данных; 

У випадаючому списку обрати потрібну; 

ОК, 

або Файл→Открыть; 



увійти в потрібну папку, виділити файл. 
 

Порядок створення структури таблиці: 

- створити таблицю;  

- ввести імена полів, тип даних та їх опис; 

- ввести властивості для кожного поля; 

- встановити первинний ключ; 

- для потрібних полів створити індекси; 

- зберегти структуру. 

 

3.3.2 Самостійна робота 

 

1) Завантажте Microsoft Office Access. 

2) Створіть базу даних «Магазин», яка складається з п’яти таблиць: «Товар», 

«Покупець», «Постачальник», «Замовлення», «Типи» (рис. 4)  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Рисунок 4 – Таблиці бази даних «Магазин» 

 

 



3) Заповніть таблиці записами про 10 товарів, 15 покупців, 12 постачальників,  

25 замовлень та 5 типів товару. 
 

4 Рекомендації щодо оформлення звіту 

 
Звіт з лабораторної роботи виконується в окремому зошиті у 

клітинку. Звіт повинен містити: 

- найменування і мету роботи; 

- відповіді на запитання самопідготовки; 

- висновки по роботі. 

 
5Контрольні запитання 

 
1) Що називається базою даних? 

2) Яку структуру і розширення має файл бази даних, створений у 

Microsoft Access? 

3) Для чого призначені таблиці, форми, запит, звіт? Дайте визначення 

цих понять. 

4) Якими способами можна створювати таблиці в Microsoft Access? 

5) Які обмеження накладаються на імена полів таблиці? 

6) Для чого використовується режим таблиці та режим конструктора? В 

чому між ними різниця? 

 


