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ТЕМА 1. Інформаційні системи у практиці поліції 

 

Питання для розгляду: 

 

1. Основні принципи роботи зі списками як з базами даних. 

2. Створення списку. 

3. Сортування списків і діапазонів. 

4. Використання проміжних підсумків для аналізу списку. 

5. Обробка списків за допомогою форми. 

6. Застосування фільтрів для аналізу списків. 

 

У Excel присутні засоби, що дозволяють обробляти інформацію, організовану 

за принципом простих баз даних. Це так називані засоби роботи зі списками. 

Списки складаються з даних однакової структури. Щоб досягти максимальної 

ефективності в роботі зі списками, при формуванні списків необхідно 

виконувати  наступні правила: 

 дані в межах одного стовпця повинні бути однорідні (одного типу);  

 стовпці однозначно пойменовані;  

 кожен рядок повинен бути унікальним;  

 звертання до даних довільно;  

 список не містить порожніх рядків.  

При створенні списку не рекомендується створювати додаткові рядки, що 

відокремлюють заголовки стовпців і заповнені символами "тире", чи знаками 

рівності, тому що Excel може розглядати такі рядки як дані. 

Рядки списку називаються записами, а стовпці - полями. 

Основними видами обробки баз даних у Excel є сортування з аналізом 

отриманих результатів, пошук і витяг 

даних. 

 

5.1.2. Сортування списків і діапазонів 

 

Рис. 5.1. Діалогове вікно "Сортировка 

диапазона". 

 

Excel надає різні способи сортування 

даних. Можна сортувати  рядки чи стовпці 

в зростаючому чи убутному порядку 

(текстові дані - в алфавітному чи зворотно 

алфавітному порядку). Крім того, Excel дозволяє створити свій власний 

порядок сортування. При сортуванні по рядках змінюється порядок їхнього 

розташування в списку, у той час як порядок розташування стовпців 

залишається колишнім. При сортуванні по стовпцях відповідно змінюється 

порядок розташування стовпців. Зміна розташування рядків (чи стовпців) 

приводить до того, що в обраному як критерій стовпці (рядку) дані стають 

упорядкованими.  
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При одному звертанні до команди "Сортировка" Excel дає можливість 

здійснити три рівні сортування. Діалогове вікно "Сортировка диапазона" 

викликається командою "Данные"-"Сортировка" (Рис. 1). При цьому курсор 

повинний знаходитися всередині діапазону даних списку. Якщо ж сортуванню 

піддається частина списку, то вона повинна бути попередньо виділена. У полях 

зі списками, що розкриваються, "Сортировать  по", "Затем  по", "В 

последнюю очередь, по " задаються заголовки стовпців (чи рядків), по яких 

повинна здійснюватися сортування. 

Перемикач "Идентифицировать поля по" у нижній частині вікна діалогу 

встановлюється в положення "Подписям". У цьому випадку заголовки стовпців 

(рядків) не будуть включені в сортування.  Якщо результат сортування 

виявився незадовільним, можна використовувати команду "Правка"-

"Отменить Сортировка" для відновлення попереднього стану списку. 

Для вибору сортування по  рядках чи по стовпцях потрібно скористатися 

кнопкою "Параметры" діалогового вікна "Сортировка диапазона" і 

установити перемикач "Сортировать" у відповідне положення ("Строки 

диапазона" або "Столбцы диапазона"). 

 Для застосування користувальницького порядку сортування необхідно 

створити НОВЫЙ СПИСОК, вибравши команду "Сервис"-"Параметры"-

"Списки", а потім, натиснувши кнопку "Параметры" у вікні діалогу 

"Сортировка диапазона", розкрити список поля "Сортировка по первому 

ключу" і вибрати потрібний список. 

 

5.1.3. Приклади сортування списку. 

 

Первинна таблиця приведена на Рис. 2. Результати сортування по статі 

представлені на Рис. 3. Результати сортування по статі й окладу представлені на 

Рис. 4. Результати сортування по статі, прізвищу і посаді представлені на Рис. 5. 

 

 
                                           

Рис. 5.2. Первинна таблиця. 
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Рис. 5.3. Результати сортування по полю "Стать". 

 

 

 
Рис. 5.4. Результати сортування по полям "Стать" (перше поле) та "Оклад" 

(друге поле). 

 

 
Рис. 5.5.  Результати сортування по полям "Стать", "Прізвище" та "Посада". 

 

5.1.4. Використання проміжних результатів для аналізу списку. 

 

У пункті меню Даннные є підменю Итоги використання якого можливо 

тільки після роботи команди "Данные"-"Сортировка", коли список вже 

відсортований за заданими критеріями.  Команда "Данные"-"Итоги" додає 

рядок проміжних результатів для кожної групи елементів списку, а також 

створює загальні підсумки. При цьому можна використовувати різні функції 

для обчислення результатів (наприклад,  СУММ чи СРЗНАЧ). При виводі 

проміжних результатів Excel створює структуру списку. Щоб вивести 

необхідний рівень деталізації даних, потрібно клацнути мишею на 

відповідному символі структури. 

Діалогове вікно "Промежуточные итоги" представлене на Рис. 6. 

Заповнення діалогового вікна для списку (Рис. 2) так, як показано на Рис. 6, дає 

сумарні оклади жінок і чоловіків (список був попередньо відсортований по 

статі), а також загальну суму їхніх окладів. Результат роботи команди 



 

 

6 

 

представлений на Рис. 7. При виконанні цієї команди список був 

структурований. Щиглик миші на символі рядка рівня 1 дає можливість 

переглянути тільки загальні підсумки, на символі рядка рівня 2 - вивести тільки 

проміжні і загальні підсумки, сховавши сам список, і побачити всі рівні 

деталізації - на символі     рядка рівня 3. 

                        
                                    

Рис. 5.6. Діалогове вікно "Промежуточные итоги" 

       

 
 

Рис. 5.7.  Результат роботи команди "Промежуточные итоги". 

 

Щоб видалити проміжні результати і структуру, потрібно використовувати 

кнопку "Убрать все" діалогового вікна "Промежуточные итоги". Для 

застосування декількох підсумкових функцій досить повторити команду 

"Итоги" для нової підсумкової функції і зняти прапорець "Заменить текущие 

итоги" діалогового вікна "Промежуточные итоги". 
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5.1.5. ОБРОБКА СПИСКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМИ 

 

Форма - це діалогове вікно, пов'язане зі створеним списком, що відображає 

тільки одну запис та полегшує виконання різних операцій над записами.  

 

Форму можна активізувати (тільки для конкретного списку) командою  

Данные  >  Форма , помістивши курсор у середину списку. Її вид 

представлений на Рис. 8. У формі відображається тільки один запис списку, при 

цьому поля розташовані вертикально, що зручно при перегляді запису.  

 
Рис. 5.8. Форма для роботи зі списком 

 

У заголовку форми виводиться ім'я листа, нижче перераховані заголовки всіх 

стовпців списку. У верхньому правому куті виводиться інформація про 

загальну кількість записів у списку і номер  запису. Поруч із заголовком 

стовпця розташовується поле введення, якщо стовпець не містить значень, 

обчислених за допомогою формул. 

Форма дозволяє виконувати наступні дії з записами:  

 перегляд;  

 видалення;  

 додавання;  

 редагування;  

 пошук за критерієм.  

Для перегляду записів списку можна використовувати смугу прокручування, 

або кнопки "Далее" і "Назад". Дані, що знаходяться в полях, можуть 

редагуватися. Видалення записів виконється за допомогою кнопки "Удалить" 

без можливості відновлення запису. Додавання запису виконується за 

допомогою кнопки "Добавить". Новий запис приєднується до кінця списку. 

Пошук записів за критерієм здійснюється за допомогою кнопки 

"Критерий". В обраному полі критерій може бути записаний різними 

способами. Наприклад, для вибору зі списку (Рис. 2) усіх співробітників, 

прізвища яких починаються з букви "І", у поле "Прізвище" потрібно вписати І*   

і, користаючись кнопками "Назад" і "Далее", переглянути записи, що 

задовольняють цьому критерію. Критерії можуть містити умовні вираження. 

Так, для пошуку співробітників, оклад яких більше 700, досить у поле "Оклад" 
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як критерій записати:  >700 . Excel надає можливість задати одночасно кілька 

критеріїв у різних полях. Ці критерії будуть зв'язані логічною функцією И . 

Особливістю використання форми є можливість перегляду даних без витягу їх 

у табличну область. 

 

5.1.6. ЗАСТОСУВАННЯ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ СПИСКІВ  

 

Фільтри дозволяють помістити результати запитів за критеріями в окрему 

таблицю, яку можна використовувати для подальшої обробки. Фільтрувати 

список означає сховати рядки списку за винятком тих, котрі задовольняють 

заданим умовам відбору. 

 

5.1.6.1. Використання автофільтру 

 

Перед використанням автофільтру потрібно помістити курсор усередину 

списку. Команда "Данные"-"Фильтр"-"Автофильтр" активізує автофільтр. У 

кожного заголовка стовпця Excel установить автофільтр у виді кнопки зі 

стрілкою (Рис. 9). У результаті роботи автофільтру Excel виводить 

відфільтровані рядки і відображає їхні номера синім кольором. При цьому 

відповідне повідомлення виводиться в рядку стану (наприклад, "Знайдено 

записів: 10 з 22"). 

 
                               РИС. 5.9. ВИКОРИСТАННЯ АВТОФІЛЬТРУ 

Відкриття набору критеріїв автофільтру виконується натисканням на кнопку зі 

стрілкою. При цьому користувач може вибрати один з наступних критеріїв: 

1. Все (відновлює вихідний список).   

2. Первые 10 (приводить до появи діалогового вікна, показаного на Рис. 

10). 

 
Рис. 5.10. Діалогове вікно "Наложение условия по списку" 

Вікно має три елементи керування. У першому можна вказати число від 1 до 

500, у другому - "наибольших" або "наименьших", а в третьому - "элементов 

списка" чи "процент от количества элементов". Наприклад, для пошуку трьох 

найбільш високооплачуваних співробітників у поле "Оклад" потрібно вибрати 
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критерій "Первые 10", у першому списку, що розкривається, установити 3, а в 

другому - "наибольших". 

 

3. Условие (дозволяє сформувати критерії, зв'язані логічною функцією И чи 

ИЛИ. Відповідне діалогове вікно представлене на мал. 11. У значеннях 

полів можуть використовуватися шаблонні символи:  " * "  або  " ? ". Їхнє 

призначення приведене в діалоговому вікні .).  

 
                           Рис. 5.11. Діалогове вікно "Пользовательский автофильтр" 

 

Наприклад, для відбору співробітників, оклад яких знаходиться в 

діапазоні від 500 до 1200 діалогове вікно критерію "Условие" 

повинне бути заповнено, як показано на Рис. 11. 

 

Критерії відбору можуть установлюватися послідовно в декількох 

стовпцях. У такому випадку вони зв'язані логічною функцією И. 

 

Після одержання результатів роботи автофільтру вони можуть бути оброблені 

за допомогою функції ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ. Функція 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ може бути ініційована натисканням кнопки 

―Автосумма‖  Σ  і має наступний синтаксис:  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(N; диапазон), 

 

де N може приймати наступні значення: 

 

1 
обчислення середнього 

значення (СРЗНАЧ); 

 

6 
обчислення добутку 

(ПРОИЗВЕД); 

2 кількість чисел(СЧЕТ); 
7,  

8 

обчислення стандартних 

відхилень (СТАНДОТКЛОН,  

СТАНДОТКЛОНП); 

3 
кількість значень та кількість 

пустих клітинок (СЧЕТЗ); 
9 обчислення суми (СУММ); 
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4 
обчислення максимального 

значення (МАКС); 
10,  

11 

обчислення дисперсії (ДИСП, 

ДИСПР). 

5 
обчислення мінімального 

значення (МИН); 
  

 

Діапазон задає область застосування функції. Наприклад, для обчислення 

середнього значення окладів жінок необхідно спочатку відфільтрувати 

співробітників зі значенням поля "Стать" = ж , зробити активною клітинку D8, 

а потім використовувати функцію ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ для 

отриманого діапазону значень поля "Оклад"  і  використати значення N=1 

(варіант для обчислення середнього значення відповідно таблиці). Результат 

роботи такої фільтрації приведений на мал. 13. 

 
                      Рис. 5.12. Використання функції "Промежуточные итоги" 

Для відновлення первинного списку потрібно вибрати команду "Данные"-

"Фильтр"-"Показать все". Для видалення автофильтра потрібно вибрати 

команду "Автофильтр", видаливши в такий спосіб галочку поруч з командою. 

 

5.1.6.2. Використання розширеного фільтра. 

 

Для більшості простих практичних задач достатнього можливостей 

автофильтра, однак зустрічаються більш складні завдання.  

На відміну від автофільтра, розширений фільтр дозволяє: 

 відразу копіювати відфільтровані записи в інше місце робочого аркуша 

(але на жаль, того ж аркуша, на якому перебуває первісний список; на 

інший аркуш або в іншу робочу книгу прийдеться копіювати "вручну"); 

 зберігати критерій відбору для подальшого використання (це має рацію, 

коли список змінюється, а потрібно періодично витягати з нього 

інформацію відповідно до критерію); 

 показувати у відфільтрованих записах не всі стовпці, а тільки зазначені; 

 поєднувати оператором ИЛИ умови різних стовпців; 

 для одного стовпця поєднувати операторами И, ИЛИ більше двох умов; 

 створювати обчислюють критерії, що обчислюються; 

 виводити тільки унікальні значення. 
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Рис. 5.13. Діалогове вікно для створення розширеного фільтру.  

 

Розширений фільтр активізується командою "Данные" - "Фильтр" - 

"Расширенный  фильтр". Діалогове вікно розширеного фільтра представлене 

на Рис. 13. В відмінність від автофільтру розширений фільтр вимагає завдання 

умов відбору записів в окремому діапазоні робочого листа. Діапазон критеріїв 

повинний містити принаймні два рядки. У першому рядку містяться заголовки 

стовпців, а умови відбору - у другому і наступному рядках.  

 

УВАГА!  Заголовки в діапазоні критеріїв повинні точно збігатися з заголовками 

стовпців, і тому їх краще створювати копіюванням відповідних заголовків 

стовпців.  

Для реалізації функції  ИЛИ  умови відбору записуються в різних рядках, а 

функції  И  - в одній. 

Діапазон даних списку - це таблична область, що включає заголовки стовпців.  

Діапазон вихідних даних – результату фільтрації, якщо він не збігається з 

діапазоном списку (у цьому випадку повинний бути встановлений перемикач 

"Скопировать в другое место"), задає область (поза таблицею і критеріями), 

куди повинні бути поміщені результати фільтрації. Усі три області не повинні 

перетинатися. 

 

Приклад 1. Варіанти формування критеріїв розширеного фільтру для списку, 

який був представлений на Рис. 5.2: 

 

1.Витягти зі списку записи, що містять дані про співробітниць з окладом більше 

500 (Рис. 14а). Розміщені в одному рядку критерії реалізують логічну функцію 

И. 

2. Витягти зі списку записи, що містять дані про співробітниць, або тих, хто має 

оклад більше 500 (Рис. 5.14б). Розміщені в різних рядках критерії зв'язані 

логічною ИЛИ функцією. 

3. Витягти зі списку дані про співробітників, чиї прізвища починаються з літер 

З, Ж и И. У цьому випадку повинний бути реалізований критерій, що 

використовує ИЛИ функцію для даних одного стовпця (Рис. 14в). 

4. Витягти зі списку дані про співробітників, прізвище яких починаються з З, Ж 

и Н і оклад яких більше 700 (Рис. 14г). У цьому випадку одночасно 

використовуються ИЛИ функції  і  И. 
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5. Витягти зі списку дані про співробітників, чий оклад знаходиться в діапазоні 

від 450 до 1200 (Рис. 14д). У цьому випадку реалізується функція И для даних 

одного стовпця. 

 
         а                         б                          в                     г                                 д 

Рис. 5.14.   Приклади формування критеріїв 

 

Умови можна задавати не тільки числові, а також текстові. При завданні 

текстових умов треба пам'ятати наступні правила: 

 одна буква означає, що потрібно знайти всі значення, що починаються з 

цієї букви;  

 знак   " > "  або  " < "  означає, що потрібно знайти всі значення, що 

знаходяться за алфавітом після або перед уведеною літерою.  

Крім того можна задавати умови для часу, дати а також логічні умови. 

 

ПРИМІТКА. Якщо вихідні дані повинні містити тільки окремі поля первісної 

таблиці, то в діапазоні вихідних даних (результатів фільтрації) повинні бути 

зазначені заголовки тільки цих полів (ввести  шляхом копіювання), а у вікні 

Расширенный фильтр треба водити у поле Поместить результат в диапазон 

тільки діапазон цих заголовків (приклад 2). 

 

Приклад 2 . Для таблиці (Рис. 5.2) витягти прізвища і телефони менеджерів. 

При цьому вихідний діапазон визначиться як a1:f6. 

 

 
                              Рис. 5.15. Використання розширеного фільтру. 

Критерій заданий діапазоном h1:h2, діапазон заголовків результату - b10:c10, 

результатом фільтрації є дані в осередках b11:c12 (Рис. 15). 

 

До результатів розширеної фільтрації може бути застосовна функція 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ  так само, як і для автофільтру. При 

використанні розширеного фільтра можна використовувати умови, що 

обчислюються, тобто значення, що повертаються формулою.  

Створення цих умов вимагає виконання наступних правил: 
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 заголовок над умовою, що обчислюється, повинний відрізнятися від будь-

якого заголовка стовпця в списку (він може бути порожнім чи містити 

довільний текст);  

 посилання на осередки, що знаходяться поза списком, повинні бути 

абсолютними;  

 посилання на осередки в списку повинні бути відносними.  

 

Наприклад, для списку (Рис. 2) необхідно знайти всіх співробітників, у яких 

заробітна плата більше середнього окладу. Нехай у клітинку H1 записана 

формула =СРЗНАЧ(D2:D7), а в осередках Н2:Н3 введена умова, що 

обчислюється (Рис.16). 

 
Рис. 5.16. Підготовка даних використання функції  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ  до результатів розширеної фільтрації. 

 

Результат такої фільтрації на місці вихідних даних представлений на Рис. 17. 

 
Рис. 5.17. Результат  використання функції  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ  до 

результатів розширеної фільтрації. 

 

  

 5.1.6.3.  Використання функцій СУММЕСЛИ і СЧЁТЕСЛИ 

Дані функції дозволяють задавати критерії безпосередньо у формулі. 

Функція СЧЁТЕСЛИ має наступний синтаксис: 

=СЧЁТЕСЛИ(діапазон;критерій) 

, де діапазон - це діапазон, у якому потрібно підрахувати кількість значень, а  

критерій - це текстове значення, що задає умова. 

Так, для підрахунку числа співробітниць у списку (Рис. 2) можна 

використовувати функцію   =СЧЁТЕСЛИ(E2:E7;"ж")   . Функція поверне 

результат 3. 

Функція СУММЕСЛИ має синтаксис: 

  =СУММЕСЛИ(диапазон; критерий; диапазон_суммирования) 

, де критерий - умова, застосовувана до діапазону, а диапазон_суммирования 

задає діапазон значень, яки підсумовуються. 

 



 

 

14 

 

Так, для підрахунку сумарного окладу, одержуваного чоловіками, для списку 

(Рис. 2) можна використовувати функцію =СУММЕСЛИ(E2:E7;"м";D2:D7). 

Функція поверне результат 1550. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

1. Що таке список у Excel? 

2. Які можливості по редагуванню баз даних надає команда  ФОРМА ? 

3. Які критерії можна задавати в команді ФОРМА ? 

4. Для чого потрібна сортування записів і як її здійснити ? 

5. Як задати порядок вторинного сортування ? 

6. Як відсортувати тільки один стовпець у таблиці ? 

7. Як здійснити сортування по рядках ? 

8. Чи розрізняються верхній і нижній регістр при сортуванні ? 

9. Що можна зробити за допомогою команди АВТОФИЛЬТР ? 

10. Які параметри потрібно установити щоб дані вибиралися при одночасному 

виконанні двох умов? 

11. Які параметри потрібно установити щоб дані вибиралися при виконанні хоча 

б одного з двох умов? 

12. Що можна зробити за допомогою команди РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР ? 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 1 (4 год.) 

 

СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БАЗИ ДАНИХ У Excel 
 

Створіть список з даними відділу кадрів у якому передбачте обов'язкові 

стовпці:  

Табельний №, прізвище, ім'я, по батькові, стать,  дата народження, освіта, 

посада, оклад, дата прийняття на роботу, володіння іноземною мовою і будь-які 

інші.  

Наприклад: 

 

Таб

. № 
Прізв. Ім'я 

По 

батькові. 
Стать 

Дата 

нар. 
Освіта 

Посад

а 
Оклад 

Дата 

пр. на 

роб. 

Іноз. 

мова 

123 
Петр

енко 

Пет

ро 

Іванов

ич 
ч 

01.01.

81 
вища 

юрис

т 
980 

01.02.0

4 
фр. 

У списку повинно бути не менш ніж 20 записів.  

Використайте список як базу даних для пошуку записів по наступним 

умовам (після виконання кожного пункту необхідно скопіювати результат в 

окремий аркуш книги): 

1. Визначите, чи є  на підприємстві співробітник на прізвище Петренко. 

2. Визначите, чи є чи на підприємстві співробітники 1983 року народження і 

скільки їх? 
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3. Визначите, чи є  на підприємстві юристи, що  володіють  англійською 

мовою і скільки їх? 

4. Визначите, чи є на підприємстві співробітники у віці від 25 до 30 років, що 

мають вищу освіту і скільки їх? 

5. Визначите, чи є на підприємстві співробітники у віці до 30 чи після  40 

років, що мають середню освіту і скільки їх? 

6. Знайдіть запису про всіх юристів, прийнятих на роботу в період з 1 січня 

1986 року по 30 листопада 2005 року   
7. Визначите, скільки на підприємстві жінок з не вищою освітою? 

8. Знайдіть  записи про всіх співробітників, що мають вищу освіту, прізвища 

яких починаються із символів  "Б" чи "П", скільки таких співробітників? 

9. Хто на підприємстві одержує самий високий оклад і найнижчий оклад і які 

розміри цих окладів? 

10. Хто зі співробітників підприємства був прийнятий на роботу першим і коли 

це відбулося? 

11. Хто наймолодший співробітник на підприємстві і хто самий старий? 

12. Знайдіть записи про всіх співробітників, прийнятих на роботу після 01 

вересня 2001 р. 
13. Знайдіть записи про всіх бухгалтерів і економістів старше 40 років. 

14. Визначите співробітників, яки мають оклади від 600 до 1000 гривень. 

15. Визначите співробітників, яки мають оклади більше середнього окладу. 

16. Визначите співробітників, яки мають оклади більш 1000 і менш 600 

гривень. 

17. Знайдіть записи про всіх співробітників прийнятих на роботу в 1989 році та 

скільки їх. 

18. Відсортуйте рядки таблиці по двох групах: група чоловіків і група жінок, а 

усередині цих груп по прізвищах. 

19. Відсортуйте рядки таблиці по полю Освіта у спадному порядку, а в групах, 

що вийшли - за алфавітом прізвищ у висхідному порядку. 

20. Видати прізвища, імена й оклади усіх юристів у віці від 30 до 40 років 

(результат помістити в окремий діапазон листа). 

21. Видати прізвища та дати народження усіх економістів, яки старше 30 років 

або у яких оклади більше 1000 гр. (результат помістити в окремий діапазон 

листа). 

 

Рекомендована література до Теми 1: 
1. Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики: для 

студентів, курсантів та слухачів усіх форм навчання. – Д.: Юридична 

академія МВС, 2005. – 140 с. 

2. Вишня В.Б., Косиченко О.О., Трусов В.О. Інформаційне забезпечення 

юридичної діяльності: Навчальний посібник для студентів. – У 2-х ч. – 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006. – Ч.1. 

– 164 с. 

3. Информатика для юристов и экономистов. / Симонович С.В. и др. – Спб: 

Издательство «Питер», 2007 – 620 с.: ил. 
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4. 4. Попов А.А. Excel: практическое руководство. – М: ДЕСС КОМ, 2002 – 

302 с., ил.: с. 222 – 254. 

 

 
 

ТЕМА 2. Створення інформаційних систем за допомогою СКБД MS 
ACCESS. 

 

Питання для розгляду: 

 

1. Проектування бази даних. 

2. Вивчення  інтерфейсу СКБД MS Access. 

3. Створення основних таблиць у середовищі MS Access. 

4. Створення додаткових таблиць. 

5. Створення зв'язків між таблицями. 

6. Заповнення створених таблиць даними. 

7. Поняття запиту, види запитів, можливості запитів, використання запитів 

іншими об'єктами Access. 

8. Порядок створення запитів на вибірку. 

9. Вікно конструктора запитів, включення полів у запит. 

10. Установка критеріїв відбору записів у запитах. 

11. Створення  підсумкових запитів. 

12. Створення запитів з полями, що обчислюються. 

13. Створення і виконання "запитів-дій" різних типів. 

14. Обновлення даних за допомогою запитів на відновлення. 

15. Видалення деяких даних за допомогою запитів на видалення. 

16. Додавання даних в запитах на додавання записів. 

17. Створити запит на створення таблиці для збереження результатів 

підсумкового запиту. 

18. Наочно представити дані підсумкових запитів, що передбачають 

угруповання по декількох (двох) ознаках, використовуючи перехресний 

запит. 

 

Вивчення MS Access по трудомісткості і кількості нових понять на рівні 

користувача складніше, ніж MS Word і MS Excel. До виконання завдань 

необхідно обов'язково ознайомитися з теоретичними основами баз даних і 

порядком виконання основних операцій у СУБД MS ACCESS. Обсяг, у якому 

потрібно вивчити  СУБД MS Access наступний: 

 Інтерфейс MS Access. Проектування бази даних. Структура бази даних.  

 Таблиці. Основні типи полів таблиць. Ключові поля. Складені ключі. 

Властивості полів таблиць. Поняття маски і формату. Заповнення таблиць 

даними  

 Схема даних БД. Створення і використання зв'язків між таблицями. 

Властивості зв'язків. 
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 Поняття запиту до БД. Найпростіші запити, що використовують одну 

таблицю. Сортування, умови відбору, параметри. Різні види запитів - 

вибірки, створення таблиць, відновлення, додавання, видалення на 

прикладі однієї таблиці. Запити, побудовані з використанням більш ніж 

однієї таблиці. Різні види запитів. Групові функції в запитах. 

