
Лабораторне заняття з дисципліни «Загальний курс оператора ПК» 

 

1. Тема заняття: Пошук інформації у базі даних. 

2. Мета проведення заняття: Сформувати в учнів практичні навички створення форм, 

записів, звітів в базі даних; 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

знати:  

 призначення форми, запиту, звіту; 

 призначення мови запитів; 

 правила побудови моделі даних предметної області; 

 призначення систем керування базами даних; 

 відмінність між реляційною та іншими моделями даних; 

вміти: 
 будувати модель «сутність-зв'язок» з чотирма-п’ятьма таблицями й різнотипними 

зв’язками між ними;  

 відображати модель «сутність-зв'язок» на базу даних; 

 створювати таблиці у середовищі СКБД; 

 створювати форми для введення даних у таблиці. 

 

Матеріально-технічне оснащення робочого місця – персональний комп’ютер 

 

4. Інструктаж з техніки безпеки  
1. Загальні положення: 

1.1. Виконання даної інструкції обов’язкове для всіх учнів, які працюють в кабінеті 

інформатики та обчислювальної техніки. 

1.2. Учні повинні 

 бережливо відноситися до комп’ютерної техніки; 

 не пересувати апаратуру без дозволу вчителя. 

1.3. Освітлення екрану дисплея повинне мати рівень 200-500 лк, при цьому його 

слід захистити від попадання прямих сонячних променів. 

1.4. Кабінет повинен бути оснащений шторами світлих тонів. 

2. Вимоги до безпеки до початку, під час та по закінченню занять. 

2.1. До початку занять учні повинні: 

  входити в кабінет по вказівці вчителя, дотримуючи порядок і дисципліну, 

не чіпаючи столи та апаратуру; 

 підготувати своє робоче місце; 

 не включати апаратури без дозволу вчителя; 

 при поганому зорі надіти окуляри; 

 бути обережним при підключенні апаратури в електромережу. 

2.2. Під час занять учні повинні: 

 правильно сісти за ПЕОМ: сидіти прямо, не зігнувшись, спираючись 

областю лопаток на спинку стільця, з невеликим нахилом голови вперед, 

передпліччя повинно спиратися на поверхню столу, а рівень очей – 

приходиться на центр екрану, при цьому відстань від очей до екрану повинна 

бути 50- 70 см; 

 робити гімнастику для очей через кожні 15 хвилин роботи з екраном; 

 доповідати вчителю про всі недоліки, виявлені в процесі роботи. 

2.3. Під час занять учням забороняється: 



 працювати  в мокрій одежі та з вологими руками; 

 виконувати роботу без дозволу вчителя; 

 самостійно регулювати освітлення екрану; 

 розглядати інформацію на екрані ближче ніж 50 см; 

 намагатися самостійно виправляти недоліки. 

2.4. По закінченню занять учні повинні: 

 відключити апаратуру від електромережі; 

 привести в порядок робоче місце і не залишати його без дозволу вчителя. 

3. Вимоги до безпеки при виникненні аварійних ситуацій. 

3.1. При появі запаху гарі учні повинні негайно припинити роботу. Виключити 

апаратуру і повідомити про це вчителя. 

3.2. При виникненні неполадок негайно повідомити про них учителя. 

3.3. У випадку пожежі під наглядом учителя організовано покинути кабінет. 

3.4. У випадку одержання травм звернутись за допомогою вчителя. 

Короткі відомості з теоретичної частини роботи  
Для формування запитів  в основному вікні БД активізується закладка Запросы 

і натискається кнопка “Создать”, у результаті чого на екрані з’явиться вікно Новый 

запрос. У цьому вікні виділяється командаКонструктор для створення структури 

запиту користувачем. Після натискування кнопки “ОК” на екрані з’явиться нове 

вікно Добавление таблицы із переліком наявних в БД таблиць. Для добавлення у 

запит певної таблиці її назва виділяється мишкою і натискається кнопка 

“Добавить”. Після добавлення у запит таблиць його вікно матиме вигляд 

аналогічний до вікна схеми даних при їх зв’язуванні 

Вікно конструктора запитів розділене на дві горизонтальні частини: у верхній 

схематично відображаються добавлені таблиці, а в нижній – представлена 

структура майбутнього запиту. У нижній частині вікна запиту є декілька наступних 

рядків: Поле (назва поля майбутнього запиту), Имя таблицы (ім’я таблиці, з якої 

вибирається назва поля), Сортировка (задається тип сортування записів), Вывод на 

экран (відмічається необхідність відображення на екрані даного поля), Условие 

отбора (при необхідності задається умова для фільтрування записів таблиці). 