"Построитель" виражень.  

 Форми. Створення простих форм для введення даних у довідники за 

допомогою майстра. Розходження між формами "у стовпець", стрічковий 

і табличний. Властивості форми і полів у формі, їх зміни в режимі 

конструктора. Самостійне створення форми. Уведення довідкових даних 

з використанням форм.  

 Різні елементи конструктора форм: написи і поля, вимикачі, групи і 

перемикачі, прапорці і малюнки, лінії, прямокутники. Використання у 

формах списків і полів зі списком.  

 Підлеглі форми. Створення складних форм. Поля зв'язку основної і 

підлеглої форм. Створення підлеглої форми, заснованої на запиті з 

умовою, прив'язаним, до поля основної форми.  

 Звіти. Створення простих звітів за допомогою майстра. Розходження між 

звітами "у стовпець", стрічковим і табличної. Властивості звіту і полів у 

звіті, їхньої зміни в режимі конструктора. Самостійне створення простих 

звітів. Сортування й угруповання і властивості груп.  

Для вивчення основних навичок роботи з MS Access у цьому посібнику 

використана предметна область – спрощена задача про облік операцій із 

клієнтами деякої фірми. Аналоги цієї задачі існують як у юридичної, так і в 

комерційній діяльності. Цей приклад обраний по одній простій причині. В 

даний час у діловому світі швидко розвивається використання інформаційних 

систем для керування відносинами з замовниками - клієнтами. Це так називані 

системи керування відносинами з замовниками (CRM - customer relationship 

management). Функції цих систем - аналіз клієнтської бази даних, класифікація 

замовників, їхнє ранжирування, простежування історії відносин фірми та 

клієнтів, моделювання варіантів поводження та інші задачі, а в остаточному 

підсумку – поліпшення роботи фірми, поліпшення якості обслуговування 

клієнтів і збільшення прибутку. Такі системи у своєму розвитку стають не 

просто інформаційними, а інформаційно-аналітичними, що допомагають 

підготовляти і приймати найкращі рішення в процесі керування.  

У нашій, спрощеної постановці база даних складається з двох взаємозалежних 

основних таблиць і декількох простих таблиць-довідників, яки будемо 

використовувати для заповнення таблиць даними. Потім задача одержує 

подальший розвиток. Будуть створені необхідні запити, форми, звіти і т.п. 

Після пророблення всіх практичних робіт, у підсумку, студент повинний уміти: 

 створювати базу даних і її таблиці. 
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 зв'язувати таблиці в схему даних.  

 створювати форми введення (прості і складні).  

 за допомогою запитів створювати розрахункові завдання. 

 створювати звіти різного типу  

 1.1.       ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ №1- №2  (4 години) 

СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ  БАЗИ ДАНИХ ТА ЗАПОВНЕННЯ ЇХ ДАНИМИ 

Протягом цих занять будуть вивчені питання створення файлу БД,  створення й 

заповнення таблиць БД. По-перше необхідно ознайомитися з основними 

поняттями СУБД MS Access по методичним вказівкам і довідковій системі MS 

Access. Потім необхідно створити і відредагувати багато-табличну базу даних.  

 

1.1.1.  ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. ЗАГАЛЬНІ 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ. 

Цей розділ необхідно прочитати в першу чергу, потім перейти до практичної 

роботи до розділів 5 і 6. 

Основні визначення 

Сучасні інформаційні системи характеризуються великими обсягами 

збережених даних, їх складною організацією, а також високими  вимогами до 

швидкості й ефективності обробки цих даних.  Це  стає можливим тільки при 

використанні спеціальних програмних засобів - систем управління базами 

даних (СУБД). 

База даних (БД) - це пойменована сукупність даних, що відносяться до 

визначеної предметної області.  

Система управління базами даних  - це комплекс програмних і мовних (мовні 

засоби – це мови програмування, яки можна використовувати в середовищі 

СУБД, наприклад VBA, SQL та інші)  засобів, необхідних для створення, 

обробки баз даних і підтримки їх в актуальному стані.  

Основна особливість СУБД – це наявність процедур для введення і 

збереження не тільки самих даних, але й описів їхньої структури.  

Майже всі сучасні СУБД засновані на реляційної моделі даних. Назва 

"реляційна" зв'язане з тим, що  кожен запис у кожної таблиці такій базі даних 

містить інформацію, що відноситься (related)  тільки до одного інформаційного 

об'єкта (наприклад у таблиці Клієнти кожна запись містить інформацію про 

тільки одного клієнта). Крім того, з даними про два інформаційні об'єкти можна 

працювати як з єдиним цілим, заснованим на значеннях зв'язаних між собою 

даних.  

Усі дані в реляційної БД представлені у виді таблиць. Кожен рядок таблиці 

містить інформацію  тільки про один об'єкт і називається ЗАПИСОМ. 
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Стовпець таблиці містить  однотипну   для всіх записів  інформацію і 

називається ПОЛЕМ.    

Для успішного функціонування бази даних важлива правильна організація 

даних у ній. При визначенні структури даних у базі  виділяють наступні основні 

поняття: 

КЛАС ОБ'ЄКТІВ - сукупність об'єктів, що володіють однаковим набором 

властивостей.  

Наприклад, у базі дані фірми по обліку операцій із клієнтами  класами об'єктів 

є:  

 клас об'єктів - КЛІЄНТИ,  

 клас об'єктів - ОПЕРАЦІЇ.  

Для кожного окремого об'єкта з даного класу об'єктів у таблиці створюється  

окремий запис. 

ВЛАСТИВІСТЬ (атрибут) - визначена частина інформації про деякий об'єкт.  

Зберігається у виді стовпця (поля) таблиці. Наприклад, прізвище, ім'я, по 

батькові - це властивості (поля) для об'єкта Клієнт.  

ЗВ'ЯЗОК (відношення) - спосіб, яким зв'язана інформація про різні об'єкти.  

Поняття зв'язку.  Типи зв'язків між об'єктами БД. 

Основними структурними  компонентами бази даних є таблиці. При визначенні 

складу таблиць треба керуватися правилом:  

У КОЖНІЙ ТАБЛИЦІ ПОВИННІ ЗБЕРІГАТИСЯ ДАНІ ТІЛЬКИ ПРО 

ОДИН КЛАС ОБ'ЄКТІВ. 

Якщо в базі даних потрібно зберігати дані про декілька об'єктів, то необхідно 

створювати декілька таблиць. Наприклад, в одній таблиці не можна зберігати   

анкетні дані клієнта і види товарів, з якими він виконував операції, тому що це 

властивості різних класів об'єктів. 

Зв'язок між таблицями здійснюється за допомогою загальних полів.  

Зв'язки між будь-якими двома таблицями бази даних відносяться до одного з 

трьох типів:  

 "один-к-одному" ("один -до-одного") (1:1), 

 "один-ко-многим) ("один -до-багатьох") (1:М), 

 ("много-ко-многим") ("багато -до-багатьох") (М:М). 

Зв'язок типу "один-к-одному" (1:1) 

При цьому типі зв'язку кожний запис в одній (із двох зв'язаних) таблиці 

відповідає не більш одному запису в іншій таблиці і назад. Цей вид зв'язку 

зустрічається досить рідко, в основному в тих випадках, коли частина 

інформації про об'єкт або рідко використовується, або є конфіденційної. Така 
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інформація зберігається в окремій таблиці,  що захищена від несанкціонованого 

доступу.  

Зв'язок типу "один-ко-многим"(1:М) 

При такому типі зв'язку кожний запис в головній (батьківської) таблиці 

відповідає кількам записів у зв'язаній з нею підлеглій (дочірньої) таблиці. 

Кожному запису в підлеглій таблиці відповідає тільки один запис у головній 

таблиці. Це найбільш розповсюджений тип зв'язків. Для його реалізації 

використовуються дві таблиці. Одна з них представляє сторону "один" – 

головна таблиця, інша - сторону "много" – підлегла таблиця.   

Наприклад, потрібно мати інформацію про клієнтів і результати операцій з 

ними (дата, сума і т.д.). Якщо все це зберігати в одній таблиці, то обсяг таблиці  

(кількість полів кількість записів) невиправдано зросте, тому що в ній для 

кожного запису  про чергову угоду повинні повторюватися  всі анкетні дані про 

клієнта.  Оскільки Клієнт і Операції - це різні класи об'єктів, тому і  їх 

властивості  повинні зберігатися в окремих таблицях.  

Рішенням цієї задачі є створення двох таблиць (поки тільки двох). Умовно 

назвемо їх Клієнти й Операції. У кожній з них зберігаються відповідні 

властивості (атрибути). Для зв'язку цих таблиць потрібно використовувати 

тільки частину інформації про клієнта, з яким виконується операція. Але вона 

повинна однозначно визначати кожного клієнта серед усіх. Такою 

інформацією може з'явитися, наприклад, КодКлієнта (він унікальний для 

кожного клієнта).  У таблиці з боку "один" (у нашому прикладі Клієнти) такі 

поля називаються  ключовими.  Основна вимога до значень у ключових полях 

- це їхня унікальність для кожного запису (тобто вони не повинні 

повторюватися у таблиці). 

Зв'язок типу  "много-ко-многим"(М:М) 

При такому типі зв'язку безлічі записів в одній таблиці відповідає безліч 

записам у зв'язаній таблиці. Більшість сучасних СУБД безпосередньо не 

підтримують  такий тип зв'язку.  Для його реалізації такий зв'язок розбивається 

на два зв'язки типу "один-ко-многим". Вводиться одна додаткова таблиця. 

Відповідно, для збереження інформації будуть потрібні вже три таблиці: дві з 

боку "много" і одна з боку "один". Зв'язок між цими трьома таблицями також 

здійснюється по загальних полях. Використання зв'язків такого типу виходить 

за рамки нашої роботи. 

Зв'язки між таблицями встановлюються також у наступних випадках: 

 при побудові, запитів до створеної БД 

 шляхом зв'язування таблиці БД з таблицею іншої бази даних. 

Відзначимо, що в реляційній базі даних можуть бути й окремі таблиці, не 

зв'язані з жодною інший таблицею. 
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Структура СУБД MS Access 

 

MS Access - це функціонально повна реляційна СУБД, що працює в середовищі 

операційної системи Windows (98, 2000, XP). MS Access дозволяє створювати 

складні бази даних, при цьому визначається  структура таблиць і зв'язки між 

ними. MS Access має систему створення запитів, звітів і форм будь-якої 

складності. У Access, як у будь-якому додатку Windows, можна 

використовувати всі можливості обміну даними між додатками Windows (DDE 

і OLE), що дозволяє включити в базу даних графічну і звукову інформацію з 

інших додатків.  У Access база даних містить у собі всі об'єкти, зв'язані зі 

збереженими даними.  

Об'єктами MS Access є: 

 таблиці, що є основними об'єктами, у них зберігаються дані, які можна 

переглядати, редагувати, додавати.  

 форми, за допомогою яких можна виводити дані на екран у зручному 

виді, переглядати і змінювати їх.  

 запити – які дозволяють цілеспрямовано і швидко вибирати і необхідну 

інформацію з таблиць і робити з нею необхідні дії.  

 звіти – за допомогою яких можна створювати різні види інформаційних 

документів для друку.  

 макроси і модулі, що дозволяють автоматизувати роботу з базою даних.  

Всі об'єкти  Access зберігаються в одному файлі з розширенням  mdb, 

наприклад,  файл БД з іменем Робота з клієнтами.mdb. В інших СУБД 

збереження усіх об'єктів бази  даних може бути організоване інакше. 

 

Початок роботи з MS Access 

 

Після запуску MS Access на екрані з'явиться робочий екран програми   MS 

Access, у верхньому рядку  якого розташоване Головне меню, а  під  ним  

панель інструментів. Вона містить кнопки, що дублюють дії команд головного 

меню.  (За допомогою команди Вид  Панели инструментов  Настройка 

можна самостійно визначити, яки з них будуть відображені на екрані.) 
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Рис. 1. Початкове вікно MS Access. 

У середній частині робочого екрану розташоване початкове вікно, що 

складається з двох полів. Верхнє поле "Создание базы данных" пропонує 

створити нову БД і містить дві кнопки для вибору способу її створення: за 

допомогою "Конструктора" - ( Новая база данних) чи за допомогою майстра 

-  (Мастера, страницы и проекты баз данных). Нижнє поле цього вікна 

пропонує відкрити вже створену раніше БД – (Открыть базу данных) 

 

Після вибору варіанту Нова база даних  та Access  запитує ім'я для файлу, у 

якому буде зберігатися та створюватися база даних і відкриває вікно  Файл 

новой базы данных. Ви вводите ім'я вашої майбутньої БД, вибираєте місце на 

жорсткому диску для його збереження й  ОК. Далі створюються необхідні 

об'єкти БД (таблиці, зв'язки між таблицями та інше). Зверніть увагу, що в MS 

Access ім'я файлу задається перед створенням нової бази, а не після того, як вся 

робота виконана й залишається тільки зберегти результат (як, наприклад ми 

робимо, в MS Word або MS Excel). Зроблено це з міркувань забезпечення 

збереження даних. Всі зміни, внесені в базу даних, відразу ж відображаються й 

у її файлі (а тому програмі MS Access із самого початку треба знати імена 

файлу бази даних, яка ще буде створена). Таким чином, зводиться до мінімуму 

ризик втрати важливих даних навіть при непередбачених збоях (наприклад 

таких, як відключення електроживлення). 

Після вибору варіанту Мастера, страницы и проекты баз данных Access 

запрошує створити базу даних, використовуючи деякі стандартні теми додатків 

зі своєї бібліотеки. Ці додатки містять у собі весь необхідний набір об'єктів: 

таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі. З запропонованих прикладів 

можна вибрати придатний і на його основі створити  свою БД. Після цього 

користувачу залишається тільки ввести в таблиці потрібні дані.  

Майстер баз даних не може враховувати всі нюанси конкретного застосування 

БД, тому створений в такий спосіб варіант БД  можна відкоригувати, 

використовуючи Режим Конструктора для потрібних об'єктів БД.  
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Створення нової бази даних за допомогою Конструктора 

Після запуску Access потрібно клацнути на кнопці  Новая база данных у вікні 

Miсrosoft Access  і в запропонованому діалоговому вікні задати ім'я для файлу 

БД.   Після цього на екрані з'являється вікно бази даних (Мал.2), з якого можна 

одержати доступ до всіх  її об'єктів: таблицям, запитам, звітам, формам, 

макросам, модулям.  

 

Для створення нової таблиці потрібно вибрати об'єкт Таблицы  і вибрати 

спосіб створення таблиці – Создание таблицы в режиме Конструктора.  

Потім з'являється вікно Новая таблица, де вибираємо Конструктор. 

 

Рис.2. Вікно "Новая таблица" 
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Після цього Access виводить вікно Конструктора  таблиці (Рис. 3), у якому 

задаються імена, типи і властивості полів для створюваної таблиці.  

 

Рис. 3.  Вікно Конструктора таблицы 

Ім'я поля не повинне перевищувати 64 символи  і у ньому не можна 

використовувати символи:  знак - !, крапку, прями  дужки  -   [   ]   і   апостроф -  

',  

В імені поля можна використовувати пробіл, але тільки не на початку імені.  

ПРИМІТКА: Якщо ім'я складається з двох чи більш слів, рекомендується їх 

записувати разом, роблячи перші букви слів заголовними, наприклад, 

словосполучення "загальна сума" як ім'я буде наступним: ЗагальнаСума.  

Такий підхід зв'язаний насамперед з тим, що якщо надалі прийдеться 

автоматизувати роботу бази даних у допомогою модулів запрограмованих 

мовою програмування Visual Basic for Applications (VBA), це не буде 

суперечити правилам іменування об'єктів програм. 

Кожен рядок у стовпці Тип данных є полем зі списком, елементами якого є 

типи даних Access (таблиця 1). Тип поля визначається характером даних, що 

вводяться в його. Серед типів даних Access є  спеціальний тип - Счетчик. У 

поле цього типу Access автоматично нумерує рядки таблиці в зростаючій 

послідовності. Редагувати значення такого поля неможливо!   

Кожне поле має індивідуальні властивості, по яких можна установити, як 

повинні зберігатися, відображатися й оброблятися дані. Набір властивостей 

поля залежить від  обраного типу даних. Для визначення властивостей поля  

використовується бланк  Свойства поля  в нижній частині вікна конструктора 

таблиць.  

Размер поля - визначається тільки для текстових  і Memo-полів; указується 

максимальна кількість символів  у даному полі. За замовчуванням довжина 

текстового поля складає 50 символів 
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Формат поля – визначається для полів числового типу, типу Денежный, полів 

типу Счетчик  і  Дата/Время. Вибирається один з форматів представлення 

даних. 

 Число десятичных знаков - визначає кількість розрядів у дробовій 

частині числа.   

 

 Маска ввода - визначає  шаблон для введення даних. Наприклад, можна 

установити роздільники (наприклад символ " - " або символ " / " при 

введенні телефонного номера 

 Подпись поля - містить напис, що може бути виведена поруч з полем у  

формі чи звіті ( даний напис може і не збігатися  з ім'ям поля, а також 

може містити пояснення).  

 Значение по умолчанию -  містить значення, установлюване за 

замовчуванням у даному полі таблиці. Наприклад, якщо в поле Місто 

ввести значення за замовчуванням Дніпропетровськ, то  при введенні 

записів  про проживаючих в Дніпропетровську, це поле можна 

пропускати, а відповідне значення (Дніпропетровськ) буде введено 

автоматично. Це полегшує введення значень, що повторюються частіше 

інших. 

 Условие на значение - визначає безліч значень, що користувач може 

вводити в це поле при заповненні таблиці. Ця властивість дозволяє 

уникнути введення неприпустимих у  даному полі значень.   Наприклад, 

якщо вартість операції з клієнтом не може перевищувати 15000 гр., то для 

цього поля можна задати умову на значення:    <=15000    .   

 Сообщение об ошибке - визначає повідомлення, що з'являється на екрані 

у випадку введення  неприпустимого значення. 

 Обязательное поле - установка, що вказує на те, що дане поле вимагає 

обов'язкового заповнення для кожного запису. Наприклад, поле 

ДомашнійТелефон  може бути порожнім для деяких записів ( значення 

"Нет" в даній властивості). Поле Прізвище ні як не може бути порожнім 

для жодного запису (значення "Да"). 

 Пустые строки - установка, що визначає, чи допускається введення в 

дане поле порожніх рядків ("  "). 

 Индексное поле - визначає прості індекси для прискорення пошуку 

записів. 

Для збереження структури таблиці потрібно ввести команду 

Файл/Сохранить й у вікні Сохранение    ввести ім'я таблиці. 
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Таблиця 1.    Типи даних MS Access. 

Тип даних Використання 

Текстовый Алфавітно-цифрові дані (до 255 символів) 

Mеmо Алфавітно-цифрові дані, тексти ( до 64 000 символів) 

Числовой 
Різні числові дані (має кілька форматів: целое, 

длинное целое, с плавающей запятой 

Дата/Время 
 дата чи час в одному з пропонованих Access 

форматів 

Денежный 

Грошові суми, що зберігаються з 8 знаками  в 

десятковій частині. У цілій частині кожні три 

розряди розділяються комою. 

Счетчик 
Унікальне довге ціле, яке створюється  Access для 

кожного нового запису 

Логический Логічні дані, що мають значення  Истина  чи   Ложь 

Объект OLE 
Картинки, діаграми й інші об'єкти OLE з додатків 

Windows 

Гиперссылка 

У полях цього типу зберігаються гіперпосилання, що 

являють собою шлях до файлу на твердому диску, 

або адрес в мережах Internet чи Intranet. 

 

ПРИМІТКА.  Крім перерахованих вище типів даних у списку є елемент 

Мастер подстановок, що дозволяє представити значення полів у виді простого 

чи комбінованого списку. Додаткові властивості такого поля  представлені на 

вкладці Подстановка вікна конструктора таблиць (буде розглядатися нижче) 

Створення таблиць за допомогою "Мастера таблиц" 

Створюючи таблицю за допомогою Мастера таблиц потрібно у вікні бази 

даних перейти на вкладку Таблицы, натиснути кнопку Создать і вибрати 

спосіб створення  Мастер таблиц.   Так само, як і Мастер баз данных, Мастер 

таблиц пропонує безліч готових структур таблиць по різним тематикам. 

Користувач може вибрати придатну таблицю і її  поля. При необхідності 

створену в такий спосіб таблицю можна відкоригувати, відкривши її в режимі 

конструктора. 

На відміну від Мастера баз данных,  Майстер таблиць створює лише одну 

таблицю, яку  потрібно доповнити безліччю інших необхідних об'єктів для 

одержання закінченого додатка.                                                                                                                                         
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Визначення ключових полів 

При створенні багато-табличної бази даних важливо правильно задати ключ 

для кожної таблиці і визначити зв'язки між таблицями.  

При створенні таблиці за допомогою Конструктора, Access може автоматично 

створити первинний ключ, поставивши перед першим зазначеним у структурі 

полем  поле Код і задавши для нього тип Счетчик. Для цього при збереженні 

таблиці в запиті на автоматичне визначення ключа потрібно відповісти Да. 

Такий автоматично визначений ключ не буде коректний у більшості випадків. 

Ключ  кожної таблиці повинний визначати сам розроблювач БД. 

Для того, щоб визначити яке-небудь поле таблиці ключовим, потрібно 

установити курсор у рядку з ім'ям цього поля і натиснути на кнопку Ключевое 

поле  -  на панелі  інструментів чи увести команду Правка / Ключевое 

поле. Після цього в рядку  поруч з ім'ям цього поля з'явиться зображення 

ключа. 

Ключ таблиці можна задати за значенням декількох полів. Для цього 

використовуючи додатково клавішу Ctrl варто виділити кілька полів і 

натиснути кнопку "Ключевое поле". У результаті ліворуч від кожного з 

виділених полів  з'явиться маркер ключового поля , що інформує про те, що 

поле включене в первинний ключ таблиці. 

Визначення зв'язків  між таблицями 

При  реалізації  відносин  "один-ко-многим" і "много-ко-многим" усі дані  

розбиваються на кілька таблиць і визначаються ключові поля, що забезпечують 

зв'язок таблиць.   

Для зв'язування таблиць велике значення має поняття відповідності типів 

даних: щоб зв'язати дві таблиці, поля для зв'язку повинні мати у більшості 

випадків одинакові  типи даних.  

УВАГА! Для полів типу Счетчик є свої особливості. Тільки одне з полів, що 

зв'язуються, може мати тип Счетчик.  Справа в тім, що Счетчик є числовим 

полем, розміром "длинное целое", але його особливість полягає в тім, що MS 

Access автоматично привласнює полю  такого типу послідовні неповторювані 

цілі числа як значення. Оскільки значення поля типу Счетчик привласнюються 

автоматично, ми не можемо створити зв'язок, що поєднує два поля типу 

Счетчик. У цьому випадку в головній таблиці, пари таблиць яки зв'язуються, 

ключове поле повинне мати тип Счетчик, а в підлеглій таблиці з цієї пари 

відповідне поле повинне мати тип Числовой - довге ціле. 

Зв'язки типу "один-ко-многим" (1:М) здійснюються завжди по унікальному 

ключі головної ("батьківської" таблиці). Ключем зв'язку (це вже буде 

зовнішній ключ!) у "дочірньої", підлеглій таблиці є або деяка частина її 

унікального ключа (якщо він складається з декількох полів!), або поле, що 

взагалі не входить до складу первинного унікального ключа підлеглої таблиці.  
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Після визначення структури таблиць БД потрібно вказати  Access  спосіб, яким 

ці таблиці зв'язані.   

Для визначення зв'язків потрібно перейти у вікно бази даних і виконати 

команду Сервис  Схема данных на панелі інструментів чи натиснути кнопку 

Схема данных. Після цього Access відкриє  вікно Схема данних   і вікно 

Добавление таблицы. У вікні Добавление таблицы потрібно виділити імена 

таблиць, що додаються в схему даних, і натиснути на кнопку Добавить. Після 

цього вікно можна закрити.   

У вікні Схема даних з'являться імена всіх зазначених таблиць разом зі 

списками полів.  Імена загальних полів виділені напівжирним шрифтом.  

Потрібно  виділити ключове поле таблиці, натиснути кнопку миші, перетягнути 

її курсор на аналогічне поле в таблиці, що зв'язується (підлеглої), після чого 

кнопку миші відпустити. У результаті з'явиться діалогове вікно Изменение 

связи (Рис. 4).  

У цьому вікні Access заповнив перший рядок ім'ям поля, по якому зв'язувалися 

таблиці. Щоб у зв'язаних таблицях не порушувалася цілісність даних, потрібно 

клацнути по прапорці Обеспечение целостности данных.  

Цілісність ("целостность" – рос.),  від англ. integrity – недоторканність, 

схоронність) – розуміється як правильність даних БД у будь-який момент часу. 

Але ця мета може бути досягнута лише у визначених межах: СУБД не може 

контролювати правильність кожного окремого значення, що вводиться в базу 

даних (хоча кожне значення можна перевірити на правдоподібність). 

Наприклад, не можна знайти, що значення, що вводиться, 5 (номер дня тижня) 

у дійсності повинне бути 3.  З іншого боку, значення 9 буде помилковим і 

СУБД повинна його відкинути. Однак для цього їй варто повідомити, що 

номера днів тижні повинні належати набору (1,2,3,4,5,6,7). Підтримка 

цілісності бази даних може розглядатися як захист даних від невірних змін 

чи  руйнувань (не плутати з незаконними змінами і руйнуваннями, що є 

проблемою безпеки). Сучасні СУБД мають ряд засобів для забезпечення 

підтримки цілісності (так само, як і засобів забезпечення підтримки безпеки). 

ПРИМІТКА: Підтримка зв'язаної цілісності даних означає, що Access при  

коректуванні бази даних забезпечує для зв'язаних таблиць контроль за 

дотриманням наступних умов: 

 у підлеглу таблицю не може бути доданий запис зі значенням ключа 

зв'язку, що не існує в головній таблиці; 

 у головній таблиці не можна видалити запис, якщо не вилучені зв'язані 

з нею записи в підлеглій таблиці; 

 зміна значень ключа зв'язку в записі головної таблиці неможлива, 

якщо в підлеглій таблиці є записи, зв'язані з нею. 
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Рис. 4.  Діалогове вікно Изменение связей 

Після цього Access  унеможливить запис у не ключову таблицю  такого 

значення загального поля, якого немає в таблиці ключової. 

Після встановлення цілісності даних  Access  включає  ще дві додаткові 

опції:  

 "Каскадное обновление связанных полей" – це означає, що при зміні 

якого-небудь значення ключового поля в головній таблиці Access 

автоматично обновить  значення цього поля для відповідних записів у всіх 

зв'язаних з нею підлеглих таблицях. Наприклад, якщо в одного з клієнтів у 

таблиці Клієнти змінився КодКліента , то він автоматично повинний 

помінятися й у таблиці Операції.  

 "Каскадное удаление связанных полей" означає, що при видаленні одного 

із записів у ключовій таблиці будуть вилучені також записи  в таблиці з боку 

"багато", що мають таке ж значення ключа. Наприклад, якщо з таблиці 

Клієнти видалити запис про одного з клієнтів, то усі записи про результати 

проведених з ним ділових операцій будуть вилучені автоматично. Каскадне 

видалення підлеглих записів виконується на всіх рівнях, якщо цей режим 

заданий на кожнім рівні. 

ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ, потрібно 

клацнути по кнопці Создать. Access намалює лінію  між таблицями у вікні 

Схема даних, що вказує на наявність зв'язку між ними.  На кінці лінії в таблиці 

з боку "один" (Клієнти) буде намальована цифра 1, а  на іншому  кінці,  у 

таблиці  з боку "багато" (Операції) - символ нескінченності   . Після закриття 

цього вікна усі встановлені зв'язки будуть збережені. 
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Рис. 5. Схема даних 

 

Використання режиму таблиці 

Уведення, редагування і перегляд даних 

Для здійснення цих  дій потрібно відкрити базу даних у режимі таблиці: 

 перейти у вікно бази даних  на вкладку Таблицы 

 виділити ім'я потрібної таблиці і клацнути по кнопці Открыть. 

Використовуючи горизонтальну і вертикальну смуги прокручування, можна  

переміщатися  на нові  поля чи записи таблиці.  

У режимі таблиці можна не тільки переглядати дані, але і редагувати їх.  Для 

цього використовуються звичайні прийоми редагування і клавіші переміщення 

між записами.  

Якщо потрібно видалити запис  цілком, то потрібно виділити її і натиснути 

клавішу Delete.  

Для вставки нового запису в середині таблиці потрібно виділити рядок, перед 

яким повинен розташуватися новий запис, і натиснути клавішу Insert. На 

порожньому рядку, що з'явиться, потрібно ввести дані. 

Для виділення повного запису потрібно клацнути мишею на області 

маркірування даного запису.   

Для виділення значення поточного поля використовується подвійний щиглик 

миші на ньому. 

Після закінчення  введення чи редагування даних таблиці потрібно виконати 

команду Файл/Сохранить записи. Для полегшення введення і редагування 

даних Access дає  комбінації "гарячих" клавіш, призначення яких можна 

подивитися в розділі Работа с данными  у довідкової системі  Access. 
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Використання "Мастера подстановок" при введенні даних у таблиці 

Мастер подстановок дозволяє формувати для потрібного поля список значень, 

що може містити дані іншої  таблиці чи запиту, або складатися з фіксованого 

набору значень, який формується самим користувачем. В обох випадках 

Мастер подстановок полегшує введення даних, забезпечує їхню вірогідність. 

Взагалі, використання Мастера подстановок завжди підвищує якість даних 

бази даних. 

Наприклад, у таблиці  Клієнти  поле ТипКлієнта можна заповнювати за 

допомогою додатково створеною таблиці-довідника ТипиКлієнтів. Це збавить 

від необхідності набирати на клавіатурі дані щораз при заповненні цієї таблиці,  

запобіжить від появи помилок  при наборі і зробить уведення даних більш 

наочним. Можливий варіант і без створення додаткової таблиці, на підставі 

списку значень, який створив сам користувач, однак використання додаткової 

таблиці є більш універсальним і зручним методом. 

Аналогічно при введенні даних у таблицю Операції при введенні даних у поле 

КодКієнта можна використовувати дані зі зв'язаної таблиці  Клієнти. Для 

створення комбінованого списку потрібно ввійти в режим конструктора таблиці 

Операції, перейти в стовпчик Тип даних для поля КодКлієнта. Зі списку 

доступних типів полів вибрати  елемент Мастер  подстановок.  

Перше діалогове вікно Мастера подстановок  пропонує вибрати джерело 

формування списку: на основі даних таблицы/запроса або фиксированный 

набор значений. У даному випадку потрібно вибрати перший варіант, тобто на 

основі даних таблиці. 

У наступному вікні з приведеного списку таблиц/запросов варто вибрати 

таблицу/запрос, що є джерелом даних для списку. У нашому прикладі такою 

таблицею є таблиця Клієнти. 

У третім вікні Мастера подстановок зі списку Доступные поля потрібно 

вибрати поля, значення яких фігурують у списку. У даному випадку можна 

вибрати поля Прізвище й Ім'я, що зроблять список більш інформативним. 

Після цього можна натиснути кнопку Готово для завершення процесу  

проектування комбінованого списку.  Зберігши проект таблиці, можна  

відкрити таблицю Операції і переглянути результат роботи. 

Інша можливість використання Мастера подстановок - це створення списків з 

фіксованими значеннями. Він використовується в тих випадках, коли набір 

значень у поле строго обмежений.  Наприклад, поле ТипКлієнта в таблиці 

Клієнти може мати обмежений набір значень (усі типи клієнтів з якими працює 

фірма (постійний, випадковий, тимчасовий, посередник, VIP-клієнт і т.п.). 

Ніяких інших значень  у цьому полі бути не може. Щоб ввести однаковість у 

записах і уникнути помилок при введенні, це поле також можна представити у 

виді списку, який підготовлено Мастером подстановок. Процес створення 

списку схожий на описаний вище, але на першому кроці Мастера подстановок 

варто вибрати опцію Фиксированный набор значений. На наступному кроці 



 

 

32 

 

потрібно створити список цих значень. Після чого можна завершити процес 

створення списку і зберегти зміни в структурі.  Тепер при введенні даних у поле 

ТипКлієнта немає необхідності  друкувати значення, а досить просто вибрати з 

пропонованого списку потрібне.  

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

19. Як створити таблицю бази даних? Чим визначається структура таблиці 

бази даних?  

20. У якому режимі можна відредагувати структуру таблиці бази даних?  

21. У якому режимі можна відредагувати запис таблиці бази даних?  

22. Що таке ключове поле і які вимоги пред'являються до нього? Як у можна 

визначити ключове поле? 

23. Для чого потрібно зв'язування таблиць бази даних? Що є необхідними 

умовами зв'язування таблиць бази даних?  

24. Як виконується зв'язування таблиць бази даних? Як видалити зв'язок між 

таблицями бази даних?  

25. Як видалити таблицю бази даних? Як видалити зв'язану таблицю бази 

даних? 

26. Що  розуміють під класом об'єктів бази даних? Властивостями об'єктів? 

27. Типи зв'язків "один-до-одного" і "один -до-богатьох". Як вони 

реалізуються в реляційних базах даних? 

28. Як використовується Мастер подстановок? 

29. Скільки баз даних може бути відкрито одночасно?  

30. Які типи об'єктів можна побачити у вікні БД Access?  

31. Які правила Access для імен об'єктів?  

32. Яка мова програмування використовується в MS ACCESS?  

33. Яке розширення прийняте для файлів БД?  

34. Скільки таблиць може містити база даних ACCESS?  

35. Чи можна змінити структуру таблиці після її створення?  

36. Яка інформація може зберігатися в полях типу "об'єкт OLE"?  

37. Які властивості поля повинні бути визначені обов'язково?  

38. Для чого призначений значок " + " у лівому стовпці таблиці? 
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1.1.2. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ №1 – №2 

1) Запустити MS Access.  

2) Створити  файл нової базі даних з  ім'ям "Група - Ваше прізвище" та 

зберегти його у папці Мои документы. Наприклад, "312 - Петренко".  

3) Створити структуру ключової  таблиці БД, визначивши ключове поле ;  

зберегти її з ім'ям Клієнти. 

4) Ввести в  таблицю Клієнти 20 - 25 записів і зберегти їх. 

5) Створити структуру  нової підлеглої таблиці БД і зберегти її, задавши ім'я  

Операції.  

6) Установити зв'язок з відношенням типу "один – до - багатьох" між 

таблицями Клієнти та Операції з забезпеченням цілісності даних.  

7) Заповнити таблицю Операції даними (25-30 записів).  

8) Перевірити  дотримання цілісності даних в обох таблицях. 

9) Зберегти файл БД на жорсткому диску ПК і потім  скопіювати його на 

персональну дискету. 

 

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ №1 - №2 

1) Запустите MS Access 

2)  Виберіть варіант "Новая база данных".  За замовчуванням буде 

запропоновано зберегти файл БД у папці Мои документы. Уведіть ім'я вашого 

файлу, потім ОК. З'явиться вікно бази даних Access. Тепер можна перейти до 

створення таблиць БД - основних її об'єктів.  

3) Наша база даних буде складатися з двох основних таблиць та двох 

додаткових. У першої основної таблиці,   назвемо її Клієнти, будуть 

накопичуватися зведення про клієнтів фірми. Друга основна таблиця Операції 

буде містити дані про усі операції, зв'язані з клієнтами. 

Перш ніж створювати основну таблицю Клієнти, створимо на початку в 

режимі конструктора просту додаткову таблицю-довідник. Вона буде 

використана при створенні основної таблиці і введенні даних. 

Перша додаткова таблиця повинна мати ім'я ТипиКлієнтів і складатися з двох 

полів: КодТипа і ТипКлієнта 

 

Поле КодТипа повинне мати формат Счетчик і його потрібно зробити 

ключовим. Клієнтів будемо розрізняти наприклад на таки типи: Реалізатор, 

Постійний, Випадковий, Важливий. Уведіть ці дані в поле Тип клієнта. 
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Для створення структури ключової таблиці Клієнти рекомендується 

використовувати режим конструктора.  

УВАГА! У бланку Свойства треба обов'язково вказати довжину текстових 

полів, формат числових полів і дат. Поле КодКліента в таблиці Клієнти  треба 

зробити ключовим. Збіги не допускаються. 

3) Структура таблиці Клієнти може бути наступною: 

 

Тип поля КодТипу визначимо за допомогою майстра підстановок з 

використанням таблиці ТипиКліентів. У якості доступних візуально при 

підстановці полів вибрати із таблиці ТипиКлієнтів одне поле ТипКлієнта . 

Уводити дані в таблицю Клієнти рекомендується в режимі таблиці (треба 

ввести 20-25 записів). Для збереження введених записів потрібно просто 

закрити вікно таблиці.  

 

6. Структура таблиці Операції може бути наступною: 

 

 Обов'язково треба визначити потрібні формати  і  довжини полів у бланку 

Свойства. 

Тип поля КодКлієнта для цієї таблиці будемо визначати Мастером 

подстановок, використовуючи при заповненні підстановку даних з таблиці 

Клієнти. У якості доступних візуально при підстановці полів вибрати 

Прізвище й Ім'я. У якості підпису стовпця використовуйте рядок "Клієнт". 

Для поля Сума виберіть тип даних "Числовой" або "Денежный" (у поле 

"число десятичных знаков"  на вкладці Общие в нижній частині вікна 

конструктора введіть значення  2  ). Поле ТипОперації  можна створити 

числовим або текстовим (операції можна позначати в такий спосіб: 1- купівля, 2 
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– продаж, 3 – бартер і так далі). Вводити приведені значення можна або вручну, 

або з використанням Мастера подстановок   (з допомогою фіксованого списку 

значень або з допомогою додаткової таблиці, з ім'ям, наприклад, КодОпер ). 

6. Після визначення структур обох таблиць потрібно викликати вікно Схема 

данных і додати в схему даних обидві таблиці (Клієнти і Операції).  

УВАГА!  

Під час створення зв'язків між таблицями вони повинні бути закриті 

Далі установити у вікні Схема данних зв'язок між таблицями по полю  

КодКлієнта. 

У вікні Изменение связи  включити перемикач Обеспечение целостности 

данных. Після цього потрібно включити опції Каскадное обновление 

связанных полей і Каскадное удаление связанных полей.  Після цього 

закрити вікно Изменение связи. 

1) У режимі таблиці ввести дані в таблицю Операції, використовуючи 

створений за допомогою Мастера подстановок список у поле КодКлієнта.   

2) Для перевірки дотримання цілісності даних при роботі з таблицями 

потрібно: 

 змінити значення ключового поля (КодКлієнта) для одного з записів у 

таблиці Клієнти. Перейти в таблицю Операції і перевірити, чи змінилося 

в ній значення  загального поля для відповідних записів; 

 видалити одну з записів у таблиці Клієнти. Перейти в таблицю Операції 

і перевірити, чи вилучені в ній відповідні записи. 

Увага! Після редагування таблиці Клієнти потрібно спочатку зберегти в ній 

зміни, а потім переходити в "підлеглу" таблицю. 

 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ № 3 - №4       

 

ЗМІНА СТРУКТУРИ І МАКЕТА  ТАБЛИЦЬ.  

ДОДАВАННЯ ТАБЛИЦЬ.  

СОРТУВАННЯ І ПОШУК ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ. 

1. ЦІЛЬ РОБОТИ 

Освоїти прийоми редагування проекту БД і макета таблиць, пошуку і 

сортування даних у СУБД ACCESS. 

2. ЗАДАЧІ РОБОТИ 

 Зробити зміни в проекті БД, макеті однієї з таблиць. 

 Виконати пошук  і сортування записів у таблицях. 

 Змінити деякі дані в таблицях 
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3. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

У результаті виконання всіх завдань треба пред'явить викладачеві файл своєї 

бази даних з усіма змінами. 

 

4. ЗМІСТ РОБОТИ 

1) Змінити структуру головної таблиці, додавши нові поля і  змінивши 

властивості для деяких полів, створених раніше. 

2) Заповнити даними нові поля таблиці і перевірити, як працюють зміни у 

властивостях полів. 

3) Змінити схему даних для багатотабличної БД. 

4) Змінити макет однієї з таблиць БД. 

5) Зробити сортування записів у таблицях по одному та декільком полям. 

6) Знайти в таблицях записи, що задовольняють визначеним умовам, і 

замінити їхнього значення. 

 

5.  ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ №3 – №4.  

ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ. 

5.1.  Зміна проекту бази даних 

ПРОЕКТ БАЗИ ДАНИХ МІСТИТЬ У СОБІ СТРУКТУРИ УСІХ ТАБЛИЦЬ І 

ЗВ'ЯЗКИ МІЖ НИМИ.  

Можна змінити існуючі таблиці, змінити зв'язки, додати нові таблиці і т.д. 

Проект уже створеної БД легко змінити. Однак потрібно враховувати, що деякі 

зміни в проекті БД (видалення полів, зміна типу і формату полів, зміна 

первинних ключів, зв'язків між таблицями) можуть привести до  втрати чи 

псування даних.  Тому до них варто прибігати у випадку крайньої необхідності. 

У будь-якому випадку Access  попереджає про можливу втрату даних і дає 

можливість відмовитися від  таких змін.  

Щоб забезпечити себе від випадкових  помилок чи непередбачених наслідків, 

перед внесенням серйозних змін у проект БД варто зробити її резервну копію 

шляхом копіювання файлу бази даних. 

Якщо зміни потрібно внести тільки в одну таблицю, то її копію можна зробити 

безпосередньо в Access. Для цього у вікні бази даних на вкладці Таблицы 

потрібно виділити ім'я таблиці та скопіювати її в буфер обміну (команда 

Правка/Копировать) і відразу ж уставити її з буфера обміну, задавши нове 

ім'я (команда Правка/Вставить). 
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5.1.1.  Зміна структури таблиць 

У режимі Конструктора таблиці можна  змінювати імена, типи і властивості 

полів, порядок їхнього проходження, видаляти і додавати поля. 

Для зміни імені поля потрібно перейти в рядок з ім'ям цього поля у вікні 

Конструктора  таблиці і внести зміни в стовпці Имя поля.   

Для вставки нового поля потрібно установити курсор на поле, перед яким воно 

буде вславлено,  і виконати команду Вставка - Столбец чи натиснути клавішу 

Insert. На порожньому рядку, що з'явився, потрібно ввести ім'я нового  поля і 

вибрати тип  даних для нього.   

Для видалення поля потрібно виділити рядок з його ім'ям і виконати команду 

Правка - Удалить чи натиснути клавішу Delete. 

Для зміни типу  поля чи його формату потрібно в режимі Конструктора 

виділити це поле, перейти в стовпець Тип даних, розкрити список типів даних і 

вибрати потрібне значення. Аналогічно можна змінювати властивості поля, 

перейшовши в бланк Властивості.  

Для збереження всіх змін   досить просто закрити вікно Конструктора.  

 

5.1.2.  Видалення і перейменування  таблиць 

У випадках, коли одна з таблиць БД містить застарілу чи непотрібну 

інформацію, її варто  видалити з проекту БД. Для цього потрібно виділити ім'я 

таблиці у вікні бази даних  натиснути  клавішу Delete чи виконати команду 

Правка / Удалить. Access відкриє діалогове вікно для  підтвердження 

скасування чи видалення.  

Також для видалення таблиці можна використовувати команду 

Правка/Вырезать. У цьому випадку копія таблиці міститься в буфер обміну, 

відкіля її можна вставити в іншу БД. 

Для зміни імені таблиці її також потрібно виділити у вікні бази даних і 

виконати команду Правка/Переименовать. Після чого Access дасть 

можливість увести нове ім'я таблиці. 

5.1.3.  Зміна первинних ключів 

Визначений на етапі проектування ключ  надалі може не  завжди однозначно 

визначати запис.  У цьому випадку ключ  потрібно визначати заново. Або 

колись потрібно скасувати невірно заданий ключ.  

Для цього потрібно виконати команду Вид > Индексы. У вікні Индексы 

виділити рядок,  якій визначений ключовим, і натиснути клавішу Delete. Потім 

вікно Индексы можна закрити, а в структурі таблиці  визначити нове ключове 

поле.  Причому поле,  що раніше використовувалося як ключ, не завжди 

підлягає видаленню зі структури таблиці, тому що необхідність у його даних 

може залишитися.  
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5.1.4.  Редагування зв'язків 

Якщо потрібно змінити вже існуючі зв'язки, то варто  перейти у вікно бази 

даних і  викликати вікно Схема данних ( команда Сервис/Схема данних).   

Перед  редагуванням зв'язків потрібно закрити всі таблиці, яких це 

стосується! 

Для редагування існуючого зв'язку потрібно клацнути правою кнопкою миші на  

її лінії. У контекстному меню, що з'явилось  буде усього дві команди: 

Изменить связь.. та Удалить (связь). Вибір першої команди дає діалогове  

вікно Связи де потрібно змінити  існуючі установки.  

Якщо в схему даних необхідно додати нову таблицю, то потрібно клацнути по 

кнопці  на панелі елементів чи виконати команду  Связи > Добавить 

таблицу.  Після цього буде виведене вікно Добавление таблицы де потрібно 

вказати ім'я таблиці, що додається.  

Деякі зі зв'язаних таблиць у схемі даних можна сховати. Для цього 

використовується команда Связи / Скрыть таблицу.  Зв'язки при цьому не 

порушуються, але в схемі даних таблиця не відображається. Це можна робити 

для різних довідкових таблиць, використовуваних, наприклад, Мастером 

подстановок.  Це роблять звичайно тільки при великій кількості таблиць-

довідників для баз даних складної структури. 

Для видалення непотрібної таблиці зі схеми даних потрібно  виконати команду 

Связи / Удалить таблицу  

5.2.  Зміна макета таблиці 

Під макетом таблиці мають на увазі її представлення на екрані, чи зовнішній 

вигляд. Макет таблиці ніяк не зв'язаний з  її структурою. Тому якщо 

вимагаються чисто зовнішні зміни, те їх можна зробити  в режимі таблиці, не 

змінюючи її структуру.  Для установки параметрів макета таблиці 

використовуються відповідні команди  меню Формат. 

5.2.1.  Зміна шрифту і зовнішнього вигляду осередків таблиці 

Команда Формат > Шрифт виводить вікно діалогу, у якому можна вибрати 

тип шрифту, розмір, накреслення, колір. Обраний шрифт буде застосований  

для всієї таблиці. 

Команда Формат > Ячейки   встановлює параметри оформлення осередків у 

всій таблиці: наявність горизонтальних і вертикальних ліній сітки, їхній колір, 

колір фона осередків, оформлення. 

Якщо потрібно установити шрифти й оформлення осередків, що будуть 

використані  за замовчуванням у всіх таблицях ( у тому числі і в знову 

створюваних ), то варто скористатися командою Сервис/Параметры. У вікні 

діалогу, що з'явилося, потрібно перейти на вкладку Режим таблицы і задати 

нові параметри оформлення.   
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5.2.2.  Зміна висоти рядків і ширини стовпців у таблицях. 

Висоту рядка і ширину стовпця таблиці можна змінити безпосередньо на 

екрані, установивши покажчик миші в область заголовка  стовпця чи рядка. 

Покажчик  прийме форму стрілки     . Після цього можна змінити ширину  

стовпця чи висоту рядка, перетаскуючи їх границі як у MS Excel. 

Команди Висота строки, Ширина столбца виводять вікна діалогу, де 

пропонується задати нову  висоту чи ширину, указавши її розмір у пунктах ( 1 

пункт дорівнює 1/72  дюйма чи приблизно 0,035 см.). Можна також установити 

стандартну  висоту рядка і ширину стовпця, уключивши відповідну опцію. 

Якщо відразу важко підібрати ширину стовпця, то можна натиснути кнопку По 

ширине данных  і вона буде підібрана таким чином, щоб у нову ширину 

помістилися всі дані цього поля.  

5.2.3. Зміна порядку проходження стовпців у таблицях. 

За замовчуванням порядок стовпців у режимі таблиці збігається з 

послідовністю розташування полів у структурі таблиці. При перегляді таблиці 

цей порядок легко змінити, зробивши більш зручним. 

Для цього в режимі таблиці варто цілком виділити потрібний стовпець, 

клацнувши на його заголовку. Щоб перемістити виділений стовпець, перенесіть 

область виділення в нове місце. 

5.2.4.  Інші зміни макета таблиці 

Команда Формат дає можливість внести в макет таблиці наступні зміни:  

 Переименовать столбец  - задати нове ім'я стовпця, відмінне від імені 

відповідного поля в структурі таблиці. У структурі таблиць часто 

використовують скорочення в іменах полів. Це робить їх менш 

інформативними. При перегляді таблиць можна виправити цей недолік, 

перейменувавши відповідний стовпець. 

 Скрыть столбцы  - сховати виділені стовпці при перегляді таблиці. Для 

виділення стовпця досить клацнути мишею в будь-якім місці стовпця. 

 Показать столбцы - відображення діалогового вікна, у якому 

пропонується вибрати стовпці, необхідні для відображення на екрані. 

 Закрепить столбцы - фіксувати виділені стовпці при перегляді таблиці. 

Зафіксовані в такий спосіб стовпці при прокручуванні таблиці ліворуч чи 

праворуч постійно присутні на екрані. Це значно полегшує читання таблиць, 

що містять багато полів. 

 Освободить все столбцы  - скасування фіксації стовпців. 

5.3.  Сортування даних 

При відкритті таблиці MS Access виводить записи в послідовності, визначеної 

значеннями первинного ключа цієї таблиці. Якщо ключ не визначений, то 
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записи виходять у послідовності їхнього введення. Для зміни послідовності  

записів у таблиці використовується сортування. 

Для сортування таблиці за значеннями тільки одного поля використовуються 

кнопки Сортування по зростанню    і Сортування по убуванню .  

Потрібно установити курсор у будь-якім місці поля, по якому виконується 

сортування, і натиснути відповідну кнопку. Таблиця буде відсортована  за 

значеннями зазначеного поля.  

Сортування таблиці по декількох полях  виконується за допомогою 

фільтра. Для цього потрібно відкрити таблицю і виконати команду 

Записи/Фильтр/Расширенный фільтр. З'явиться вікно Фильтр. У цьому вікні 

в рядку Поле из списка полей таблицы потрібно вибрати те поле, сортування 

по якому повинно виконуватися в першу чергу. У  рядку Сортировка в цьому 

ж стовпці бланку  вибрати тип сортування (по  зростанню чи убуванню). У 

наступному стовпці бланку вибирається поле, по якому буде проводитися 

сортування в другу чергу, і для нього вказується тип сортування. І так далі,  для 

всіх полів,  по яких буде проведене сортування. Після заповнення бланка 

сортування виконати команду Записи/Применить фильтр. 

Сортувати таблицю по декількох полях має сенс тільки тоді, коли в поле, по 

якому сортуються записи в першу чергу,  є багато повторюваних значень. 

Сортування по другому полю буде проводитися вже тільки серед цих записів. 

Якщо сортування по двох полях усе-таки не дає повного упорядкування 

записів, то можна вказати поля, по яких сортування буде здійснюватися в третю 

чергу і т.д.  

Рис. 6.  Діалогове вікно "Поиск и замена" 

5.4.  Пошук  даних 

Зі збільшенням кількості записів пошук визначеної інформації ускладнюється. 

MS Access спрощує цей процес. Для проведення пошуку в таблиці потрібно 

відкрити цю таблицю, перейти на будь-який запис у поле, по якому 

передбачається вести пошук і виконати   команду Правка/Найти. З'явиться 

діалогове вікно Поиск и замена (Рис. 6). 
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У поле Образец  потрібно ввести шукане значення. У поле Совпадение можна 

установити  значення Поля целиком. У цьому випадку Access знаходить тільки 

ті записи, значення яких цілком збігається із шуканим. Можна провести пошук, 

вибравши значення з початку  поля чи С какой-либо частью поля  зі списку 

Совпадение. Ці способи пошуку самі повільні, але і самі надійні, тому що не 

вимагають повної відповідності шуканого значення заданому. У поле 

Просмотр потрібно вказати,   з якого запису вести пошук: Вверх/вниз від 

поточної чи по всіх записах таблиці.  

За замовчуванням регістр при пошуку не враховується, але якщо при пошуку 

потрібно враховувати і спосіб написання потрібно включити опцію С учетом 

регистра. Якщо потрібно провести пошук не тільки в поточному полі, а у всій 

таблиці, то варто виключити опцію Только в текущем поле.  