Для того, щоб у перший рядок з назвою Поле у відповідні комірки добавити 

імена майбутніх полів запиту, необхідно виконати одну із дій: 

 встановити курсор в необхідному стовпці даного рядка, відкрити список за 

допомогою кнопки і з наявного переліку вибрати ту назву, що потрібно; 

 виділити необхідне поле у вікні таблиці у верхній частині вікна запиту і 

перетягнути це поле на необхідну комірку в нижню частину вікна запиту. 

 Створений таким чином запит можна переглянути у вигляді звичайної 

таблиці, виконавши команду Вид/Режим таблицы. 

 Після завершення роботи із запитом його закривають з допомогою кнопки 

управління вікном . Перед остаточним закриванням на екрані з’явиться вікно 

повідомлення, у якому необхідно вказати ім’я нового запиту для його збереження. 

Зберегти запит можна також за допомогою команди Файл/Сохранить как. 

 Запит на створення нової таблиці. Запит такого типу використовується для 

створення нової таблиці, значення якої відповідають значенням запиту на 

відбирання. Для виконання таких дій запит відкривається в режимі Конструктора, з 

рядка головного меню виконується команда Запрос/Создание таблицы. У 

результаті на екрані з’явиться вікно Создание таблицы, в якому вводиться ім’я 

нової таблиці та місце її розташування. Далі – кнопка “ОК” і запит закривається. 

Наступним кроком є запуск запиту на виконання, для чого виконується 

команда Запрос/Запуск. Результат виконання цієї команди – вікно із повідомлення 

про кількість записів, що будуть включені в нову таблицю. 



Формування форм і робота з ними 

 Форми у СУБД Access використовуються для виведення значень певної 

таблиці у вигляді, що відповідає вимогам поставленої задачі. Форми також надають 

додаткові можливості для роботи з даними: 

 відкривання інших форм або звітів у вигляді, зручному для користувача, з 

використанням графічних елементів (командні кнопки, закладки, кнопки-списки 

тощо); 

 створення верхніх та нижніх колонтитулів; 

 розрахунок загальних функцій і виразів. 

 Створювати форму можна за допомогою майстра або власноручно. Майстра 

можна використати для створення заготовки (основи) форми, а потім провести її 

редагування в режимі Конструктора. 

 Для створення форми в основному вікні БД необхідно відкрити 

закладку Формы, натиснути кнопку “Создать”, а в наступному вікні вибрати 

команду Мастер форм. У списку Выберите в качестве источника данных таблицу 

или запрос вказується таблиця (запит), для якої буде створена форма, а далі – 

кнопка “ОК”. Наступний крок – вибір мишкою імен тих полів, які увійдуть у 

форму. Наступні кроки побудови форми – вибір зовнішнього вигляду форми і її 

стилю. Задавши ім’я форми, натискається кнопка “Готово”, у результаті чого на 

екрані з’явиться вікно форми. 

 

Зміст і послідовність виконання завдань 
1. Відкрийте БД, у якій є ваша таблиця Оцінки. 

2. Створіть форму для таблиці Оцінки. 

3. У головному вікні БД виберіть закладку Форми і виконайте команду Створити 

(натисніть на кнопку Створити). 

4. Активізуйте майстра форм і виконайте всі його вказівки (крок 1). 

5. У вікні Нова форма виберіть майстра форм і обов'язково задайте у полі списку 

джерело даних — таблицю Оцінки => ОК. 

6. Виберіть поля, які повинні бути у вашій формі (крок 2). Виберіть усі поля серед 

доступних кнопкою» і натисніть Далі. 

7. Виберіть зовнішній вигляд форми (крок 3). Задайте вигляд в один стовпець => 

Далі. 

8. Які ще є способи розташування полів у формі? 

9. Виберіть стиль форми (фон, заставку): камінь або глобус (крок 4). 

10. Надайте формі ім'я (крок 5). 

11. Уведіть ім'я: Оцінки. Увімкніть режим автовідкривання форми (перший вимикач) 

=> ГОТОВО. 

12. Вставте новий запис. Для цього скористайтесь кнопкою серед кнопок 

гортання. 

13. Збережіть файл на диску D:\ Інформатика\ _курс\_група. 

 

Методичні рекомендації з виконання та оформлення  
1. Докладний опис дій на комп’ютері при виконанні кожного пункту. 

2. Висновок по роботі. 
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