Розширити коло пошуку можна, застосувавши символи підстановки 

(аналогічно як узагалі у всіх програмах для Windows  і не тільки):  

*  -  заміняє будь-яка кількість символів; 

?   -  заміняє тільки один символ. 

Наприклад, при пошуку "за зразком"   *ова  будуть знайдені усі прізвища, що 

закінчуються на ова: Петрова, Іванова, Смирнова. 

Процес пошуку запускається натисканням кнопки Найти. При виявленні 

необхідного об'єкта Access виділяє його, а в рядку стану з'являється 

повідомлення Образец поиска обнаружен. Натиснувши кнопку Найти далее 

можна знайти наступні записи, що задовольняють умовам пошуку. 

При необхідності знайдені значення можна замінити на які-небудь інші.  Цей 

процес аналогічний пошуку, але викликається командою Правка/Заменить.  

Ця команда відкриє діалогове вікно Замена дуже схоже на вікно пошуку. У 

поле Образец указується замінний об'єкт, а в поле Заменить - нове його 

значення. Програма починає виконувати заміну після  натискання кнопки 

Найти далее. Вона знаходить і маркірує підлягаючий заміні об'єкт, але заміну 

не робить. Підтвердити заміну дозволяє кнопка Заменить, а скасувати її і 

продовжити пошук - кнопка Найти далее.  

Сферу пошуку і заміни можна обмежити за допомогою опцій С учетом 

регистра і Только поле целиком. Якщо користувач абсолютно упевнений у  

необхідності заміни всіх шуканих об'єктів, можна скористатися кнопкою 

Заменить все. 

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ №3 – №4. 

6.1. У режимі Конструктора таблиці Клієнти зробити в її структурі наступні 

зміни: 

 додати поля Місто, Адреса, Телефон; 

 для поля Місто у властивості Значение по умолчанию задати значення: 

Дніпропетровськ. 
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 для поля Знижка ввести умову на значення:  >=0 AND <=20  і задати 

відповідне повідомлення про помилку. 

6.2.  Дані в поля Місто, Адреса, Телефон вводити в режимі таблиці.  

Відредагувати значення в поле ТипКлієнта, використовуючи список значень, 

створений Мастером подстановок.  

Для декількох записів використовувати значення за замовчуванням у поле 

Місто. 

В одній із записів спробувати внести в поле Знижка значення, більше 20. 

6.3.  Викликати вікно для зміни схеми даних. Сховати одну з таблиць, 

включених у схему даних (наприклад, таблицю ТипКлієнта). Потім 

відобразити всі прямі зв'язки. 

6.4.  Змінити макет таблиці Клієнти:                         

 зафіксувати стовпці Прізвище і КодКлиента. 

 поле Місто поставити після поля По батькові; 

 сховати стовпці Адреса, Телефон;  

 залишити для стовпців тільки вертикальну сітку; 

 установити довільно колір тла для записів; 

 змінити шрифт для записів таблиці на курсив. 

6.5.  Відсортувати таблицю Клієнти по наступних ознаках: 

 зростанню в поле Прізвище; 

 убуванню в поле Дата народження; 

 убуванню в поле Знижка і зростанню у полі Прізвище. 

6.6.  Знайти в таблиці Клієнти всі записи, що задовольняють наступним  

умовам: 

 клієнти, чиї прізвища починаються з визначеної букви; 

 клієнти, дні народження яких у грудні 1980 року; 

 знайти записи для клієнтів з визначеною знижкою і замінити для  них  її 

значення. Наприклад, знижку 10 замінити на 12.   

  

7.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1) Що таке проект бази даних? 

2) Як додати/видалити поле в структурі таблиці? 

3) Як змінити шрифт записів і колір фону в таблиці? 

4) Як змінити ширину стовпця і висоту рядка в таблиці? 
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5) Як відсортувати  записи по одному полю? 

6) Як відсортувати  записи по  декількох полях? 

7) Як зробити пошук і заміну даних у Access? 

8) Як використовувати шаблони при пошуку даних?  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2.9  (2 год.) 

СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ НА  ВИБІРКУ. 

1. ЦІЛЬ РОБОТИ 

Освоїти принципи створення запитів на вибірку. 

2. ЗАДАЧІ РОБОТИ 

Створити запити-вибірки й одержати зведення про дані  з використанням 

різних критеріїв. 

3. ЗМІСТ РОБОТИ 

 Вивчити основні теоретичні положення (п. 5). Перейти до виконання 

роботи на комп'ютері згідно п.6. 

 Створити прості запити до раніше створених таблиць.   

 Створити  запити з полями, що обчислюються. 

 

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

Звіт про пророблену роботу повинний містити файл створеної БД на дискеті. 

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Поняття запиту 

Основна функція БД — видавати відповіді на запити, що надходять.  

Якщо СУБД не уміє відповідати на запити, то всі її інші функції безглузді. 

Зрозуміло, що  можна сказати і про кваліфікацію користувача, якщо він не вміє 

задавати питання до бази даних.  

Таблиці - це основні об'єкти Access, але основне призначення баз даних – це 

давати відповіді на запити користувачів. Запит у якомусь ступені аналогічний 

фільтру, тому що одна з основних функцій запиту - знайти і відібрати 

потрібні дані в базі даних. Однак вони дозволяють виконувати і багато інших 

дій.  

Запити використовуються для перегляду, аналізу і зміни даних однієї чи 

декількох таблиць. Наприклад, можна використовувати запит для 

відображення даних з однієї чи декількох таблиць і відсортувати їх у 

визначеному порядку, виконати обчислення над групою записів.  

Запити можуть служити джерелом даних для інших об'єктів Access: форм, 

звітів. Сам запит не зберігає дані, але дозволяє вибирати дані з таблиць і 

виконувати над ними різні операції.  

ЗАПИТ - ЦЕ ЗВЕРТАННЯ ДО БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ   ПОШУКУ ЧИ ЗМІНИ 

ДАНИХ, У ВІДПОВІДНОСТІ С ЗАДАНИМИ КРИТЕРІЯМИ 

У Microsoft Access існує кілька видів запитів:  
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 Запити на вибірку - Запит на вибірку є найбільше часто 

використовуваним типом запиту. Запити цього типу повертають дані з 

однієї чи декількох таблиць і відображають їх у виді таблиці, запису в 

який можна обновляти (з деякими обмеженнями). Запити на вибірку 

можна також використовувати для угруповання записів і обчислення сум, 

середніх значень, підрахунку записів і перебування інших типів 

підсумкових значень. 

 Запити на зміну, що дозволяють модифікувати дані в таблицях (у тому 

числі видаляти, обновляти і додавати запису);  

 Запити на створення таблиці, що дозволяють створити нову таблицю на 

основі даних однієї чи декількох існуючих таблиць,  

 Запит з параметрами — це запит, що при виконанні відображає у 

власному діалоговому вікні запрошення ввести дані, наприклад, умова 

для повернення  записів чи значення, що потрібно вставити в поле. 

Можна розробити запит, що виводить запрошення на введення декількох 

одиниць даних, наприклад, двох дат. Потім Access може повернути всі 

записи, що приходяться на інтервал часу між цими датами. 

 Запити на автопідстановку, що дозволяють автоматично заповнювати 

поля для нового запису;  

 Перехресні  запити   - це спеціальні запити підсумкового типу. Такі 

запити дозволяють побачити значення, що обчислюються, у виді 

перехресної таблиці, що нагадує електронну таблицю. Перехресний запит 

служить для одержання аналітичного зрізу інформації. 

 Запити до сервера, що дозволяють здійснювати вибірку даних із сервера 

(випадок реалізації мережного додатка – мережної бази даних); 

Ми не будемо розглядати всі типи запитів, а познайомимося тільки з 

основними.  

Запит на вибірку містить умови відбору даних і повертає вибірку, що 

відповідає зазначеним умовам, без зміни даних, що повертається.  

Основна подібність між запитами на вибірку і фільтрами полягає в тім, що в 

тім і іншому випадку виробляється витяг підмножини записів з базової  таблиці 

чи запиту.  

5.2. Створення запиту 

Для початку створення запиту треба відкрити базу даних, і,  перейшовши на  

вкладку Запросы  натиснути кнопку Создать. З'явиться вікно Новый Запрос 

для вибору способу побудови запиту ( мал. 1) . 
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Мал.  1  Діалогове вікно Новый Запрос 

Конструктор - створює запит на основі порожнього бланка запиту. 

Простой Запрос  - створює простий запит з визначених  полів. 

Перекрестный запрос - створює запит, дані в який мають компактний формат, 

подібний до формату зведених таблиць ("сводных таблиц" – рос.) у Excel. 

Повторяющиеся записи – створює запит, що вибирає записи, що  

повторюються, з  таблиці чи простого запиту. 

Записи без подчиненных  - створює запит, що вибирає з таблиці записи, не 

зв'язані з записами з іншої таблиці.   

При виборі  Конструктора через  діалогове вікно Добавление таблицы (мал. 

2)  додаються імена таблиць у вікно конструктора запиту 

 

Мал. 2.     Вікно Добавление таблицы 

Вікно Добавление таблицы складається з трьох вкладок, що містять переліки 

об'єктів, пропонованих програмою для проектування запиту: Таблицы, 

Запросы і  Таблицы и запросы.  При виборі вкладки Таблицы  необхідно  

виділити потрібну нам таблицю  з запропонованого  списку   і за допомогою 

кнопки Добавить можна додати кілька таблиць. Наприклад, на мал. 2 обрана 

таблиця Клієнты. 
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Імена таблиць повинні бути представлені у вікні Конструктора запросов (Мал.  

3).  

             Рис. 3. Вікно конструктора запитів. Приклад введення умови. 

5.2.1. Вікно "конструктора запроса" 

Вікно  "конструктора запроса" (мал. 3) розділено на дві частини. У верхній 

частині знаходяться вікна таблиць зі списками полів. Ім'я кожної таблиці 

відображається в рядку заголовка такого вікна. На мал.3 представлені таблиці 

Клієнты та Операції. 

Нижня частина є  Бланком запроса, або, як його називають,   QBE – областю 

(Query By Example – Запит за зразком). Тут указуються параметри запиту і дані, 

які потрібно відібрати, а також визначається спосіб їхнього відображення на 

екрані.  

(Для переміщення з верхньої панелі вікна в нижню і назад  використовується 

клавіша  F6). 

5.2.2. Включення  полів у запит. 

У запит не слід включати всі поля обраних таблиць. Додати потрібні поля в 

бланк запиту можна шляхом перетаскування їхніх імен зі списку, що 

знаходиться у верхній частині вікна конструктора в рядок бланка Поле. Ще 

один спосіб – подвійний щиглик по імені поля. 

Наприклад, на мЯяал. 3  у бланк запиту включені поля Прізвище, Дата 

операції, Код Операції, Сума операції з таблиць Клієнт та Операції. 

Примітка: Якщо був установлений прапорець  Имена таблиц  з меню Вид, то 

в другому рядку бланка QBE вийде на екран ім'я таблиці,  з якої обране поле 

(див. мал. 3). У рядку Вывод на экран  прапорцем позначаються  ті поля, що 

повинні бути виведені на екран. 

У загальному випадку поля, що вводяться в наборі записів запиту, 

успадковують властивості, задані для відповідних полів таблиці. 

Можна визначити інші значення властивостей, виконавши команду Свойства з 

меню Вид: Описание (текст, що містить опис об'єкта), Формат поля 
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(представлення даних на екрані), Число десятичных знаков (для числових 

даних, Маска ввода, Подпись (заголовок стовпця). 

ВИДАЛИТИ ПОЛЕ З БЛАНКА ЗАПИТУ можна клавішею Delete чи через  

меню Правка командою Удалить . Щоб видалити таблицю, варто маркірувати 

її у верхній частині вікна конструктора запиту, виконавши щиглик по імені, і 

натиснути DELETE в меню Правка чи  командою Удалить. 

5.2.3. Установка критеріїв відбору записів. 

При створенні запиту можна задати  критерії, унаслідок чого по запиту  

буде здійснений відбір тільки потрібних записів. 

Щоб знайти записи з  конкретним  значенням поля, потрібно ввести це 

значення в дане поле  в рядку бланка QBE Условие отбора  

(див. мал. 3). 

Критерії, встановлювані в QBE – області,  

повинні бути  укладені  в лапки. 

Якщо ACCESS ідентифікує введені символи як критерії відбору, то укладає їх у 

лапки автоматично, а якщо ні, те повідомляє про синтаксичну помилку. 

Наприклад, як показано на мал. 3, побудований запит, по якому  з даних по сумі 

операції будуть обрані прізвища клієнтів, дати і тип операцій, сума яких  

повинна бути більше заданого значення 30000.  

5.3. Види критеріїв. 

Для створення запиту  з декількома критеріями користаються різними 

операторами. 

 

5.3.1. Логічна  операція   OR (ИЛИ – рос. ) . 

Можна задати кілька умов відбору, з'єднаних логічним оператором  OR, для 

якогось поля одним із двох способів: 

1) можна увести всі умови в один осередок рядка Условие отбора, 

з'єднавши їх логічним  оператором OR. У цьому випадку будуть обрані 

дані, яки задовольняют хоча б одній з умов. 

Наприклад, умова:                   4 OR 5 

відповідає тому, що будуть обрані значення : 4 або 5.  

2) увести другу умову в окремий осередок   рядка. І якщо 

використовується кілька   рядків, щоб запис був обраний, досить 

виконання умов хоча б  в одному з   рядків,  як, наприклад,  показане на 

мал. 4. 
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Мал. 4. Приклад запису умови з 

використанням  оператора  OR. 

При такому записі умови також будуть обрані клієнти для яких установлена 

знижка 10 чи 12 відсотків.  

 5.3.2. Логічна операція AND ( И – рос.) 

Логічна операція AND   використовується в тому випадку, коли повинні бути 

виконані одночасно обоє умови і тільки в цьому випадку запис буде обрана. 

Наприклад, записавши умову 

                 >5 AND <15 

будуть обрані тільки ті клієнти, для яких знижки знаходяться в інтервалі (5;15). 

Щоб об'єднати кілька умов відбору оператором  AND , необхідно привести їх в 

одному рядку. 

Наприклад, на Мал. 5 показано, як  можна задати умову для вибору прізвищ 

клієнтів, що проживають у місті Дніпропетровську, що мають знижку тільки 

10%. 

  

Мал. 5. Приклад запису умови з 

використанням оператора AND. 

Виключити групу даних зі складу  записів, що аналізуються запитом,   дозволяє 

наступний критерій  

                < > 10                (не дорівнює) 

У цьому випадку можна не використовувати лапки. 

Оператори AND та OR застосовуються як окремо, так і в комбінації. Необхідно 

пам'ятати, що умови зв'язані оператором AND виконуються раніш умов, 

об'єднаних оператором   OR.  
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5.3.3. Оператор Between  

Оператор Between  ( між) дозволяє задати діапазон значень, наприклад: 

               between 10 and 20 

5.3.4. Оператор In дозволяє задавати список значень для порівняння. 

Наприклад: 

               In (―перший‖,‖другий‖,‖третій‖) 

5.3.5. Оператор Like 

Оператор Like корисний для пошуку зразків у текстових полях, причому можна 

використовувати шаблони: 

* — позначає будь-яку кількість ( включаючи нульову) символів; 

?  — будь-який одиночний символ; 

# — указує що в даній позиції повинна бути цифра. 

Наприклад:  для вибору прізвища, що починається з букви П и с закінченням на 

―ов‖ можна записати       

                   like П*ов 

5.3.6.  Оператори для дати і часу. 

Можна ввести дату і час,  при цьому значення, що задають дату, повинні бути 

укладені між символами #.  Наприклад:    

       #10 травня 1998#  

        >#31.12.96# 

У Access використовується ряд інших функцій,  що допоможуть задати умови 

відбору для дати і часу, наприклад: 

 Day(дата)  – повертає значення дня місяця в діапазоні від 1 до 31 

 Month(дата)  – повертає значення місяця року в діапазоні від 1 до 12 

 Year(дата)  – повертає значення року в діапазоні від 100 до 9999 

5.4. Сортування даних у запиті. 

Дані можна упорядкувати  по  зростанню чи по убуванню. Для упорядкування 

відібраних записів доцільно скористатися можливостями сортування самого 

запиту в рядку Сортировка вікна конструктора запиту (див. мал. 5) . 

5.5. Поля що обчислюються . 

Можна  

 задати обчислення над будь-якими полями таблиці 

 зробити значення, що обчислюється, новим полем у запиті. 
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Для цього в рядку Поле  бланка QBE уводиться формула для обчислення, 

причому імена полів беруть у  квадратні дужки. 

Наприклад:                            =[Сума]/5,05 

У вираженнях можна використовувати наступні оператори: 

 арифметичні:    *    множення;  +    додавання;    -   віднімання;   /     

ділення;   ^    зведення в ступінь; 

 з'єднання частин тексту за допомогою знака & , наприклад: 

=[Прізвище]&―  ―&[Ім'я] 

 (Пробіл у лапках уставлений для того, щоб текст не був злітним) 

 

ПРІМІТКА. При створенні виражень для полів, що обчислюються, можна   

використовувати  ПОСТРОИТЕЛЬ  ВЫРАЖЕНИЙ. Для цього потрібно 

клацнути по порожньому полю в бланку QBE, а потім по кнопці Построить - 

  на панелі інструментів  , при цьому відкриється вікно ПОСТРОИТЕЛЬ 

ВЫРАЖЕНИЙ  (мал. 6 ).  

Мал. 6.  Вікно Построителя выражений. 

У верхній частині вікна розташована порожня область уведення, у якій 

створюється вираження. Можна самим увести вираження, але простіше 

використовувати різні кнопки, розташовані під областю введення. 

Для початку  потрібно клацнути двічі в лівому списку по папці Таблицы, і 

вибрати саму таблицю, а потім  вибрати необхідне  поле і  клацнути по кнопці  

Вставить.  

Усі імена об'єктів, з яких будується вираження для обчислення, укладені в 

квадратні дужки, причому перед ім'ям поля може стояти  знак ( ! ) поділяючий 

його й  ім'я таблиці. 
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Помилку при складанні вираження можна скасувати, клацнувши по кнопці 

Отмена. У результаті зроблених дій вийде вираження, наприклад як показане 

на малюнку  6 задане вираження для поля, що обчислює суму операцій у 

доларах. 

Якщо клацнути по кнопці ОК , то отриманий результат буде перенесений у 

бланк QBE. 

 

5.6. ГРУПОВІ ОПЕРАЦІЇ У ЗАПИТАХ (ПІДСУМКОВІ ЗАПИТИ). 

У запитах, створених у режимі Конструктора ( як і у запиті, створеним у з 

допомогою Майстра)  можна виконувати групову обробку даних. Підсумкові 

запити значно відрізняються від звичайних. У них поля поділяються на два 

типи:  

 поля, по яких здійснюється угруповання  даних ; 

 поля, для яких проводяться обчислення. 

Для складання підсумкового запиту, знаходячись у режимі конструктора, 

необхідно натиснути кнопку   - Груповые операции на панелі  інструментів 

чи скористатися командою Груповые операции з меню Вид. У результаті чого 

в бланку запиту з'явиться рядок Груповая операция. Якщо  для відповідного 

поля зі списку вибрати функцію Группировка (Мал. 7), те при виконанні 

запиту групуються за значеннями в цьому полі , але обробка (підсумок) не 

виконується. 

Угруповання в підсумковому запиті виконується тільки по одному полю. У всіх 

інших полях уводяться підсумкові функції. 

  

Мал. 7. Рядок Групповая операция в бланку QBE. 

  

Access надає ряд функцій, що забезпечують виконання групових операцій. 

Можна задати потрібну функцію, набравши на клавіатурі її ім'я в рядку  

Групповая операция вибравши  її зі списку, що розкривається. Основні  

групові функції, якими можна скористатися: 
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 SUМ - обчислює суму всіх значень заданого поля (для числових чи 

грошових полів), відібраних запитом; 

 AVG - обчислює середнє значення в тих записах визначеного поля, що 

відібрані запитом ( для числових чи грошових полів); 

 MIN - вибирає мінімальне значення в записах визначеного поля, 

відібраних запитом; 

 MAX - вибирає максимальне значення в записах визначеного поля, 

відібраних запитом; 

 COUNT - обчислює кількість записів, відібраних запитом у 

визначеному полі, у  яких значення даного поля відмінні від нуля; 

 FIRST - визначає перше значення в зазначеному полі записів ; 

 LAST - визначає останнє значення в зазначеному полі записів. 

 

5.7. Виконання запиту. 

Готовий запит виконується після щиглика по кнопці   панелі інструментів у 

режимі Конструктора запросов  чи при активізації команди Запуск із меню 

Запрос.  

5.8.  Запити до декількох таблиць. 

Запити можна створювати для відбору даних як з однієї, так і з декількох 

таблиць. Запити до декількох таблиць виконуються аналогічно запитам до 

одно-табличних БД  із тією лише різницею, що у вікно конструктора запиту 

додаються всі таблиці, дані яких потрібні в запиті.  При цьому необхідно 

враховувати наявність зв'язків між таблицями.  

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Створити простий запит  -  вибрати декілька полів з таблиці Клієнти. 

2. За допомогою Конструктора  створити запити, що задовольняють умовам: 

 єдине значення типу клієнта; 

 два різних значення типу клієнта; 

 прізвища клієнтів, що  починаються з визначеної букви (використовувати 

шаблони); 

 прізвища клієнтів, що  закінчуються на ―ов‖;  

 прізвища клієнтів одного міста  й одного типу; 

 прізвища  й імена клієнтів, що проживають в одному з  міст чи з однією 

знижкою; 

 прізвища клієнтів, у яких операції більше 40000 гривень; 

 прізвища клієнтів, що відносяться до  типу "випадковий" і операції яких 

у межах від 20000 до 50000 гр. 
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Примітка: У запиті  повинні бути включені поля Прізвище, Ім'я, По батькові і 

ті поля, де вводяться критерії. 

3. Після того, як був заданий критерій для запиту, запит потрібно виконати і 

зберегти під ім'ям, що підходить за змістом.  

Для запитів з полем  типу  Дата / Время   додати поле Прізвище, Дата 

народження  і вибрати записи, що задовольняють умовам: 

 дата більше 01.01.85; 

 дата в інтервалі значень і заданий тип операції; 

 прізвища  та  імена клієнтів, що народилися в 80-х роках; 

 обчислити вік клієнтів; 

 прізвища  та імена клієнтів, що народилися в першій половині місяця; 

4. Створити  підсумковий запит: 

 залишити в запиті поля Сума операції, ТипКлієнта, КодКлієнта,  

обчислити максимальне значення суми операції для кожного типу клієнта і 

підрахувати кількість клієнтів по типу операції (використовуючи Count ). 

 Запит з полями, що обчислюються: 

 включити в запит поле, що обчислюється, що є результатом зчеплення 

текстових полів Прізвище, Ім'я, По батькові. Назвати поле, що 

обчислюється, як ПІПБ. 

5. Створити запит, у якому використовуються поля  з    двох раніше створених  

і зв'язаних таблиць, задавши йому ім'я  "Запит для 2-х таблиць" 

 згрупувати по типу  та обчислити середню суму операцій для кожного 

клієнта. 

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1) Що таке запит ? 

2) Назвіть елементи вікна конструктора запитів. 

3) Що таке бланк QBE ?  

4) Де записуються  умови вибору для запиту ? 

5) Як видалити таблицю з запиту? 

6) Як видалити поле з запиту? Перелічите основні операторі, яки можна 

використати в запиті. 

7) У чому розходження між операторами OR і AND ? 

8) Призначення підсумкових запитів. 

9) Як обчислити суму  значень заданого поля? 

10) Як здійснити сортування записів у запиті? 
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11) Які види обчислень можна зробити в підсумкових полях? 

 

 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2.10  (2 год.) 

 

СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЗАПИТІВ - ДІЙ  

1. ЦІЛЬ РОБОТИ 

Придбати навички по роботі з даними бази за допомогою запитів-дій. 

2. ЗАДАЧІ РОБОТИ 

Створити і виконати різні типи запитів-дій.    

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ  РОБОТИ: 

 Вивчити теоретичні положення п.5. 

 Відкрити створену в попередніх роботах базу даних. 

 Створити резервну копію таблиці.                     

 Обновити дані за допомогою запиту на відновлення. 

 Видалити деякі дані за допомогою запиту на видалення. 

 Додати дані в запиті на додавання записів. 

 Створити запит на створення таблиці для збереження результатів  

підсумкового запит.                                    

 Наочно представити дані підсумкових запитів, що передбачають  

угруповання по декількох (двох) ознаках, використовуючи перехресний 

запит. 

4. Вимоги до звіту 

 Звіт про пророблену роботу повинний містити файл БД (резервний і новий) 

 

5.  ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1.  Поняття запитів-дій 

Для швидкої зміни, вставки, створення чи видалення наборів даних з бази 

даних використовуються керуючі запити чи запроси-дії. Створення 

запитів-дій аналогічно створенню запитів-вибірок. Відмінність лише в 

тім, що в режимі конструктора запитів необхідно вказати тип дій над 

обраними записами.  

Існує усього чотири типи запитів-дій: створення таблиці, відновлення, 

видалення, додавання: 
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 Створення таблиці. Цей запит дозволяє зберегти набір даних, що 

вийшли у відповідь на запит, у виді таблиці.  

 Відновлення. Використовується для того, щоб обновити значення 

деяких полів для всіх записів, що вийшли у відповідь на запит. 

 Видалення. Використовується для видалення всіх записів, що 

вийшли у відповідь на запит. 

 Додавання. Використовується для додавання даних у наявну таблицю. 

ACCESS відзначає запити-дії спеціальними значками  (Мал.8). 

  

Мал.8  Меню для вибору типу запиту-дії. 

5.1.1. Особливості роботи з запитами-діями 

Для того щоб убезпечити себе від яких-небудь випадків, необхідно перед 

виконанням запиту-дії створити резервну копію використовуваної таблиці. 

Для створення резервної копії таблиці необхідно перейти у вікно бази даних, 

вибрати таблицю, у якій відбудуться зміни, а потім скористатися командою 

Правка/Копировать. Потім виконати команду Правка/Вставить, і в 

діалоговому вікні вказати ім'я для копії таблиці. Створення запитів на 

відновлення, додавання і видалення неможливо без руйнування цілісності 

даних, тому виконувати вправи краще на створеній копії таблиці. 

Новий запит бажано створити спочатку як запит на вибірку. Так ви 

зможете перевірити правильність відбору записів. 

Перш ніж клацнути по кнопці Запуск, переглянете результат у режимі таблиці, 

скориставшись кнопкою Вид. 

Швидке переключення між режимами Конструктора і Выполнение звичайно 

здійснюється за допомогою однойменних піктограм, розташованих на панелі 

інструментів. 

5.2.  Запити на створення таблиці 

Для збереження результатів вибірки в реально існуючій таблиці 

використовуються Запити на створення таблиці. Це прискорює доступ до 

даних, отриманим по запиті. Збереження у виді окремої таблиці корисно й у 

тому випадку, якщо які-небудь дані потрібно зберігати протягом тривалого 

часу. 

Кнопка "Тип запроса" 
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Наприклад, зведену інформацію з років необхідно зберігати протягом 5 років. 

Для цього створюється підсумковий запит і результат його виконання 

зберігається у виді окремої таблиці. Для цього в режимі Конструктора 

запросов потрібно вибрати команду Запрос/Создание таблицы. 

Access виведе на екран діалогове вікно «Создание таблицы», де потрібно 

вказати ім'я таблиці, у якій будуть збережені результати вибірки (мал. 9). 

 

Мал. 9.  Вид вікна запиту  на створення таблиці 

5.3.  Запити на відновлення всіх записів 

Цей тип запитів-дій призначений для зміни значень деяких полів 

для всіх обраних записів.  

Після входу в режим Конструктора запросов  потрібно вибрати команду 

Запрос/Обновление. Після цього в бланку запиту з'явиться рядок Обновление. 

Цей рядок використовується для того, щоб  задати  нові значення для обраних 

записів (Мал. 10). 

  

Мал. 10. Вид вікна запиту на відновлення записів 

Обновляти  значення можна не тільки в полях критеріїв, а в будь-

якім полі таблиці. Також для обраних записів можна створювати 

що обчислюються поля.  

5.4  Запит на видалення записів 

Цей вид запитів служить для видалення групи записів бази даних, що 

задовольняють визначеним умовам. Звичайний запит можна перетворити в 
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Запит на видалення з допомогою команди Запрос/Удаление в режимі 

Конструктора Запросов. При цьому в бланку запиту з'явиться рядок 

Удаление, де можна ввести умову для видалення записів (мал.. 4). 

*  

Мал. 11.  Вид вікна запиту на 

видалення записів 

У режимі Конструктора запросов необхідно вказати таблицю, у якій будуть 

проводитися видалення. Потім визначити критерії й обов'язково переглянути 

результати виконання запиту на вибірку.  

 Якщо в результаті запиту присутні тільки підлягаючому видаленню записи, 

варто перетворити його в запит на видалення. 

Видалення записів може привести до непередбачених результатів, у тому 

числі і до порушення цілісності бази даних, по наступним причинах: 

 Таблиця є частиною відносини "один-ко-многим" 

 Як умова забезпечення цілісності даних використана опція Каскадное 

удаление связанных полей. 

 Наприклад, ви вирішили виключити деяких клієнтів і видалити відповідні 

записи з таблиці Клієнты. При цьому існує також таблиця Операции, що 

зв'язана з таблицею Клієнти, відношенням один – ко многим. Якщо для 

забезпечення цілісності даних обрана опція Каскадное удаление 

связанных полей,  у результаті видалення записів про клієнтів будуть 

вилучені записи про їхні операції, тобто інформація про угоди!  

 Якщо встановлена опція Каскадное удаление связанных полей і ви 

намагаєтеся видалити записи в режимі перегляду таблиці, то одержите 

попередження про можливе видалення даних в інших таблицях. А при 

використанні запитів на видалення ви не побачите попередження. MS 

Access видасть тільки інформацію про кількість записів, що видаляються, 

але нічого не скаже про каскадне видалення. 
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5.5.  Запит на додавання записів 

За допомогою запиту на додавання записів можна скопіювати обрані записи і 

помістити їх в іншу таблицю. Виконання запиту на додавання записів можна 

почати (також як і в інших запитах-діях) із запуску запиту-вибірки – для того, 

щоб переконатися, що ви копіюєте необхідні  записи. У вікні діалогу, що  

відкривається, потрібно в поле Ім'я таблиці ім'я таблиці, до якої потрібно 

приєднати дані з результуючого набору записів запиту. Закриття діалогового 

вікна кнопкою ОК приводить до того, що Access додає в бланк запиту рядок 

Добавление (малюнок 5). 

 

Мал. 5. Вид вікна запиту на додавання записів 

У  рядок  Автоматическое добавление (чи вручну ) вставляються імена тих 

полів цільової таблиці, що збігаються з іменами полів запиту.  

Далі треба виконати запит. Для цього виконайте команду Запрос / Выполнить 

клацніть по кнопці Выполнить на панелі інструментів. У спеціальному 

діалоговому вікні Access укаже скількох записів  буде додано до цільової 

таблиці, і зажадає підтвердити виконання цієї операції.  

Однак при переключенні на запит-вибірку і назад Access не зберігає 

відповідності імен полів. Так що якщо перед запуском відповідного запиту на 

додавання записів ви хочете виконати запит-вибірку, приходиться заново 

задавати відповідності імен двох таблиць. 

Примітка. Додані помилково запису легко знаходяться і віддаляються. Проте, 

можна заощадити час, якщо зробити резервну копію таблиці, у якій буде 

здійснюватися додавання записів. 

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ НА КОМП'ЮТЕРІ. 

При роботі з запитами -  діями можна використовувати створені в попередніх 

лабораторних роботах таблиці (Клієнти, Операції). 

ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ЗАПИТІВ-ДІЙ НЕ ЗАБУДЬТЕ СТВОРИТИ 

РЕЗЕРВНУ КОПІЮ ТАБЛИЦІ, ЩОБ НЕ ЗАШКОДИТИ ДАНІ У 

ВИХІДНІЙ ТАБЛИЦІ. ЗАПРОСИ НА ВИДАЛЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ 

ЗАПИСІВ РОБІТЬ ТІЛЬКИ В НІЙ! 
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6.1.  Запит на створення таблиці 

1. Зробіть запит на вибірку до таблиці  Клієнти, вибравши тих, хто є постійним 

клієнтом. Виконайте запит і переглядіть результат.  

2. Перейдіть у режим Конструктора для цього запиту і перетворіть його в 

Запит для збереження результатів у виді окремої таблиці з ім'ям Постійні 

клієнти. Для цього потрібно в режимі Конструктора запросов увести команду 

Запрос/Создание таблицы. 

3. Відкрийте будь-який підсумковий запит (створений у попередніх роботах) у 

режимі Конструктора і також перетворіть його в запит зі збереженням даних в 

окремій таблиці. 

6.2. Запит на відновлення записів 

1.  Виберіть у копії таблиці Клієнти усіх, хто проживає у визначеному місті, 

наприклад, Дніпропетровську. Зробивши запит, перевірте правильність 

відбору записів. 

2.  Перейдіть у режим Конструктора для цього запиту. і перетворіть його в 

запит на відновлення даних. У рядку Відновлення  задайте нове значення для 

поля Город (наприклад, перепишіть його з заголовної букви чи  введіть 

скорочену назву міста і т.п.). 

Для перегляду результатів виконання запиту на відновлення записів перейдіть у 

режим перегляду таблиці Клієнти. 

6.3.   Запит на видалення записів 

Створіть запит до копії таблиці Операції, у якій будуть вилучені усі записи про 

клієнтів визначеного типу (наприклад "випадкові"), операції з якими 

відбувалися торік. 

6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1) Як  вибрати тип запиту? 

2) Чи можна "запити-дії" створити за допомогою майстра? 

3) Зі створення якого запиту починається конструювання "запиту-дії"? 

4) Як переглянути записи, що складуть нову таблицю, створювану запитом? 

5) Чи буде визначений ключ у структурі таблиці, створеної запитом? 

6) Як створити запит на відновлення частини даних у таблиці? 

7) Як видалити частину даних у таблиці? 

8) Які проблеми можуть виникнути при використанні запитів видалення? 

9) Як створити таблицю для постійного збереження результатів визначеного    

запиту? 

10) Як можна змінити значення обраного поля по всіх записах таблиці, що    

задовольняють визначеним умовам? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  № 2.11                     

СТВОРЕННЯ ФОРМ. 

1. ЦІЛЬ РОБОТИ 

Вивчення методів створення форм користувача у СУБД MS ACCESS. 

2. ЗАДАЧІ РОБОТИ 

Створення форм для роботи з таблицями бази даних. 

3. ЗМІСТ РОБОТИ 

 Створити екранні форми для введення даних у таблиці "Клиенты" і 

"Операції". 

 Створити допоміжну (підлеглу) форму для  форми Клиенты, що буде 

відображати операції тільки по поточному клієнту. 

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

 Звіт про виконану роботу повинний містити файл БД зі створеними формами. 

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

ФОРМА – ЦЕ ОБ'ЄКТ ACCESS, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ДАНІ НА ЕКРАНІ В 

РАМКАХ ДІАЛОГОВОГО ВІКНА.  

 

Якщо запити — це спеціальні засоби для відбору й аналізу даних, то форми — 

це засоби для введення даних. За допомогою форм дані можна не тільки 

вводити, але і відображати. Запити теж відображають дані, але роблять це у 

виді результуючої таблиці, що не має майже ніяких засобів оформлення. При 

виведенні даних за допомогою форм можна застосовувати спеціальні засоби 

оформлення. 

Форма, що відображає одночасно один запис в області даних, називається 

простій. Форма, що відображає в області даних послідовність з декількох 

записів, є стрічкової ("ленточной" – рос.). 

Для форми, як правило, джерело даних – це  таблиця або запит. Дані з джерела 

даних звичайно розміщають в області даних форми – у полях і елементах 

керування. 

Користувач має можливість створити форму  самостійно чи скористатися 

майстром. Мастер форм прискорює процес створення форми, тому що 

автоматично виконує всю основну роботу. При використанні майстра Microsoft 

Access видає запрошення на введення даних, на основі яких створюється 

форма. У створених формах майстер можна використовувати для швидкого 

створення елементів керування. Для настроювання форми треба переключитися 

в режим конструктора. 

Крім того, форму можна створити за допомогою кнопки Новый объект, без 

допомоги майстра, на основі декількох таблиць, із записів, відфільтрованих у 

таблиці,  запиті чи іншій формі. 
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РОЗГЛЯНЕМО СТВОРЕННЯ ФОРМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАЙСТРА 

 
Рис. 1. Мастер форм -  вибір полів таблиці для  відображення в створюваній 

формі. 

1. У діалоговому вікні Создание форм, на першому кроці майстра в списку 

Таблицы и запросы виберіть пункт Таблица: Операции. Потім за 

допомогою кнопки  >   перемістите всі поля, крім поля "Порядковий 

номер" зі списку Доступные як показано на малюнку. 

2. Натисніть кнопку Далее. 

3. На наступному кроці майстра установите перемикач у позицію 

Ленточный і клацніть по кнопці Далее. 

4. Потім виберіть стиль форми - Стандартний 

5. У поле Задайте имя формы уведіть рядок Операция і клацніть на 

кнопці Готово. 

 

 

Для перегляду записів з невеликою кількістю полів зручно використовувати 

стрічкову форму. На відміну від простої форми, що показує тільки один запис, 

у стрічковій формі відформатовані записи виводяться на екран одна за іншою, 

як у таблиці. Змінити створену форму можна в режимі конструктора. 

Розроблювач форми може розмістити у формі додаткові елементи керування 

для автоматизації введення даних (перемикачі, прапорці, списки й інші, типові 

для додатків Windows).  
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Рис. 2. Панель інструментів Панель элементов. 

Усі відомості у  формі чи звіті містяться в елементах керування.  

Елементи керування — це об'єкти  форми чи звіту, що служать для виводу 

даних на екран, виконання  макрокоманд оформлення  форми чи звіту. 

Наприклад, поле можна використовувати для виводу даних на екран у  формі чи 

звіті, кнопку — для відкриття іншої  форми чи звіту, а  лінію чи прямокутник — 

для поділу й угруповання елементів керування для того, щоб вони краще 

сприймалися користувачем. 

У MS Access існують наступні типи елементів керування, що містяться на 

панелі елементів у режимі конструктора  форми чи у режимі конструктора 

запиту: поле, напис, група, перемикач, прапорець, вимикач, поле зі списком, 

список, кнопка, малюнок, приєднана рамка об'єкта, вільна рамка об'єкта, набір 

вкладок, підлегла форма/звіт, розриви сторінки, лінія, прямокутник і додаткові 

елементи Active X.  

Елементи керування можуть бути зв'язаними, вільними чи такі, що 

обчислюються.  

Зв'язаний елемент керування приєднаний до поля базової  таблиці чи запиту. 

Такі елементи керування використовуються для відображення,  уведення чи 

відновлення значень з полів бази даних. Для елемента керування, що 

обчислюється, як джерело даних використовується вираження. У вираженні 

можуть бути використані дані з полів базової  таблиці чи запиту для  форми чи 

звіту, а також дані іншого елемента керування  форми  чи звіту. Для вільного 

елемента керування джерела даних не існує. Вільні елементи керування 

використовуються для висновку на екран даних, ліній, прямокутників і 

малюнків.  

Написи. Написи призначені для відображення в  формі чи звіті описових 

текстів, таких як заголовки,  підписи чи короткі інструкції. У написах не 

виводяться значення полів чи  виражень; вони завжди є вільними і не міняються 

при переході від запису до запису. Напис може бути приєднана до іншого 

елементу керування (такий напис називають підписом). Наприклад, поле 

створюється з приєднаним написом, що містить підпис цього поля. Цей напис 

з'являється як заголовок стовпця у формі в режимі таблиці. Напис, створений за 

допомогою інструмента «Надпись», розміщається окремо і не приєднується ні 
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до якого елемента керування. Такі написи використовуються для відображення 

різних зведень, наприклад, заголовків  форми чи звіту, а також для висновку 

тексту, що пояснює. Напису, не приєднані до елементів керування, не 

відображаються в режимі таблиці. 

Поля. Поля використовуються в  формі чи звіті для відображення даних з 

таблиці, запиту чи інструкції мови SQL. Поле такого типу називають 

приєднаним, тому що воно зв'язано з даними в поле в джерелі даних. Крім того, 

існують вільні поля. Наприклад, можна створити вільне поле для відображення 

результатів  обчислень чи для прийому даних, що вводяться користувачем. Зміст 

вільного поля ніде не зберігається. 

Групи. Група використовується в  формі чи звіті для висновку обмеженого 

набору параметрів. Група робить вибір параметра простим і наочним. У кожен 

момент часу в групі може бути обраний тільки один параметр. Група 

складається з рамки групи і набору прапорців, перемикачів чи вимикачів. При 

приєднанні групи до поля до нього приєднується тільки рамка групи, а не 

знаходяться в ній прапорці,  вимикачі чи перемикачі. Користувач не повинний 

визначати властивість Данные (ControlSource) для кожного елемента керування 

в групі. Замість цього варто задати у властивості Значение параметра 

(OptionValue) кожного прапорця, вимикача чи перемикача число, що є 

припустимим для поля, до якого приєднана рамка групи. При виборі параметра 

в групі Microsoft Access вводить у поле значення, рівне значенню властивості 

Значение параметра (OptionValue) обраного елемента. У властивості Значение 

параметра (OptionValue) потрібно задавати число, тому що значенням групи 

може бути тільки числове, а не текстове значення. Microsoft Access зберігає це 

число в базовій таблиці. Група може бути також зв'язана з  вираженням чи бути 

вільної. Вільні групи застосовуються в спеціальних діалогових вікнах для 

прийняття даних, що вводяться користувачем, і для виконання дій, заснованих 

на цих даних. 

Вимикачі. У формі чи звіті вимикач може бути використаний як окремий 

елемент керування, у якому відображаються значення логічного поля з базової 

таблиці, запиту чи інструкції SQL. Якщо кнопка вимикача натиснута, поле в 

таблиці  має значення «Да»; якщо кнопка вимикача не натиснута, поле має 

значення «Нет». 

Коли користувач натискає кнопку вимикача, приєднаного до логічного поля, 

Microsoft Access відображає значення в базовій таблиці у форматі, що 

визначається значенням властивості поля Фомат поля (Format) («Да»/«Нет», 

«Истина»/«Ложь» чи «Вкл»/«Выкл»). Вимикачі особливо зручні при 

використанні в групах. У такій групі легко бачити, який з вимикачів 

натиснутий. Замість підпису на вимикач можна помістити малюнок. Вільні 

вимикачі використовуються також у спеціальних діалогових вікнах для прийому 

даних, що вводяться користувачем. 

Перемикачі. Прапорці. Властивості аналогічні вимикачам. Крім того, прапорці 

включаються в групу для відображення набору обираних значень.  
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Поля зі списком. У багатьох випадках зручніше вибрати значення зі списку, чим 

уводити конкретне значення з клавіатури по пам'яті. Поле зі списком дозволяє 

вибрати уведення значення, не вимагаючи при цьому значного місця у формі.  

Поле зі списком є комбінацією двох елементів: поля і списку, що 

розкривається. Значення, обране чи введене в приєднане поле зі списком, 

вставляється в поле, до якого приєднане поле зі списком. У поле зі списком 

список складається з рядків з даними. Рядки містять один чи кілька стовпців, з 

заголовками чи без заголовків. Якщо поле зі списком, що містить декількох 

стовпців, є приєднаним, то зберігається значення одного зі стовпців. Вільне 

поле зі списком дозволяє зберігати значення, використовуване в іншому 

елементі керування. Наприклад, за допомогою вільного поля зі списком можна 

обмежити значення, що відбираються в іншім полі зі списком чи у спеціальному 

діалоговому вікні. Вільне поле застосовується також для пошуку запису за 

допомогою значення, обраного чи введеного в поле зі списком.  

Поля зі списком мають властивість Ограничиться списком (LimitToList), це 

визначає, що допускається введення в поле не будь-яких  значень, а тільки 

співпадаючих з одним зі значень списку. Якщо у формі досить вільного місця і 

потрібно, щоб список постійно знаходився на екрані, а також якщо потрібно 

обмежити дані, що вводяться, наявним списком, замість поля зі списком можна 

використовувати список.  

Списки. У багатьох випадках зручніше вибрати значення зі списку, чим уводити 

конкретне значення по пам'яті. Крім того, вибір зі списку дозволяє бути 

упевненим, що введене значення є припустимим. Список складається з рядків з 

даними. Рядки містять один чи кілька стовпців, що можуть бути постачені 

заголовками. Якщо список з декількох стовпців є приєднаним, то зберігається 

значення одного зі стовпців. Вільний список дозволяє зберігати значення, 

використовуване в іншому елементі керування. Наприклад, за допомогою 

вільного списку можна обмежити значення, що відбираються в іншому списку  

чи  в спеціальному діалоговому вікні. Вільний список застосовується також для 

пошуку запису за допомогою значення, обраного в списку. У тих випадках, коли 

у формі недостатньо місця для відображення списку, чи якщо поряд з вибором 

зі списку потрібно вводити нові значення з клавіатури, замість списку варто 

використовувати поле зі списком.  

Кнопки.  Кнопки використовуються у формах для виконання визначеної  дії чи 

ряду дій. Наприклад, можна створити у формі кнопку, що відкриває іншу 

форму. Щоб кнопка виконувала яку-небудь дію, варто створити  макрос чи 

процедуру обробки події і зв'язати їх із властивістю кнопки Нажатие кнопки 

(OnClick). Майстер кнопок дозволяє створювати кнопки більш 30 різних типів.  

При створенні кнопки за допомогою майстра для неї визначається процедура 

обробки події. Текст надписи на кнопке задається як значення властивості 

Подпись (Caption). Щоб помістити на кнопку малюнок, варто вказати його у 

властивості кнопки Рисунок (Picture). 

 

6. ПОРЯДОК ВИКАНАННЯ РОБОТИ. 

6.1.  Створіти екранну форму "Усі операції" для таблиць Клієнти й Операції. 
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Для цього: 

У вікні бази даних щигликом по кнопці Форми переключитеся на вкладку 

Форми. Подвійним щигликом на значку Створення форми за допомогою 

майстра запустите Мастер форм. 

 
Далі для таблиці Операции виберіть поля Дата, КодОперации, КодКлиента, 

Сума. Клацніть по кнопці Далее. 

Установите перемикач у позицію Строчки і клацніть по кнопці Далее. Потім 

виберіть стиль форми (Стандартний чи будь-який іншої) і Далее. 

На останньому кроці введіть у поле Задайте имя формы рядок  Все операции. 

і клацніть по кнопці Готово. 

 

Уведення даних за допомогою форми "Все операции"  

 
Знову створена форма автоматично відкривається для введення даних. У неї 

можна ввести деякі дані і потім закрити командою Закрыть  чи  щигликом на 

кнопці закриття вікна форми в правому верхньому куті. 
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6.2. Створення підлеглої форми "Операции по клиенту" 

Форма, що ми зараз створимо буде допоміжної і використана для відображення 

операцій по поточному клієнті. Це нескладна форма, яку можна підготувати за 

допомогою майстра форм. 

1. Щигликом на кнопці Форми переключите вікно бази даних на вкладку 

Форми. Подвійним щигликом на значку Создание форм с помощью 

мастера запустите мастер форм. 

2. У списку Открытые таблицы  и отчеты виберіть пункт Таблица: 

Операции. 

3. За допомогою кнопки  >  перемістите зі списку Доступные поля в список 

Выбраные поля поля "Дата", "КодОперации", і клацніть на кнопці 

Далее. 

4. Виберіть  зовнішній вигляд форми – Табличний і клацніть на кнопці 

Далее. 

5. Потім виберіть стиль Стандартний і знову Далее. 

6. Задайте ім'я форми: "Операции по клиенту" і завершите роботу майстра 

щигликом на кнопці "Готово". Поки що ця форма відображає всі записи з 

таблиці "Операции", однак , як така вона використовуватися не буде. Їй 

має бути стати частиною іншої форми. 

7. Закрийте створену форму командою Файл-Закрыть. 

6.3. Створення форми "Клиенты" 

Форма, яку потрібно тепер створити буде найбільш складною. Цю форму варто 

створювати в два етапи: спочатку, за допомогою майстра необхідно підготувати 

просту форму – "напівфабрикат", а потім потрібно її доробити в режимі 

конструктора. 

Створення простої форми. 

1. Запустите мастер форм. 

2. У списку Открываемые таблицы, і запити виберіть пункт Таблиця: 

Клиенты. 

3. Спочатку, за допомогою кнопки   >>   перемістите всі поля таблиці 

"Клиенты" зі списку Доступне поля в список Выбранные поля, а потім 

поверніть назад поле "КодКлиента" за допомогою кнопки   <  . 

4. Виберіть зовнішній вигляд форми – Выровненный і клацніть по кнопці 

Готово. Результат роботи майстра повинний виглядати подібним тому, що 

зображено на малюнку. 

 
5. Закрийте створену форму. 
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6.4. Додавання підлеглої форми. 

Тепер треба вмонтувати раніше підготовлену форму "Операції з клієнтом" у 

форму "Клієнти".  

1. Для цього варто перейти в режим конструктора. 

2. У вікні бази даних на вкладці Форми виділите  значок тільки, що 

створеної форми "Клієнти" і клацніть на кнопці Конструктор, 

розташованої у верхній частині вікна бази даних. Форма "Клієнти" у 

вікні конструктора повинна виглядати подібно  як на малюнку. 

Можливе вікно буде потрібно трохи розтягти, щоб нижче форми залишалося 

вільне місце. Як видно з малюнка, конструктор розрізняє на формі три області: 

 всі елементи керування – поля, напису, і списки майстер помістив в 

область даних, під панеллю Область данных 

 область заголовка, позначена панеллю Заголовок форми 

 область примітки, позначена панеллю Примечание форми. 

Області заголовка і примітки залишаються порожніми. Нехай вони такими і 

будуть: задача полягає в тім, щоб розширити область даних униз, звільняючи 

місце для підлеглої форми,  але при цьому не торкнутися порожньої області 

застосування. 

3. Помістите  покажчик миші на верхній край панелі Примечание формы, у 

результаті покажчик повинний прийняти вид "двунаправленной" стрілки ( не 

помильтеся! , - на нижньому краї панелі покажчик також приймає вид 

"двунаправленной" стрілки, однак нас цікавить саме 
ВЕРХНІЙ

 край). Захопите 

верхній край панелі Примечание формы мишею і перетягнете його вниз, як 

показано на малюнку. 
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4. Далі в частину області, що звільнилася, даних необхідно помістити 

елемент  керування Подчиненная форма/отчет. Для цього варто 

використовувати панель елементів керування. 

Примітка: Якщо панель елементів керування не видна, відкрийте її командою 

Вид   >  Панели нструментов  >  Панель элементов. 

5. Знайдіть на панелі елементів кнопку Подчиненная форма/Отчет   і 

клацніть по ній. 

6. Перемістите покажчик миші на вікно конструируемой форми (при цьому 

він здобуває вид хрестика зі значком підлеглої форми) і, натиснувши ліву 

кнопку миші в одному з кутів вільної області форми (у нижній частині 

вікна)розтягніть прямокутник, що з'явився, до протилежного кута, і потім 

відпустите кнопку миші. У результаті в зазначене місце буде поміщена 

підлегла форма, а на екрані з'явиться діалогове вікно, що представляє 

перший крок Мастера подчиненных форм. 

 
Створення підлеглої форми за допомогою Мастера подчиненных форм. 
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1. Установите перемикач у позицію Имеющиеся формы, а в поле списку 

виділите пункт "Операции по клиенту". Клацніть по кнопці Далее. 

2. Наступне діалогове вікно визначає поле зв'язку між головною і підлеглою 

формами. У даному випадку можна залишити настроювання за 

замовчуванням без змін. Просто клацніть по кнопці Далее. 

3. На останньому кроці майстра необхідно задати напис над підлеглою 

формою – нехай вона називається Операции по клиенту. 

4. Завершити роботу майстра  щигликом на кнопці Готово.  

 

Поки підлегла форма залишається виділеним елементом головної форми, 

необхідно виконати ще одну операцію. Якщо закрити тепер вікно конструктора 

з підтвердженням збереження, неважко буде переконатися відкривши форму 

Клиенты, що в області підлеглої форми відображаються тільки ті операції, що 

зв'язані з поточним клієнтом для головної форми. 

 

Оскільки конструктор форм уже небагато був розглянутий, виконаємо ще одну 

дію, яка необхідна для забезпечення цілісності даних. Справа в тім, що форма 

Клієнти, така, яка вона є в даний момент, дозволяє  вносити зміни в таблицю 

Операції. Це неправильно і чревате помилками – для введення записів операцій 

повинні використовуватися призначені для цього засоби, а підлегла форма 

Операции по клиенту служить тут для відображення операцій, а не для 

їхнього введення. Тому варто заборонити введення даних у форму Операции по 

клиенту. Для цього необхідно виконати наступну послідовність дій: 

Заборона зміни даних, відображуваних 

формою: 

1) Відкрийте вікно бази даних на вкладці Форми 

2) Виділите символ форми Операции по клиенту 

3) Клацніть по кнопці Конструктор 

4) Виберіть у меню Вид команду СВОЙСТВА. У результаті відкриється 

вікно властивостей форми. 

 

Примітка: Зверніть увагу, це вікно може відображати властивості й інших 

об'єктів, зокрема, областей форми  чи елементів керування, розміщених на ній. 

Щоб воно відображало властивості усієї форми, послідовність кроків повинна 

бути в точності такий, як описано вище. 

 

5) На вкладці Данные вікна властивостей форми виберіть значення "Нет" 

для полів "Разрешить удаление", "Разрешить изменение", "Разрешить 

добавление и Ввод данных". 

6) Після цього вікно властивостей і усе вікно конструктора можна закрити, 

підтвердивши збереження змін макета форми. 

 

Тепер форма "Клиенты" дозволить вводити і змінювати дані тільки з таблиці 

"Клиенты". Дані про операції по клієнту можна буде тільки переглядати. 
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Форми "Клиенты" і "Все операции" тепер цілком придатні для введення даних 

і перегляду вмісту таблиць. У роботу з формами можна внести безліч інших 

доповнень і удосконалень. 

 

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

1. Чи може форма, створена майстром, містити дані з декількох таблиць? 

2. Який режим дозволяє створювати форму на основі тільки однієї таблиці? 

3. Яка панель інструментів активізується при відкритті форми? 

4. Відкіля вибирається текст при автоматичному формуванні підпису поля у 

формі? 

5. Які панелі використовуються при конструюванні форми? 

6.  Чи зберігає у формі елемент керування Поле такі властивості як Поле со 

списком, Список, задані при його визначенні в таблиці? 

7. Для чого призначена панель елементів конструктора форм? 

8. Як у режимі конструктора переглянути доступні у формі поля? 

9. Де зберігатися посилання на джерело записів форми? 

10. Де розміщена кнопка, по якій створюється елемент керування Надпись? 

11. По якій команді проглядаються властивості елемента керування? 

12. Яка кнопка дозволяє переключатися з режиму конструктора в режим форми 

і назад? 

13.  Чи можна у формі за допомогою кнопок переходу по записах зробити 

поточним новий запис? 
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 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2.12 

СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ  

1. ЦІЛЬ РОБОТИ.  

Освоїти прийоми створення звітів і графічного представлення даних у СУБД 

ACCESS. 

2.  ЗАДАЧІ РОБОТИ 

Створення звітів різних типів і їхнє редагування.  

3.  ЗМІСТ РОБОТИ 

1. Відкрити базу даних Работа с клиентами, створену раніше. 

2. Створити звіт Список операций за допомогою  

Мастера отчетов. 

3. Відредагувати вид отриманого звіту за допомогою Конструктора 

отчетов. 

4. Зміните порядок сортування і виконаєте угруповання в отриманому звіті. 

 

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

Звіт про пророблену роботу повинний містити файл бази даних на дискеті з 

виконаним завданням. 

6. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Звіти являють собою найкращий засіб представлення інформації з бази даних у 

виді друкованого документа. У порівнянні з іншими методами виводу даних на 

друк звіти володіють двома принциповими перевагами: 

 звіти надають широкі можливості для угруповання й обчислення 

проміжних  і загальних підсумків для великих наборів даних; 

 звіти можуть бути використані для одержання красиво оформлених 

матеріалів,  наклейок і інших документів. 

Джерелом даних для звіту може бути таблиця  чи запит. Крім даних, отриманих 

з таблиць, у звіті можуть відображатися обчислені по вихідним даним значення, 

наприклад, підсумкові суми. Звіти і форми мають багато загального, однак на 

відміну від форм, звіти не призначені для введення і виправлення даних у 

таблицях. Вони дозволяють тільки переглядати і друкувати дані. У звіті 

неможливо змінити вихідні дані за допомогою елементів керування, як це 

можна зробити за допомогою форм. 

В основному звіти застосовуються для перегляду «картини в цілому», тому 

часто базуються на богатотабличных запитах. 
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6.1.  Основні  відомості про звіти 

 
Мал.1.  Вид вікна Новый отчет 

Для створення звіту  у вікні бази даних вибираємо пункт Отчет у списку 

кнопки,  Открыть новый об'єкт на панелі інструментів, чи кнопки Создать на 

вкладці Отчеты. Access виведе на екран вікно діалогу Новый отчет, 

представлене на Мал.1. Access показує ім'я обраного джерела в поле зі списком 

у нижній частині вікна діалогу. 

6.1.1.  Вибір майстра по розробці звітів  

У вікні діалогу Новый отчет можна вибрати один із шести варіантів.  

 Конструктор - дозволяє створювати звіт «з нуля» і редагувати вже 

створений звіт. 

 Мастер отчетов - запускає основного майстра для створення звітів, що 

дозволяє вибрати поля для звіту, задати формати, умови угруповання і 

підсумкові функції.  

 Автоотчет: в столбец - цей майстер створює звіт, у якому кожен запис 

базового запиту чи таблиці представлений у виді простого списку, що 

містить назви і значення полів. 

 Автоотчет: линейный - у звіті цього типу дані записи базового  запиту 

чи таблиці виводяться в одному рядку. Якщо таблиці базового запиту 

зв'язані відношенням «один-ко-многим», то майстер створює групу для 

даних, що надходять з боку відносини «один», але не обчислює ніяких 

підсумкових значень. При створенні звіту використовується останній 

стиль, що був обраний у майстру  звітів чи застосований за допомогою 

автоформату в конструкторі звітів. 

 Мастер диаграмм - цей майстер допомагає побудувати діаграму і 

створює в звіті вільну рамку об'єкта OLE із упровадженою діаграмою 

Microsoft Graph. 

 Почтовые наклейки - цей майстер дозволяє вибрати поля з іменами й 

адресами, форматувати їх і створити звіт для друку поштових наклейок. 

Ви можете вибрати будь-який тип і настроїти розмір наклейок. 

6.1.2.  Розділи звіту при використанні КОНСТРУКТОРА ОТЧЕТА 

Порожній макет звіту містить розділи Верхний колонтитул, Нижний 

колонтитул, між якими знаходиться Область данных.  
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Додати чи видалити верхній і нижній колонтитули можна за допомогою 

команди Вид  Колонтитулы. При створенні звіту можна задати заголовок, 

що буде надрукований тільки на самому початку звіту, і примітку, що буде 

надрукована наприкінці звіту. Щоб додати в звіт ці розділи, виберіть  команду  

Вид  Заголовок  Примечание отчета. 

Лінійка з розподілами по верхньому і лівому краях вікна звіту допомагають 

планувати розташування даних на сторінці. Змінити розмір будь-якого відділу 

можна, перетягнувши його границю. У кожнім розділі Access  виводить сітку. 

6.1.3. Вікно звіту і його інструменти 

Панель елементів містить усі кнопки для всіх елементів керування, які можна 

використовувати при створенні звіту. Це поля, написи, малюнки, прапорці і т.д.  

Щоб відкрити цю панель  потрібно вибрати команду Вид – Панель элементов, 

або клацнути на кнопці Панель элементов на панелі інструментів. Кнопка 

Другие элементы надає доступ до всіх елементів керування Active (у тому 

числі до елемента керування Календарь) встановленим у системі.  

Щоб розмістити в звіті конкретний елемент керування, клацніть на відповідній 

кнопці на панелі елементів, натисніть кнопку миші, протягнете покажчик миші 

до того місця, де повинний бути елемент, і відпустите кнопку. 

Список полів спрощує розміщення в звіті приєднаних елементів керування 

(елементів керування, зв'язаних з полями  таблиці чи запиту). Він відкривається 

щигликом на кнопці Список полей на панелі  інструментів чи вибором 

команди ВидСписок полей. У рядку заголовка списку полів Access виводить 

ім'я базової  таблиці чи запиту.  

Щоб створити приєднаний елемент керування за допомогою списку полів, 

виберете його тип, клацнувши на відповідній кнопці на панелі елементів. Потім 

перетягнете поле зі списку в потрібне місце звіту. Якщо кнопка не обрана, 

типом елемента керування за замовчуванням є Поле. 

У вікні властивостей можна установити властивості самого звіту, його розділів 

і елементів керування. Набір властивостей, представлених у ньому залежить від 

об'єкта. 

 Щоб відкрити вікно властивостей, виділяємо потрібний об'єкт і клацаємо на 

кнопці Свойства на панелі чи інструментів вибираємо команду Вид 

Свойства.  
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Мал. 2. Вікно звіту. 

6.2. Сортування та угруповання 

Звіти представляють можливість групувати виведену інформацію за допомогою 

вікна Сортировка и группировка. Щоб відкрити його, клацніть  на кнопку 

Сортировка и группировка на панелі  інструментів чи виберіть команду 

ВидСортировка и группировка. У вікні Сортировка и группировка 

можна визначити  до 10  полів чи виражень, що будуть використовуватися в 

звіті для угруповання даних. Перший елемент списку визначає основну групу, а 

наступні підгрупи усередині груп. 

 
Мал. 3. Вікно Сортировка и группировка. 
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У першому рядку стовпця Поле/выражение розкривається список полів 

базової чи таблиці запиту. Почавши введення зі знака рівності (=), можна 

ввести в цьому стовпці вираження, що містить посилання на будь-яке поле 

базової таблиці чи    запиту.  

За замовчуванням Access сортує значення по зростанню. Для зміни порядку 

сортування виберіть значення По убыванию в списку, що розкривається, що 

з'являється після щиглика в осередку стовпця Порядок сортировки. 

У звіті повинне бути зарезервоване місце для заголовка кожної групи і 

примітки, у якому можуть виводитися підсумкові поля. Щоб додати в звіт ці 

розділи, установите для властивостей Заголовок группы і Признак группы  

значення Да. Крім того, можна попросити Access виводити всі детальні дані для 

даного рівня угруповання на одній сторінці (якщо це можливо), вибравши для 

тієї ж властивості значення Вся група. 

6.2.2.  Завдання діапазонів угруповання. 

Для кожного  поля чи вираження, заданого у верхній частині вікна сортування й 

угруповання, можна установити властивості Группировка та Интервал. 

Звичайно дані групуються за кожним значенням  поля чи вираження. Але 

записи можна групувати не тільки за окремим значенням, але і по діапазонах 

значень. Вид і розмір діапазону залежать від типу даних поля чи  вираження. 

При угрупованні по текстовому полю можна починати нову групу при 

зміні першого чи декількох початкових символів значення поля. 

Наприклад, щоб утворити по одній групі для кожної букви алфавіту, визначите 

створення нової групи при зміні першої букви значення поля – таким чином, ви 

одержите групу записів, у яких значення поля починається з букви А, групу 

записів зі значенням поля, що починається з букви Б, і т.д.  

Щоб задати угруповання по перших символах, установите для властивості 

Группировка значення По первым знакам, а в осередку властивості 

Интервал уведіть число початкових символів, по яких ви хочете утворювати 

групи. 

Для чисел можна установити властивість Группировка в значення Интервал. 

У цьому випадку властивість Интервал визначає діапазони угруповання. 

Access обчислює діапазони, починаючи з 0. Якщо задати інтервал, рівний 10, то 

будуть формуватися групи значень від –20 до –11, від –10 до –1, від 0 до 9, від 

10 до 19, від 20 до 29 і т.д. 

Для полів дати/времени можна установити як значення властивості 

Группировка так і одиниці виміру як По годам, По кварталам, По месяцам, 

По суткам, По дням, По часам, По минутам. Для властивості Интервал 

укажіть число одиниць виміру, якщо ви хочете проводити угруповання по 

визначеному відрізку часу. Наприклад, якщо ви хочете створити групи з 

інтервалом у два роки, установите для властивості Группировка значення По 

годам, а в осередку  властивості Интервал уведіть 2.   

6.3.  Використання значень, що обчислюються 

Великі можливості звітів Access багато в чому визначаються їхньою здатністю 

виконувати прості і складні обчислення з даними базових  таблиць чи запитів. 
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Access надає десятки убудованих функцій, призначених для обробки даних чи 

для додавання інформації в звіт. 

6.3.1. Додавання поточної дати і номера сторінки 

Для дат Microsoft Access надає дві убудовані функції, які можна 

використовувати для включення в звіт поточної дати і часу. Функція Date  

повертає поточну  системну дату і час у виді значення дати/время. 

Щоб додати поточну дату в звіт, створіть вільне поле у верхньому колонтитулі і 

уведіть вираження = Now()  в осередку його властивості Данные, а для 

властивості Формат поля установите значення Длинный формат даты. 

Поверніться  в звіт і введіть із клавіатури в напис поля текст чи зовсім видалите 

її.  

Щоб додати номер сторінки, використовуйте властивість звіту Page. Ви не 

побачите його у вікні властивостей, тому що воно підтримується Access на 

системному рівні. Крім того, у  Access існує властивість Pages, що містить 

загальне число сторінок у звіті. Щоб додати в звіт номер поточної  сторінки, 

створіть вільне поле й в осередку його властивості Дані уведіть вираження  

= ―Page ‖ & [Page] & ― of  ‖ & [Pages] 

6.3.2.  Обчислення в області даних. 

Як значення властивості Данные будь-якого елемента керування, що дозволяє 

виводити дані, можна задати вираження будь-якої складності з використанням 

арифметичних операторів. Крім того, в обчисленнях можна використовувати 

будь-як убудовані функції, а також функції, що ви самі визначили в модулі. 

При бажанні ви можете скористатися допомогою "будівника"  виражень. Щоб 

повідомити Access, що у властивості Данные ви хочете використовувати 

вираження, почніть його введення зі знака рівності (=).  

Наприклад, щоб розмістити в області даних поле Премия, виберіть на панелі 

елементів кнопку Поле і вкажіть її розміщення  в області даних. Викличте вікно 

Свойства й у властивості Данные введіть   = [Сумма]*0,1, тобто Премия 

складає 10 % для всіх записів. 

6.3.3. Обчислення проміжних підсумків для груп і загального підсумку. 

Ще одна задача, яку звичайно приходитися вирішувати при складанні звітів,  

це одержання підсумкових величин по групах даних. Для одержання 

проміжних підсумкових значень для груп у ці розділи можна помістити 

додаткові вільні елементи керування, у яких використовується вираження, 

побудоване з застосуванням підсумкових функцій: Sum, Min, Max, Avg, Count, 

First, Last, StDev  і Var. 

Вираження в розділі групи, що використовує підсумкову функцію, не повинне 

посилатися на елемент керування, розміщений в області даних. Так, наприклад 

Вам не удасться створити поле, що обчислюється, в області даних і послатися 

на нього у вираженні, що використовує підсумкову функцію. Але ви можете 

повторити вираження, що обчислюється, у підсумковому полі.  

Наприклад, якщо поле, що обчислюється, в області даних з  ім'ям Ціна містить 

вираження = [Ціна за одиницю]*[Кількість], те в розділі приміток групи ви 

повинні використовувати  

вираження =Sum([Ціна за одиницю]*[Кількість]), а не = Sum([Ціна]). 
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Використовуючи розділ приміток звіту, можна одержати загальні підсумки по 

всіх записах для кожного  поля чи вираження. У примітці звіту, як і в примітках 

груп, припустимі будь-які підсумкові функції. 

6.3.4. Об'єднання текстових значень і приховання повторюваних 

значень 

Коли в декількох сусідніх рядках відображаються однакові значення, звіт важко 

читається і виглядає непрофесійним. Властивості поля Не выводить повторы 

(воно доступно тільки в звітах) дозволяє керувати друком повторюваних 

значень.  

Іноді, не виводячи повтори, ми можемо сховати потрібні дані. Щоб цього 

уникнути, можна об'єднати значення відповідних полів в одному елементі 

керування. Для об'єднання служить символ амперсанда (&), що позначає 

операцію конкатенації (зчеплення) при об'єднанні текстових значень.  

Наприклад,  

=Format([Номер студентського квитка];‖000000‖)&‖      ‖&[Прізвище]. 
 

Функція Format повертає рівно шістьох цифр. Другий текстовий рядок у цьому 

вираженні додає кілька пробілів між двома полями даних. 

6.3.5. Обчислення відсотків 

У будь-якому звіті, що групує і підсумовує дані, можна визначити частку 

зовнішнього проміжного чи загального підсумку, що приходиться на конкретну 

суму. Це можливо в силу того, що Access двічі переглядає дані звіту. При 

першому проході Access обчислює вираження в детальних рядках, підсумкові 

значення для груп, загальні підсумки для всього звіту і визначають довжину 

звіту, а при  другому обчислює усі вираження, що посилаються на підсумки, 

розраховані під час першого проходу. Отже в області даних і розділах, що 

містить підсумки для груп, можемо створити вираження для обчислення 

відсотків від загальних чи сум проміжних сум, розрахованих для угруповання 

більш високого рівня. Створивши вираження для перебування відсотків від 

суми, установлюємо властивість Формат поля в значення Процентный. У 

режимі перегляду можемо переконатися, що в підсумках по групі відіб'ється 

відсоток від загального підсумку. 

6.4.  Настроювання звітів 

Щоб змінити розмір виділеного елемента керування, можна скористатися 

маркерами зміни розміру, що знаходяться на сторонах, у нижніх кутах і в 

правому верхньому куті. Для переміщення невиділеного елемента керування 

використовуйте покажчик миші. 

Якщо елемент керування має приєднаний напис, він переміщається разом з 

ним. переміщати елемент керування і приєднаний напис можна незалежно друг 

від друга за допомогою маркерів переміщення, розташованих у лівих верхніх 

кутах елемента керування і написи. 

Для висновку даних за допомогою звітів ми повинні бути упевнені, що 

елементи керування мають достатній розмір для розміщення даних. У Access є 

така команда, що підбирає розмір написів відповідно до довжини і висоти 
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тексту – ФорматРазмерПо размеру данных. 

Для вирівнювання елементів керування по чи краях вузлам сітки в меню 

Формат існує команда Выровнять. 

6.5. Перегляд готового звіту 

Режим попереднього перегляду призначений для того, щоб подивитися як буде 

виглядати звіт на печатці, тобто редагування в цьому режимі неможливо. Вікно 

попереднього перегляду можна розширити, щоб вивести на екран велику 

частину звіту. Для переміщення по вікну можна використовувати 

горизонтальну і вертикальну смуги прокручування, різні масштаби. 

Для перегляду інших сторінок звіту користайтеся полем номера сторінки і 

кнопками переходу , що розташовані в нижній частині вікна перегляду. 

Вікно перегляду також дозволяє переглянути кілька сторінок одночасно за 

допомогою кнопки  кілька сторінок.  

7. ПОРЯДОК  ВИКОНАННЯ РОБОТИ  № 2.12. 

7.1. Використання Мастера отчетов.  

Створимо за допомогою Майстра звітів звіт з ім'ям "Список операций" 

1. Відкрийте базу даних Работа с клиентами. 

2. У вікні бази даних клацніть на кнопці Отчеты 

3. Двічі клацніть на значку Создание отче та с помощью мастера. 

У звіт потрібно додати як інформацію про клієнтів, так і дані про операції з 

ними. Для цього варто згрупувати разом всі операції з одним клієнтом і 

роздрукувати їхній список нижче області з даними про цього клієнта. Потім 

потрібно вивести інформацію про наступний клієнті і список операцій з ним і 

т.д. Такий порядок печатки записів дозволить швидко знайти повний список 

операцій з кожним із клієнтів. У першому вікні майстра, показаному на 

малюнку потрібно указати всі поля, що включаються в звіт. 

 

4. У списку Раскрываемые таблицы/отчеты першого вікна майстра звіту 

виберіть таблицю Клієнти, потім виділите поле Фамилия 

5. Щигликом на кнопці   >  перемістите обране поле в список Выбраные поля, 

далі помістите в список Выбраные поля    поля Фамилия, Місто, Адреса, 

знижка 
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6. Аналогічно з таблиці Операції перемістите в список Выбраные поля імена 

полів: дата, код операции, сумма. 

7. Клацніть по кнопці Далее 

8. У наступному вікні не призначайте додаткового угруповання. Просто 

клацніть на кнопці Далее. 

9. Наступне вікно дозволяє задати порядок сортування записів. Виберіть  у 

списку 1 пункт Дата і клацніть на кнопці Далее. 

10. Наступне вікно дозволяє вибрати спосіб розташування полів і орієнтацію 

сторінки. 

11. Виберіть положення перемикача "Структура 1". Потім натисніть на кнопку 

Далее. 

12.  У наступному вікні майстра виберіть варіант оформлення Строгий і 

клацніть по кнопці Далее. 

13. Уведіть як заголовок текст "Список операцій" і клацніть по кнопці Готово. 

Одержимо наступний звіт по всіх клієнтах: 

 

Отриманий звіт у принципі можна було одержати й в іншому виді, якщо 

змінити порядок вибору полів з таблиць Клиенты та  Операции. Спробуйте 

створити цей звіт трохи іншим способом. Повторите створення звіту в іншому 

варіанті.  

7.2. Використання Конструктора отчетов. 

Отриманий звіт можна зробити більш компактним і короткої. Для цього 

скористаємося Конструктором звітів. 

1. Переключитеся  в режим конструктора  за допомогою команд Вигляд-

Конструктор. 
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 Заголовок звіту – друкується на початку звіту один раз. Виводиться і 

ховається командою Вигляд-Заголовок/Примітка звіту. 

 Верхній колонтитул – Друкується у верхнім полі кожної сторінки. 

Виводиться і ховаються коммандой Вигляди-Колонтитули. 

 Заголовок групи …  - з'являється на початку кожної групи записів, що 

відповідає кожному значенню поля КодКлиента (тобто поля, по якому 

призначене угруповання). 

 Область даних – основні дані звіту (дані про операцію з визначеним 

клієнтом). 

 Нижній колонтитул – Друкується в нижнім полі кожної сторінки 

У звіті зробленому за допомогою Мастера отчетов можна відзначити кілька 

недоліків. От їхній список: 

 назви таких полів як Прізвище, місто, адреса можна вважати зайвими, 

тому що вони говорять самі за себе. 

 Інформація про клієнта займає занадто багато місця, її можна 

представити більш компактно.  

 можна помітити ще деякі недоліки. 

2. Щигликом виділите напис Прізвище. 

3. Натисканням клавіші Delete видалите напис Прізвище. 

4. Аналогічно надійдете з написами Місто й Адреса. Напис Знижка не будемо 

торкати. 



 

 

83 

 

5. Клацніть на горизонтальній лінії, розташованої нижче поля Знижка, правою 

кнопкою миші й у що з'явився контекстному 

меню виберіть команду Вырезать. Цією дією 

ми видалимо горизонтальну лінію. 

6. Аналогічно заберемо і всі інші горизонтальні 

лінії. 

7.  Зміните створений звіт по вашому смаку, 

потім його переглядіть і т.д. 

 

 

 

 

7.3. Угруповання і сортування даних у звіті. 

Звіт, що ви сформували в двох попередніх вправах 7.1. і 7.2. має один істотний 

недолік. Список клієнтів виводяться не за алфавітом. Мастер отчетов 

автоматично згрупував дані таблиці Клієнти по їхній приналежності до тих чи 

інших записів таблиці Операції, що визначається зв'язком між полями 

КодКлиента цих двох таблиць.  З зазначеної причини клієнти в звіті 

упорядковані по зростанню параметра  КодКлиента.  

 

Рекомендована література до Теми 2: 
1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка / Посібник. – Київ:  

Видавничий центр «Академія», 2007. – 318 с. 

2. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За 

ред. О.І. Пушкаря. – К.: Вид. центр «Академія», 2002 – 696 с. (Альма-

матер). 

3. Информатика для юристов и экономистов. / Симонович С.В. и др. – Спб: 

Издательство «Питер», 2007 – 620 с.: ил. 

4. Стоцкий Ю. Самоучитель MS Office 2003 – СПб: Издательство «Питер», 

2005. 576 с.: ил. 

5. Самоучитель ACCESS 97/2000. Куправа Т.А. – СПб: Наука и Техника, 

2001. – 144 с. 

6. Хомоненко А.Д., Гридин В.В. Microsoft Access. Быстрый старт. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2002. – 304 с. 

7. Вишня В.Б., Косиченко О.О., Трусов В.О. Інформаційне забезпечення 

юридичної діяльності: Навчальний посібник для студентів. – У 2-х ч. – 

Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутр. 

справ, 2007. Ч.2. 

 
 
 

ТЕМА 3. Автоматизація підготовки юридичних документів у середовищі 
пакету MS Office. 

 

Питання для розгляду: 
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1. Підготовка тексту головного документа – зразка. 

2. Захист документа. 

3. Збереження документа як шаблона Word. 

4. Створення конкретного юридичного документа на основі захищеного 

шаблона з полями. 

5. Розміщення полів даних. 

 

Вправа №1.    Створення електронної форми договору. 

Допустимо, що є якийсь зразок незаповненого типового договору, що ми 

хочемо перетворити в інтерактивну форму.  

1. Створимо новий текстовий документ, що є зразком договору (сильно 

спрощеного). Наберіть текст договору, приведений  нижче. У цьому 

договорі поля для заповнення відзначені двома "підкреслюваннями" __ 

(тобто двома символами «підкреслення», що вводяться за допомогою 

комбінації клавіш:  Shift +"Знак-мінус"). У нашому прикладі таких крапок  

буде сім (дата над назвою міста не буде полем форми). Наше перше завдання 

полягає в тому, щоб  уставити замість них спеціальні об'єкти, називані 

полями форми. У зразку договору ці місця спеціально виділені за 

допомогою заливання  __ . 

Відкрийте новий порожній документ і наберіть у точності весь цей договір: 

 

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР № __ 

__ 

 м. Дніпропетровськ 

Видавництво  ―Цікаве читання‖, іменоване надалі ―Видавництво‖, в особі 

директора Петренко Я. П., що діє на підставі Статуту, і  __ , іменований надалі 

―Автор‖, уклали договір про нижченаведене: 

1. Предмет договору 

1.1. Автор  передає чи зобов'язується створити і передати право Видавництву 

для видання свого твору __ , іменованого надалі ―Твір‖, терміном на три роки з 

дня схвалення його Видавництвом. 

1.2. Вимоги до оформлення матеріалу: 

 Автор передає Видавництву текст і ілюстрації Твору на магнітному носії; 

 текст повинний бути підготовлений засобами текстового процесора Word. 

1.3. Термін здачі робіт за договором  __  . 

 

2. Вартість робіт і порядок розрахунків 

2.1. За виконану і прийняту Видавництвом роботу Автору виплачується  

винагорода в сумі __ гривень за один авторський аркуш Твору (40 000 

друкованих знаків). 

3. Порядок здачі і приймання робіт 

3.1. При завершенні роботи над Твором Автор надає Видавництву акт про 

приймання робіт. 

4. Відповідальність сторін 
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4.1. За  невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором 

Автор і Видавництво несуть матеріальну відповідальність. 

4.2. Суперечки, не урегульовані угодою сторін, вирішуються у судовому 

порядку відповідно до чинного законодавства. 

5. Права сторін на результати роботи за дійсним договором 

5.1. Авторське право на Твір належить Автору.  

5.2. Інформація про авторські права Автора повинна бути присутньою у 

вихідних реквізитах Твору. 

6. Адреси і розрахункові рахунки сторін 

ВИДАВНИЦТВО:  ТОО ―Цікаве читання‖; 

адреса: 94456, м. Дніпропетровськ, вул. Огіркова, 3. 

Розрахунковий рахунок: Кіровський філіал АТ ПСБ р/р 9876543210, МФО 

123456. 

 

АВТОР:  __  паспорт __ 

Від Видавництва      Автор ………………... 

 

_______________ Я.П. Петренко    ________________  

  

2. Викличемо панель інструментів Формы. Для цього виконаємо дії:  Вид > 

Панели инструментов > Формы.  Робота з полями форми виконується за 

допомогою панелі інструментів Формы.  Кнопки цієї панелі інструментів 

описані в таблиці в  тому порядку, у якому вони присутні на панелі 

інструментів Формы. 

                                                                                                                                                                                                                                               

НАЗВА 

КНОПКИ 
ОПИС 

Текстовое 

поле 

Вставляє в позицію курсору поле форми типу "текстовое поле" з 

параметрами за замовчуванням. Використання цієї і трьох наступних 

кнопок буде продемонстровано нижче на прикладах. 

Флажок 
Вставляє в позицію курсору поле форми типу "флажок" з параметрами 

за замовчуванням (для введення інформації тільки типу «ТАК» – «НІ»). 

Поле со 

списком 

Вставляє в позицію курсору поле форми типу "поле со списком" з 

параметрами за замовчуванням 

Параметры 

поля формы 

Відкриває діалогове вікно для настроювання параметрів, що відповідає 

виділеному полю форми 

Нарисовать 

таблицу 

Відображає панель інструментів   Таблицы и границы і включає 

режим малювання таблиць. Звичайно використовується, якщо форма 

має вид розграфленого бланка 

Добавить 

таблицу 

Додає таблицю, в осередки якої можна вставляти поля форми. 

Використовується в тих же випадках, що і попередня кнопка 

Текстове поле 
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Вставить 

рамку 

Додає рамку, у яку можна вставити поле форми. Рамку з полем можна 

вільно рухати по сторінці. Використовується при створенні форм, 

значення полів яких передбачається друкувати на типографських 

бланках 

Затенение 

полей форм 
Якщо ця кнопка натиснута, то поля форми затінюються сірим фоном 

Защита  

формы 

Установлює такий режим захисту, при якому можливе тільки введення 

значень у поля форми, але неможливе редагування основного тексту і 

настроювання параметрів полів форми 

Спочатку розставимо в документі договору поля форми в тім же порядку, у 

якому буде заповнюватися форма договору (зверху вниз). Перше поле – це 

номер договору.  

3. Виділіть два символи підкреслення праворуч від символу «№» у першому 

рядку договору. 

4. На панелі інструментів «Формы» клацніть по передостанній кнопці (по тій, 

що перед «замочком»), а потім по крайній лівій кнопці «Текстовое поле», у 

договорі на місці виділення з'явиться миготливий вертикальний курсор. 

1. На панелі «Формы» клацніть по кнопці "параметры поля формы" 

(четверта кнопка ліворуч). З'явиться діалогове вікно «Параметры 

текстового поля». (Слід зазначити, що різним типам полів будуть 

відповідати різні діалогові вікна параметрів.) 

 
6. У цьому діалоговому вікні установіть параметри: Тип: число; Число по 

умолчанию: 1; Формат числа: 0 (тобто номер договору – ціле число, хоча в 

загальному випадку можливий і інший варіант текстового поля).  

7. У цьому ж діалоговому вікні клацніть по кнопці «Текст справки». З'явиться 

діалогове вікно «Текст справки для поля формы» . У ньому поставте 

прапорець (крапку) у коло з підписом «Текст справки» і нижче, у поле з 

миготливим курсором уведіть текст довідки: «Уведіть номер договору». У 

цьому випадку, коли ви будете вводити інформацію в створене поле при 

підготовці конкретного варіанту договору, набраний вами текст буде 

відображатися в рядку стану документа Word . Можна змінити спосіб видачі 

довідки. Для цього в діалоговому вікні "Текст справки для поля формы" 

після уведення тексту довідки необхідно нажати кнопку "Клавиша F1". 

8. Натисніть «ОК» і ще раз «ОК».  
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Панель інструментів "Формы" не закривайте, а відбуксируйте поки її нагору до 

панелей  інструментів чи у будь-яке зручне місце на екрані. 

ПРИМІТКА. Виконані нами дії перший раз виглядають досить складно, але 

насправді мова йде про послідовне натискання двох кнопок на панелі 

інструментів Формы і завдання параметрів у двох діалогових вікнах. Перше 

приведене вікно визначає параметри поля. Різним типам полів форми 

відповідають різні діалогові вікна параметрів. Друге діалогове вікно служить 

для створення довідки по даному полю. Це вікно однакове для всіх типів полів 

форми. 

Наступна перемінна частина договору — це дата договору. Дата теж 

вставляється як поле, але це буде не поле форми, а буде просто поле дати, що 

заповнюється автоматично поточною датою із системної дати Вашого 

комп'ютера під час підготовки конкретного договору. 

9. Виділіть, як і в пункті 3, два символи «підкреслення» якими відзначене місце 

для дати договору. 

10. Далі виконайте:    Вставка > Дата и время і виберіть Формат > 30 Марта 

2000 г. > установіть прапорець   - Обновлять автоматически > далі  ОК 

_____________________________________________________________ 

Наступне поле — прізвище виконавця (замовник, тобто видавництво, 

вважається фіксованим). Це поле можна оформити як текстове якщо тільки 

один можливий виконавець - автор, але ми допустимо, що видавництво працює 

з деякою кількістю постійних авторів і оформимо це поле як список авторів, з 

якого варто вибрати тільки одного. 

11. Виділіть місце під нове поле, де повинно бути прізвище виконавця 

(виконавців може бути декілька), і клацніть по третій ліворуч кнопці панелі 

інструментів «Формы» - «Поле со списком». 

12. Клацніть по кнопці «Параметры поля формы…» 

13. У вільне віконце над яким написано «Элемент списка» уведіть Прізвище І. 

та по Б. і натисніть «Добавить», потім інше Прізвище І. та по Б. і  натисніть 

«Добавить» , аналогічно введіть ще дані про двох – трьох виконавців. 

14.  Довідку по цьому полю введемо наступну: «Виберіть зі списку потрібного 

виконавця». 

15. Далі в договорі потрібно ввести  поле «Назва твору» – це просте текстове 

поле. Зробіть цей пункт самостійно. 

16. Далі необхідно ввести поле "Термін здачі роботи".  Це теж текстове поле, 

але іншого типу: не число, а дата. На панелі інструментів «Формы» клацніть по 

крайній лівій кнопці «Текстовое поле». 

17. На панелі «Формы» клацніть по кнопці «Параметры поля формы» 

(четверта кнопка ліворуч). З'явиться діалогове вікно «Параметры текстового 

поля». 

18. У цьому діалоговому вікні установіть параметри: Тип: дата; Формат даты: 

дд.мм.гг . 
19. У цьому ж діалоговому вікні клацніть по кнопці «Текст справки». 

З'явиться діалогове вікно «Текст справки для поля формы» . У ньому 
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поставте прапорець (крапку) у коло з підписом «Текст справки» і в поле з 

миготливим курсором уведіть текст «Уведіть дату терміну здачі роботи у 

вигляді дд.мм.гг". 

20.  Натисніть «ОК» і ще раз «ОК».  

21. Далі необхідно оформити поле "Винагорода за авторський аркуш" і поле 

"Винагорода за ілюстрацію" — це текстові поля форми, у які повинні 

вводитися числа, корисно також передбачити значення за замовчуванням і 

формат значень. Ці поля оформіть аналогічно з урахуванням змін: Тип > Число 

> Число по умолчанию – потрібно ввести конкретне число > Формат числа > 

0,00 

22. Далі аналогічно оформіть два останні поля. 

23. Поки що наш документ — це звичайний текстовий документ  з полями 

форми. Уся різниця полягає в тому, що введені поля форми підсвічені сірим 

кольором й у них не попадає курсор введення.  

 

Документ перетворюється в інтерактивну форму одним із двох способів: 

 

а) натиснути кнопку Защита формы панелі інструментів Формы,  

 

б) виконати дії: Сервис > Установить защиту... > у діалоговому вікні 

"Защита документа"  установіть у списку "Запретить любые 

изменения кроме"  прапорець "Ввода данных в поля форм". 

 

Отже наш документ перетворився в інтерактивну форму, яку можна заповнити, 

зберегти на диску і надрукувати.  Можна натиснути на кнопку Сохранить 

стандартної панелі інструментів. Одержимо просто документ із полями форми. 

Можна звичайно робити так: відкривати вже заповнену форму договору, 

заповнювати її і зберігати під новим ім'ям. Але набагато доцільніше 

скористатися механізмом шаблонів MS Word ! 

 

24.  Для того, щоб створити шаблон на основі нашої форми потрібно взяти 

незаповнену та захищену форму з полями і зберегти її як шаблон: Файл > 

Сохранить как > вибрати зі списку типів документів Шаблон документа > 

вибрати дисковод і, якщо необхідно, створити папку  > відкрити створену 

папку > задати ім'я файлу (тобто шаблона) > Сохранить. 

25. Тепер можна створювати скільки завгодно договорів з різним змістом полів 

по готовому захищеному шаблону форми з полями. Для цього потрібно 

відкрити необхідний шаблон через меню Файл  >  Создать, з'явиться новий 

документ із текстом договору, а курсор буде знаходиться у полі номера 

договору, де за замовчуванням вже існує цифра 1. Уведіть новий номер, 

наприклад 323, натисніть на Tab . Курсор після цього перейде до нового поля 

введення. Уведіть знову необхідне значення поля і так далі. Після введення 

останнього поля збережіть новий договір як звичайний файл Word з 

відповідним ім'ям. (Якщо після введення значення останнього поля натиснути 

на Tab - курсор знову попаде на перше поле, тобто можна відразу ж переходити 
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до підготовки нового варіанта договору.) Отриманий документ можна також 

надрукувати в потрібній кількості екземплярів. 

  
Висновки: Ми створили не дуже складну шаблон-форму юридичного договору. 

У юридичній і діловій практиці уміння використовувати шаблони - форми з 

полями має важливе значення, тому що при цьому завжди гарантується 

незмінність основної частини документа і заощаджується час на підготовку 

документів. У нашій роботі далеко не вичерпані всі можливості використання 

полів форм, наприклад можна в одні поля вводити числові значення, при цьому 

інші поля можуть містити формули, що використовують уведені значення. Дана 

робота  є тільки введенням у створення шаблонів документів з використанням 

полів форм. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Стоцкий Ю. Самоучитель MS Office 2003 – СПб: Издательство «Питер», 

2005. 576 с.: ил. 

2. Новиков Ф.А., Яценко А.Д. Microsoft Office 2000 в целом. – СПб.: БХВ – 

Санкт-Питербург, 199. – 728с. : с. 128-145. 

3. Вишня В.Б., Косиченко О.О., Трусов В.О. Інформаційне забезпечення 

юридичної діяльності: Навчальний посібник для студентів. – У 2-х ч. – 

Дніпропетровськ, Дніпропетровський державний університет внутр. 

справ, 2007. Ч.2. 

4. Кузьменко В.Г. VBA 2000.:- М.: ЗАО ―Издательство БИНОМ‖ 2000 – 408 

с.:ил. с. 25-31, 39-40. 
 
 

 
ТЕМА 4. Загальні положення роботи з об’єктами обліку та формами 

надання інформації АІС «АРМОР». Заповнення реквізитів електронних 
карток ІІПС та паперових документів обліку. Загальний порядок 

формування інформаційних ресурсів інформаційних підсистем ІІПС. 
Доступ та порядок керування доступом інформаційних підсистем ІІПС АІС 

«АРМОР». 

 

Питання для розгляду: 
 

1. Загальні правила заповнення реквізитів електронних карток ІПС та 

паперових документів обліку. 

2. Форми паперових документів обліку ІП ІІПС. 

3. Загальний порядок формування інформаційних ресурсів ІПС. 

4. Загальний порядок доступу до інформаційних ресурсів ІПС. 

5. Основні можливості та загальна характеристика АІС «АРМОР». 

6. Головне меню програми АІС «АРМОР». 

7. Порядок формування інформаційних підсистем. 

8. Менеджер форм виведення. 
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9. Порядок роботи з ІПС «АРМОР». Пошук інформації. 

10. Порядок формування ІП «Факт». 

 
 

Інтегрована інформаційно-пошукова система органів внутрішніх 

справ України (далі - ІІПС) - це сукупність  організаційно-розпорядчих заходів, 

програмно-технічних та  інформаційно-телекомунікаційних засобів, що 

забезпечують  формування та ведення довідково-інформаційних,  оперативно-

розшукових обліків, авторизований доступ до  інформаційних ресурсів ІІПС. 

 

Метою створення ІІПС є об'єднання існуючих в органах та підрозділах 

внутрішніх справ України (далі - ОВС) інформаційних ресурсів в єдиний 

інформаційно-аналітичний комплекс із використанням сучасних інформаційних 

технологій, комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання для підтримки 

оперативно-службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, 

суттєвого зміцнення їх спроможності протидії та профілактики злочинності.  

 

Призначення ІІПС - інформаційно-аналітичне та організаційно-

технологічне забезпечення службової діяльності структурних підрозділів 

районних, міських, лінійних управлінь (відділів) головних управлінь, управлінь 

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС), центрального апарату 

МВС. 

 

Терміни та визначення: 

автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - частина програмно-

технічного комплексу ІІПС, що призначена для автоматизації професійної праці 

користувача і забезпечує обробку інформації у визначеній базі даних ІІПС, 

відображення на екрані монітора персонального комп’ютера та друк необхідних 

йому даних (відомостей); 

авторизація - надання права користувачу на виконання певних дій в 

ІІПС, зокрема: на одержання певного типу доступу до об’єктів (читання, 

унесення, записування, дозапис/коригування, видалення/знищення); 

виділене робоче місце (далі - ВРМ) - сукупність програмно-технічних 

засобів, що включають: персональний комп’ютер, периферійне 

телекомунікаційне обладнання, джерела безперебійного живлення, інше 

спеціальне обладнання; 

дані - інформація (відомості), яка подана у формі, придатній для її 

обробки засобами обчислювальної техніки; 

доступ до ІІПС - отримання користувачем можливості обробляти 

інформацію в ІІПС; 

електронна картка - окремий запис бази даних, інформацію в якій 

зафіксовано у вигляді електронних даних, яка може бути сформована, 
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збережена і перетворена електронними засобами у візуальну форму чи на 

папері; 

знищення інформації - дії, унаслідок яких інформація в ІІПС зникає 

(видалення, вилучення); 

ім’я (ідентифікатор) користувача - унікальний набір символів, що 

дозволяє однозначно виділити (визначити) користувача в ІІПС, та автоматично 

відображається в усіх опрацьованих ним запитах (роздруківках), фіксується в 

системних журналах реєстрації роботи користувачів, програмних та технічних 

засобів ІІПС при обробці інформації; 

інформаційна підсистема (далі - ІП) – складова частина ІІПС, що 

призначена для централізованого накопичення і використання даних щодо 

об’єктів обліку, а також сукупність даних, які передбачають загальні принципи 

опису, обробки та збереження даних; 

класифікатор - перелік найменувань ознак об’єктів, у якому ознаки 

класифікації розподілено на групи і цим групам надано коди у вигляді 

послідовностей цифр; 

користувач - працівник органів внутрішніх справ (далі - ОВС), якому в 

установленому порядку надано право доступу до інформації в ІІПС; 

об’єкт обліку - сукупність обов’язкових та додаткових реквізитів, які 

характеризують окрему інформацію (набір відомостей) або її сукупних даних; 

обробка інформації - виконання однієї або кількох операцій, зокрема: 

збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, 

знищення (вилучення), реєстрація, приймання, отримання, передавання 

інформації, які здійснюються в ІІПС за допомогою технічних і програмних 

засобів; 

пароль - послідовність символів, яку користувач повинен ввести через 

обладнання вводу інформації перед тим ніж він почне обробку інформації в 

ІІПС. Пароль визначається та використовується користувачем особисто і 

розголошенню не підлягає; 

реквізит - дані або сукупність даних, які відповідають окремій графі 

паперового документа (ІК), одному полю електронної картки (ІП). 

Інші терміни та поняття вживаються в значеннях, наведених у Законах 

України „Про інформацію‖, „Про телекомунікації‖, „Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах‖, „Про оперативно-розшукову 

діяльність‖, Положенні про Інтегровану інформаційно-пошукову систему 

органів внутрішніх справ України затвердженому наказом Міністерства 

внутрішніх справ від 12.10.2009 № 436, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 28.12.2009 за № 1256/17272 (далі - Положення про ІІПС). 

 

2. Робота з об’єктами обліку ІІПС «АРМОР» : загальні положення. 
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Інформаційними ресурсами (об’єктами обліку) ІІПС є відомості щодо 

подій (злочинів, правопорушень), осіб, речей, документів, цінностей та іншого 

майна, які підлягають обліку, відповідно до Положення про ІІПС. 

Облік в ІІПС об’єктів здійснюється на підставі інформації, викладеної в 

матеріалах, що перебувають у провадженні, розслідуються, на виконанні 

працівників ОВС (далі - виконавці): 

зареєстрованих в ОВС заявах і повідомленнях про злочини та 

адміністративні правопорушення, кримінальних справах; 

повідомленнях працівників ОВС у разі звернення до них громадян або 

службових осіб із заявами чи повідомленнями про події, які загрожують 

особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких; 

повідомленнях про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші 

надзвичайні події які підлягають реєстрації в ОВС;  

повідомленнях засобів масової інформації, публічних виступах; 

рішеннях органів (посадових осіб), виконання яких покладено на ОВС 

відповідно до законодавства; 

виданих на ім’я особи документах, підписаних нею документах, а також 

відомостях про особу, зібраних органами внутрішніх справ, іншими органами 

державної влади та органами місцевого і регіонального самоврядування в 

межах своїх повноважень; 

повідомленнях, отриманих працівниками ОВС під час проведення 

гласних оперативно-розшукових заходів від громадян і посадових осіб, про 

події (злочини, правопорушення); 

повідомленнях, отриманих ОВС від правоохоронних органів іноземних 

держав на підставі міжнародних договорів України, угод про співробітництво 

між МВС та відповідних органів іноземних держав у сфері боротьби із 

злочинністю. 

Форми надання інформації ІІПС «АРМОР». 

Відомості щодо об’єктів обліку до ІП ІІПС надаються виконавцями у 

таких формах: 

1) безпосереднє внесення відомостей до електронних карток ІП ІІПС та 

на підставі них (за потреби) виконання роздруківок паперових документів 

обліку (ІК); 

2) на паперових документах обліку з наступним унесенням викладених у 

них відомостей до електронних карток ІП ІІПС. 

Персональні  дані особи - прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце 

народження вказуються у називному відміннику. 

Відомості щодо подвійного прізвища осіб до баз даних уносяться через 

дефіс. У випадку отримання інформації щодо зміни установчих даних особи 

(прізвище, ім’я, по батькові) заповнюється 1 розділ ІК-О із додатковою 

відміткою „він же‖.  

 

Прізвище, ім’я та по батькові вказуються: 
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українською та російською мовами відповідно до паспорта громадянина 

України (свідоцтва про народження  для осіб що недосягли шістнадцятирічного 

віку); 

українською мовою та латиницею відповідно до паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон (проїзного документа дитини); 

російською мовою та/або латиницею відповідно до документа, який 

засвідчує особу громадянина іноземної держави або особу без громадянства. 

 

Місце народження особи - вказується країна, де особа народилася, 

населений пункт (за наявності відомостей). Про осіб, які народилися в Україні 

або країнах СНД, вказуються: країна, область (республіка, край), район, 

населений пункт. 

 

Громадянство - вказується країна, громадянство чи підданство якої має 

особа. 

Паспорт або інший офіційний документ, який засвідчує особу - 

указуються повні дані: вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав документ. 

 

Місце реєстрації та/або місце проживання особи - вказуються адреси, за 

якими особа зареєстрована та/або проживає на території України. 

 

Дати вказуються арабськими цифрами в повному обсязі без скорочень. 

Відсутня у двозначному числі перша цифра дня або місяця доповнюється 

нулем. День та місяць указуються двозначним, а рік - чотиризначним числами. 

 

Фотографування, опис зовнішності та особливих прикмет особи 

проводяться у випадках: 

- відсутності електронних фотографій, опису зовнішності та особливих 

прикмет особи; 

- наявності суттєвих змін зовнішності або особливих прикмет особи;  

- перевищення терміну останнього фотографування понад 1 рік. 

Під час фотографування особа, яку фотографують, повинна бути 

зображена зі звичайним виразом обличчя, без головного убору, волосся її 

повинно бути зачесане (у жінок волосся не повинно прикривати вушну 

раковину). 

У разі відсутності окремого приміщення для розташування кімнати 

документування дозволяється сумісне використання приміщення (кімнати) для 

документування та проведення слідчих дій. 

Основою системи функціонування ІІПС є територіальні вузли, які 

розміщено і функціонують безпосередньо в районних, міських, лінійних 

управліннях (відділах) ГУМВС, УМВС з підключенням виділеними або 

комутованими каналами зв’язку до баз даних регіональних (обласних) вузлів 
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ІІПС. Інформаційні ресурси ІП ІІПС центрального вузла формуються шляхом 

об’єднання інформаційних ресурсів ІП ІІПС регіональних (обласних) вузлів. 

Відомості щодо об’єкта обліку збираються, перевіряються за наявними 

обліками ІП ІІПС, ставляться на облік, знімаються з обліку та надаються для 

внесення до відповідної ІП ІІПС виконавцем: 

- працівником структурного підрозділу (служби) ОВС (апарату ГУМВС, 

УМВС, МВС України),   на   виконанні   (у  провадженні)   якого знаходиться 

матеріал або на якого покладено обов’язки щодо здійснення обліку відповідних 

об’єктів; 

- працівником структурного підрозділу (служби) ОВС, який бере 

безпосередню участь у розслідуванні КС, що перебуває в провадженні органів 

дізнання чи досудового слідства ОВС. 

 

Інформація надається та обробляється в ІІПС відповідно до загальних 

правил заповнення реквізитів електронних карток ІП ІІПС та паперових 

документів обліку (див. Методична розробка з дисципліни ІЗ ОВС до Теми 6 

«Загальні правила заповнення реквізитів електронних карток ІПС та паперових 

документів обліку»). 

Категорично забороняється: 

- унесення до ІІПС недостовірної інформації (невідповідність наданої 

виконавцем інформації відомостям інших взаємопов’язаних ІП ІІПС); 

- збереження електронної картки в ІП ІІПС, у якій відсутні (незаповнені) 

обов’язкові реквізити або виконано з порушенням правил викладених у         

розділі III цих методичних рекомендацій; 

- взяття об’єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) виконавцем 

без перевірки цього об’єкта за наявними обліками ІІПС, АДБ. 

 

Відомості, які вносяться до ІІПС, повинні бути достовірними, без 

помилок, відповідати зібраним матеріалам, забезпечувати однозначне їх 

тлумачення. 

Інформація щодо об’єктів обліку вноситься до електронних карток ІП 

ІІПС відповідно до реквізитів цих карток та класифікаторів ІП ІІПС. 

Відомості заносяться до інформаційних полів, визначених найменуваннями 

реквізитів відповідної електронної картки. 

 

Обробка інформації здійснюється з виділених робочих місць, 

установлених в структурних підрозділах (службах) ОВС, на підставі наданих 

виконавцями матеріалів.. 

Унесення відомостей та доповнень, коригування, зняття з обліку 

інформації в ІП ІІПС виконуються упродовж однієї доби з моменту отримання 

інформації тільки авторизованими користувачами. 

 

Доступ до інформаційних ресурсів ІІПС центрального та регіонального 

(обласного) рівнів обмежено. Право безпосереднього доступу до 
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інформаційних обліків ІІПС мають лише авторизовані користувачі ІІПС (далі - 

користувачі). 

 

Доступ до ІІПС надається користувачу виключно в рамках його 

функціональних обов’язків та наданого йому рівня доступу до відповідних ІП 

ІІПС. 

 

Обробка інформації в ІП ІІПС регіонального вузла здійснюється 

авторизованими користувачами з виділених робочих місць, розташованих у 

структурних підрозділах (службах) апаратів ГУМВС, УМВС, підпорядкованих 

ОВС та їх територіально  відокремлених  підрозділах,   а  в  ІП  ІІПС  

центрального  вузла (тільки пошук інформації, виконання запитів) - з виділених 

робочих місць, розташованих у структурних підрозділах (службах) апарату 

МВС, ГУМВС, УМВС. 

Право обробки інформації програмними засобами в ІП ІІПС центрального 

вузла надається виключно користувачам ГУІЗ ГШ. 

 

Інформаційні ресурси ІП ІІПС використовуються відповідно до  

законодавства,  для: 

- багаторівневого та інтегрованого пошуку інформації щодо об’єктів 

обліку в цілодобовому режимі; 

- забезпечення інформаційної взаємодії структурних підрозділів (служб) 

ОВС; 

- підготовки аналітичних матеріалів та звітів керівництву МВС, ГУМВС, 

УМВС, ОВС щодо наявної в ІІПС відповідного рівня інформації в необхідному 

форматі. 

 

Опрацювання запитів територіальних або регіональних підрозділів 

УМВС, ГУМВС на центральному рівні здійснюється виключно після 

опрацювання їх у відповідних УІАЗ (ВІАЗ). 

Інформація на паперових носіях з ІП ІІПС подається у формі витягів 

лише за офіційними запитами (письмова вимога, телеграма, телефонограма, 

шифротелеграма, мотивований лист-запит довільної форми), оформленими та 

зареєстрованими відповідно до встановлених правил ведення діловодства. 

 

Направлення офіційних запитів та їх одержання здійснюється: 

- поштою або через спеціально виділених працівників (кур’єрів), які є 

уповноваженими особами; 

- через спецвідділ (шифром); 

- через канцелярію ОВС. 

 

Запит повинен містити: 

- підстави для звернення; 

- характер і склад інформації, яку бажано отримати; 
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- необхідні дані, які потрібні для проведення пошуку (персональні дані 

осіб, прикмети осіб, опис подій або предметів, інший несуперечливий набір 

ознак); 

- найменування органу, прізвище та посаду працівника, який підготував 

запит, номер його службового телефону, адресу електронної пошти (за 

наявності). 

 

Невірно заповнені запити, повертаються ініціатору запиту без виконання 

із зазначенням причини повернення. 

У всіх випадках при обробці інформації (виконанні запитів) до системних 

журналів реєстрації роботи користувачів та спеціальних програмних засобів 

ІІПС уносяться (автоматично) ім`я користувача, дата і час обробки інформації 

(виконання запиту, унесення, коригування, зняття з обліку інформації), надані 

відомості для виконання пошуку, унесення або коригування (визначаються 

адміністратором ІІПС центрального вузла), а також унесені користувачем 

відомості щодо ініціатора запиту. 

 

Використання інформаційних ресурсів ІІПС допускається виключно зі 

службовою метою. 

 

Користувачам ІІПС категорично забороняється: 

- здійснювати неавторизований доступ до ІІПС; 

- передавати свої персональні атрибути іншим особам, у тому числі 

підлеглим працівникам (керівникам) підрозділу (служби) ОВС; 

- здійснювати доступ до ІІПС під атрибутами інших користувачів; 

- залучати до роботи з ІІПС осіб, які не мають прав доступу до неї; 

- вилучати або змінювати автоматично сформовану інформацію про 

користувача, ініціатора запиту, дату та час обробки інформації в будь-яких 

текстових редакторах; 

- незаконно блокувати, змінювати, знімати з обліку або знищувати 

інформацію, що зберігається в ІІПС, уносити завідомо недостовірні або неповні 

відомості до ІІПС; 

- використовувати інформацію, отриману з ІІПС, з приватною або будь-

якою іншою, не пов’язаною з виконанням функціональних обов’язків, метою. 

Авторизовані користувачі зобов’язані використовувати інформацію ІІПС 

виключно в рамках законодавства; 

- виконувати запити на отримання інформації, які завідомо нададуть 

значний беззмістовний набір даних (наприклад: всіх осіб, які мають у прізвищі 

літеру ‖а‖, або осіб, які перебувають на всіх обліках та проживають у місті 

Києві); 

- сканування мережі, тестування та пошук способів порушення або 

подолання систем контролю доступу до технічних і програмних засобів ІІПС, а 

також будь-які спроби внесення змін до програмного забезпечення ІІПС; 

- після закінчення робочого дня (чергової доби) залишати незавершеним 

сеанс роботи в ІІПС. 
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Порядок формування ІП «Факт». 

Відповідно до абзацу восьмого підпункту 1 пункту 3 Положення про ІІПС 

обліку в ІП «Факт» підлягають: 

- відомості щодо подій, злочинів правопорушень, надзвичайних подій, 

викладених у заявах (повідомленнях, рапортах), зареєстрованих  ЧЧ ОВС; 

- злочини, що вчинені або готуються; 

- адміністративні правопорушення; 

- події, які загрожують особистій чи громадській безпеці; 

- події, що не містять ознак злочину, у тому числі аварії, пожежі, 

катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події.  

 

Відомості до ІП „Факт‖ уносяться тільки авторизованими 

користувачами - працівниками ЧЧ ОВС згідно з загальним порядком 

формування інформаційних ресурсів ІП ІІПС. 

 

У електронній картці ІП „Факт” зазначаються: 

- номер та дата реєстрації матеріалу в журналі реєстрації заяв і 

повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, або в журналі обліку 

інформації, що не містить явних ознак злочину, ЧЧ ОВС (далі - відповідні 

журнали ЧЧ); 

- час надходження заяви, повідомлення про злочин чи подію (дата, 

години, хвилини); 

- посада та прізвище працівника ОВС, який прийняв заяву (повідомлення) 

чи надав рапорт до ЧЧ ОВС; 

- вид події (злочину, правопорушення) стаття ККУ, КУпАП; 

- зміст (фабула) заяви (повідомлення) про подію, час, місце, засоби, 

обставини скоєння, характер насильницьких дій та інші відомості (за наявності) 

відповідно до реквізитів заповнення електронної картки ІП „Факт‖; 

- хто, коли і в якій формі повідомив про злочин чи подію (прізвище, ім’я, 

по батькові, адреси реєстрації та проживання, телефон заявника; назва , місце 

знаходження установи, підприємства, організації, телефон керівника); 

- відомості про потерпілого (заявника): прізвище, ім’я, по батькові, дата 

та місце народження, громадянство, місце реєстрації та проживання; 

- номер, дата, час отримання заявником талона-повідомлення;  

- відомості про особу, яка обґрунтовано підозрюється в учиненні злочину: 

прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, громадянство, місце 

реєстрації та проживання; 

- перелік усіх речей (документів, цінностей, іншого майна), викрадених, 

вилучених з ознаками підробки, заборонених або обмежених в обороті у 

громадян і службових осіб, безхазяйних, що знайдено або вилучено із камер 

схову вокзалів, портів, аеропортів та зданих до ОВС. За наявності обов’язково 

вносяться заводські/фабричні номери речей/агрегатів (транспортних засобів, 

ІМЕІ мобільних телефонів, документів та іншого майна), індивідуальні 

особливості цих речей, що дозволяє однозначно їх ідентифікувати; 
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- хто, коли конкретно з керівництва ОВС та органів державної влади 

(місцевого самоврядування) виїжджав на місце злочину, події (при направленні 

слідчо-оперативної групи - персональний склад та час її виїзду); 

- первинні відомості, зібрані слідчо-оперативною групою на місці скоєння 

злочину: спосіб скоєння, речові докази, види та кількість вилучених слідів, 

відомості щодо використання зброї (вибухових речовин), транспортних засобів; 

- відомості щодо об’єкта злочинного посягання, наявність на ньому 

охорони, сигналізації, хімічної пастки, інші суттєві відомості; 

- ким і кому доручено розгляд матеріалу, які заходи вжито для його 

перевірки, хто брав участь у розгляді; 

- рішення за матеріалом згідно з вимогами законодавства, за яким 

номером, коли і ким прийняте; 

- номер та дата направлення відповіді заявнику. 

 

У випадку реєстрації матеріалу щодо: 

- безвісно зниклої особи, виявлення невпізнаного трупа, невідомого 

хворого (дитини) ЧЧ ОВС негайно інформує працівника підрозділу карного 

розшуку (щодо дитини - кримінальної міліції у справах дітей) ОВС, 

відповідального за формування ІП „Розшук” в ОВС; 

- викрадених, вилучених з ознаками підробки, заборонених або 

обмежених в обороті, безхазяйних, що знайдено або вилучено із камер схову 

вокзалів, портів, аеропортів та зданих до ОВС речей (мобільних телефонів, 

документів, цінностей, іншого майна), ЧЧ ОВС інформує працівника підрозділу 

карного розшуку (стосовно паспортного документа – працівника підрозділу 

Державної міграційної служби) ОВС, відповідальних за формування ІП „Річ‖, 

„Втрачені документи‖ в ОВС; 

- викрадення або втрати зброї, вилучення (добровільної здачі) 

незареєстрованої зброї ЧЧ ОВС інформує працівника дозвільної системи ОВС, 

відповідального за формування ІП „Кримінальна зброя‖ та „Зареєстрована 

зброя‖ в ОВС; 

- незаконного заволодіння транспортним засобом (викрадення або 

втрати номерного знака транспортного засобу, виявлення безхазяйного або 

розшукуваного транспортного засобу) у ЧЧ ОВС вносяться первинні відомості 

до ІП „Угон” (розділ XIV цих методичних рекомендацій), про що інформуються 

оперативні чергові УДАІ (ВДАІ) та ЧЧ ГУМВС, УМВС. 

 

Унесення доповнень (коригування) відомостей в електронній картці ІП 

„Факт‖ здійснюється в ЧЧ ОВС тільки на підставі зареєстрованих в ОВС 

матеріалів за резолюцією керівника ОВС чи особи, яка виконує його обов’язки, а 

щодо прийнятого за зареєстрованим матеріалом рішення - тільки на підставі 

відмітки у відповідному журналі ЧЧ ОВС. 

 

Працівник СІАЗ (ВІАЗ) щодобово перевіряє відповідність рішень, що 

внесені до ІП „Факт”, з відомостями єдиного журналу обліку злочинів, 

кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини, та в разі виявлення розбіжностей 
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інформує ЧЧ ОВС щодо внесення необхідних коригувань у ІП „Факт‖ та 

відповідного журналу ЧЧ ОВС. 

 

Контроль за станом формування ІП „Факт‖ в ОВС покладається: 

- по лінії роботи ЧЧ - на начальника штабу, 

- по блоку кримінальної міліції - на начальника кримінальної міліції, 

- по блоку громадської безпеки - на начальника міліції громадської 

безпеки, 

- за порядком порушення КС та їх перекваліфікацією - на начальника 

слідчого підрозділу ОВС, 

- загальний - на керівника ОВС. 

Загальний контроль за станом формування ІП „Факт‖ у ГУМВС, УМВС 

покладається на оперативного чергового та начальника ЧЧ ГУМВС, УМВС. 

Пошук інформації в ІІПС «АРМОР» здійснюється наступним чином: 

 

 

1.Запустити  програму "Internet Explorer". 

2.Зайти на WEB-сайт ІІПС ОВС України за адресою серверу 

регіонального вузла. 

 

 

 
Мал. 1 

 

 

3. Після відкриття вікна (мал. 1) натискаємо на кнопку "Інтегрований 

банк даних", після чого  здійснюється перехід на наступну сторінку (мал. 2). 

4. Для входу на WEB-сайт необхідно в поле "Пользователь" ввести ім’я 

користувача та в поле "Пароль" - пароль користувача. 

Для коректної роботи ІІПС може знадобитися встановлення додаткових 

програм, про що свідчитиме подібний надпис (мал. 2). Для встановлення 
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програм натискаємо на виділений фрагмент (мал. 2) та у вікні, що з’явиться 

(мал. 3), натискаємо "Запустить" (1)(мал. 3). 

 

 
Мал. 2 

 

 

 

 
Мал. 3 

 

 

 

 

 

5. Відкриється форма інтегрованого банка даних . Для вибору системи 

"Расширенный поиск" натискаємо на лівій панелі "Расш. Поиск" (мал. 4).         

Розділ "Расширенный поиск» дозволяє користувачеві складати пошукові 

алгоритми, в яких урахована сукупність критеріїв пошуку та їх можливі 

діапазони, а також формувати звіти відповідно до власних вимог. Відкриття 

вікна здійснюється після виконання операції в розділі "Расширенный поиск". 

Наприклад, зовнішній вигляд діалогового вікна підрозділу "Особа" розділу 

"Розширенный поиск" має вигляд, представлений на мал. 4. 
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      Мал. 4 

 

Закладка "Запрос" містить чотири вкладки: "Краткий поиск", "Расширеный 

поиск", "Сортировка" і "SQL". Робота зазначеного вікна  розпочинається 

натисненням на одну із вкладок. 

Закладка "Данные" має дві вкладки: "Основная форма" і "Пользовательская 

форма". Вікно "Основной формы" представляє користувачеві результати 

пошуку в форматі, закладеному за умовчанням. Вкладка "Пользовательская 

форма" дозволяє за допомогою закладених до неї інструментів формувати звіти 

відповідно до особистих вимог. 

   Закладка "Запит":  

 Алгоритм використання  "Краткого поиска" : для перегляду інформаційної 

картки, раніше внесеної до ІІПС, користувачу необхідно ввести критерії 

пошуку (заповнити необхідні поля), потім натиснути  клавішу "Выполнить".  

Наприклад, якщо Вам необхідно знайти номерну річ за номером документа,  

потрібно заповнити це поле, а потім виконати запит (мал.5). 
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     Мал.5 

 

 

Закладка "Расширеный поиск" представляє користувачеві більшу 

можливість вибору необхідних йому критеріїв із списку (мал.6), за допомогою 

використання кнопок   (вибрати поле),   (видалити поле),    (видалити 

всі поля). 

 

 
                                                Мал.6 
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Для того, щоб обрати поле, необхідно виділити його, далі натиснути кнопку 

"Выбрать поле". Відкриється вікно "Свойства поля", яке дозволить ввести 

необхідні критерії  запиту (мал.7). 

 
                                              Мал.7 

 

Розташоване в лівому верхньому кутку вікна меню (перемикачі) дозволяє 

використовувати логічні оператори порівняння для формування складних 

критеріїв пошуку ("точно або шаблон", "діапазон", "більше або рівно", "менше 

або дорівнює", "пусто", "SQL" - малюнки 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д відповідно). 

 
 

Мал.7а 

 

 
Мал.7б 
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Мал.7в 

 

 
Мал.7г 

 
Мал.7д 

 

ПРИМІТКА: утримання курсора миші протягом декількох секунд на кнопці 

меню сформує підказку про її призначення.   

 

Наприклад, необхідно знайти інформаційні картки осіб, які народилися в 

період з 01.01.1960 по 01.01.1962 р.н., а також 05.12.1963 р. Для цього у вікні 

"Расширенный поиск" користувачеві необхідно обрати поле "Дата рожд." і 

натиснути кнопку  . Після цього, у вікні "Свойство поля" необхідно вибрати 

опцію "Диапазон", ввести в поля, що з'явилися, перший період дат (мал.8) і  

натиснути кнопку "Добавить". 
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        Мал.8 

 

Для завершення формування критерію запиту користувачеві необхідно опцію 

перемикач "Точно або шаблон" , ввести в полі, що з'явилося, значення 

05.12.1963 і знову натиснути кнопку "Добавить". У цьому випадку вікно 

"Свойство поля" матиме вигляд, представлений на малюнку 9. 

 
     Мал.9 

 



 

 

106 

 

Подальше натиснення кнопки "Применить" завершить формування критерію 

запиту і закриє вікно "Свойство поля". Опрацьовання  запиту відповідно до 

заданих умов здійснюється кнопкою "Применить".  

   Якщо умову пошуку було сформовано з помилкою, його редагування 

здійснюється після вибору відповідного критерію в полі "Выбранные поля" і 

натиснення кнопки . 

Будь-яке поєднання перерахованих умов з використанням опції NOT 

дозволяє сформувати запит, який самостійно виключить з пошуку відповідну 

умову.  

Наприклад, коли необхідно знайти в підрозділі "Корупція" розділу 

"Расширеный поиск" інформацію про осіб, діями яких було завдано певної 

матеріальної шкоди ("сумма убытка" не дорівнює нулю), тоді у вікні "Свойство 

поля" вибирається "Null" і ставитися мітка в опції "Not" (мал.10). 

 

 
        Мал.10 

Закладка "Сортировка"  призначена для сортування карток, що 

виводяться після виконання запиту, згідно з обраними критеріями. Вигляд 

даної закладки аналогічний закладці "Расширенный поиск". У лівій частині 

вікна вказано поля, значення яких можуть використовуватися як критерії 

сортування. У правій частині вікна відображаються вибрані поля за допомогою 

кнопок   (вибрати поле)  ,  (видалити поле) ,  (видалити всі поля)  (мал. 

11). 

 



 

 

107 

 

 
     Мал.11 

 

Сортування відбувається залежно від розташування критерію в полі 

"Вибранное поле" (чим вище критерій, тим вище у нього пріоритет 

сортування). Положення критеріїв один відносно одного можна змінити за 

допомогою кнопок   (вгору) ,  (вниз) . Про напрям сортування свідчить 

кнопка , розташована зліва від поля. Якщо вона вказує значення "А-я", 

сортування відбуватиметься за збільшенням, "Я-а" – зі зменшенням. Змінити 

напрям сортування можна натисненням на вказану кнопку.  Для виконання 

запиту відповідно до сформованої схеми сортувань  необхідно повернутися до 

закладки "Расширенный поиск" і натиснути на кнопку "Выполнить". 

 

ПРИМІТКА: на всіх закладках існують кнопки "Сохранить" і "Загрузить", які 

дозволяють зберігати алгоритми, які використовуються, і завантажувати власні 

збережені дані та дані інших користувачів. 
 

ПРИМІТКА: кнопка "SQL" на закладці "Краткий поиск" або "Расширенный 

поиск" відкриває закладку "SQL", у полі якої зазначено запит на мові SQL. У 

разі потреби умови запиту можна змінити вручну, наприклад, змінюючи,  

оператори умови. Запит також може бути виконано або збережено за 

допомогою використання кнопок, розташованих внизу. Можливе використання 

також збережених раніше SQL - запитів. 

 

Результати пошуку відображаються на закладці "Данные" (мал. 12). 
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    Мал.12 

 

 

 

Закладка "Основная форма" надає користувачеві дані відповідно до шаблону, 

закладеного за умовчанням. У лівому нижньому кутку закладки відображено: 

поточні номери документів, а також загальна кількість документів, що 

відповідають умовам пошуку. Навігація між документами здійснюється за 

допомогою смуги прокрутки, на сторінках за допомогою кнопок панелі 

інструментів . 

Для збереження наданої інформації у файл, роздрукованні або редагуванні 

тексту необхідно натиснути на кнопку "Версия печати".  

Меню сторінки (зверху сторінки "Файл" та тощо), що відкрилося, дозволить 

зробити вищеперелічені маніпуляції. 

У разі потреби формування власної форми виведення даних необхідно 

скористатися "Мастером вывода", який активується відповідною кнопкою (мал. 

13). 

 



 

 

109 

 

 
     Мал.13 

 

Користувачу надається можливість використовувати вже збережені шаблони 

або створювати нові, відповідно до необхідних вимог. Для використання 

існуючих шаблонів виводу інформації необхідно навести мишкою на 

відповідному профілі (на мал. 13  задіюється профіль Rpo13) і натиснути 

кнопку "Выполнить". Результати виконання представлено на малюнку 14. 

 

 

 
     Мал.14 

 

 

ПРИМІТКА: значення кнопок можна дізнатись з підказки, яка з'явитися у разі 

утримання курсору миші на кнопці протягом декількох секунд.  

 Для перегляду самого шаблону (шапки таблиці) необхідно натиснути кнопку  

"Просмотр". Результати представлено на малюнку 15.  
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     Мал.15 

 

У разі потреби внесення коректив до загальної структури шаблону необхідно 

натиснути на мишу двічі або натиснути на кнопку  "Править". Відкриється 

діалогове вікно, що дозволяє обрати або видалити необхідні поля, відсортувати 

їх в необхідному порядку, створити елементи таблиці в заданому користувачем 

форматі   тощо (мал. 16) 

 

 
     Мал.16 

Закладка "Поле" включає вікно "Доступные поля" (перелік полів, доступних 

для виводу), а також вікно "Выбранные поля" (перелік полів, які будуть 

відображені в звіті). Також між вікнами розташована панель інструментів, яка 



 

 

111 

 

включає наступні кнопки:   - обрати поле,   - видалити поле із списку 

вибраних полів,   - видалити всі обрані поля,   - редагувати формат 

виведення значень поля,   - поле сортування (перемістити поле в списку 

вибраних полів вгору),   - поле сортування (перемістити поле в списку 

вибраних полів вниз). 

Редагування формату виведення значень поля: 

 Після використання кнопки   відкриється "Диалоговое окно" (мал. 17). 

 

 
     Мал.17 

Натиснення на кнопку "Настроить" в блоці "Параметры заголовка" так і 

блоці "Параметры раздела данных" приведуть до відкриття вікна "Оформление" 

(мал.18). 
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    Мал.18 

 

Вставляючи необхідні значення у відповідні поля, користувач може 

отримати необхідний для нього вигляд. Формат виводу, представлений в 

нижньому полі, як вікна "Оформление", так і вікна "Свойство поля". Після 

введення необхідних параметрів необхідно натиснути кнопку "Применить" у 

кожному вікні. 

Редагування формату виведення всього звіту:  

Для редагування формату всього звіту необхідно натиснути на закладку 

"Параметры" (мал. 19). 

 

 
     Мал.19 

Змінюючи значеннями полів даного вікна, користувач може сформувати 

виведення звіту відповідно до необхідних вимог. Використання кнопки 
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"Оформление" викличе відповідне вікно (мал.20), алгоритм роботи, який був 

описаний вище. 

 

ПРИМІТКА: збереження змін можливе лише у шаблонах користувача. За 

необхідності скористатися шаблонами інших користувачів, зі  змінами даний 

шаблон буде скопійований в список шаблонів користувача. Для його 

активування необхідно натиснути на нього мишкою, а потім натиснути на 

кнопку "Выполнить" (мал. 20). 

 
     Мал.20 

 

Створення нового  шаблону:  

 Для створення нового шаблону користувачеві необхідно натиснути на кнопку 

"Добавить". Відкриється вікно "Загрузить/сохранить" (мал. 16), де 

користувачеві необхідно заповнити поле "Имя формы вывода", а також за 

допомогою панелі інструментів вибрати необхідні для звіту поля. Закладка 

"Параметры" дозволить сформувати загальні особливості поля відображення 

інформації, а кнопка "Редактирование" на панелі інструментів сформує 

індивідуальні особливості кожного поля. 

Наприклад, необхідно сформувати шаблон звіту, у якому відображаються 

наступні поля: "Фамилия", "Имя", "Отчество", "Дата рождения", 

"Национальность", "Гражданство", "Розыск", "Орган (объявивший  розыск)", 

"ОРД, РД №", "Дата ОРД, РД". Після натиснення кнопки "Добавить" 

відкривається вікно "Загрузить/сохранить". У полі "Имя формы вывода" 

записується назва шаблону (у даному прикладі "Шаблон1"), а в "Выбранные 

поля" додаються необхідні поля (мал.21). 
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     Мал.21 

 

 

Значення поля в закладці "Параметры" і вікна "Оформление" 

представлені на мал. 22. 
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     Мал.22 

Далі, повертаючись на закладку "Поля", редагуються всі поля, включені в 

шаблон. Вікно редагування викликається або подвійним натисненням миші на 

полі у вікні "Выбранные поля", або одинарним натисненням з подальшим 

натисненням на кнопці  . Значення для заголовка і для розділу даних 

представлені на мал. 23 і 24. 
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  Мал.23     Мал.24 

У полях "Орган", "ОРД, РД №", "Дата ОРД, РД" також використовувався 

додатковий колір фону в розділі даних. Механізм додавання кольору 

аналогічний вищевикладеному. Після натиснення кнопки "Применить", у вікні 

"Оформление" (мал. 23, 24), натиснення кнопки "ОК", у вікні 

"Загрузить/сохранить" система повертає користувача у вікно 

"Пользовательские  формы", закладки "Данные" (мал.25). 

 
    Мал.25 

Якщо необхідний шаблон не виділено синім кольором, на нього 

необхідно натиснути мишкою і далі натиснути кнопку "Выполнить". 

Результати використання даного шаблону представлені на мал. 26. 
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       Мал.26 

 

ПРИМІТКА: використання призначених для користувача шаблонів можливо 

лише після здійснення короткого або розширеного пошуку на закладці 

"Запрос". 

Щоб зберегти файл отриманого звіту необхідно у вікні "Форма вывода" 

(мал.26) натиснути меню "Файл" (лівий верхній кут вікна), "Сохранить как". 

Відкриється вікно (мал.28). 

 

    Мал.28 

 

 

Зберігши файл в необхідному місці, користувач надалі має можливість 

працювати з ним різними тестовими редакторами (наприклад, засобами 

Microsoft Office). 
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 З метою глобального пошуку інформації про особу та її зв’язки для 

користувачів центрального рівня передбачено додаткові функції виводу 

інформації "Досье" та  "Диаграмма связей". 

Відображення інформації за допомогою опцій "Досье" та "Диаграмма связей" 

виконується після натискання курсору, який наводиться на необхідну 

підсистему в розділі "Расширенный поиск" (мал.4). Зазначивши умови пошуку, 

виконуємо аналогічні дії, описані в  Закладці "Запит". Отримавши 

інформацію в закладці "Основная форма", переходимо до опції "Досье" за 

допомогою курсору, який наводиться на прізвище запитуваної особи. 

Відкривається вікно з опцією "Досье" (мал.29), при натисканні на яке 

здійснюється вивід інтегрованої інформації на особу (мал.30). 

Лицо  

ЯЩУК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 25.04.1963г.р. 
Уроженец(ка): УКРАИНА, НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОН, ПОГОРЕЛОВО  
Гражданство: УКРАИНА  
Национальность: УКРАИНЦЫ  
Служебные данные Досье Диаграмма связей 

 

Адрес (2) 
  МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: УКРАИНА, ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РУБЕЖНОЕ РАЙОН, Г. РУБЕЖНОЕ, УЛ. 
МИРА ДОМ 22 КОРП. В КВ. 23  

Связи лица (1)  

  

Админпр-ка () 

  РУБЕЖАНСКИЙ ГОВД ЛУГАНСКОЙ ОБЛ.(УИМ, ЛУБНЕВСКИЙ) № 124316 от 02.08.2012 Статья: 
СТ.173-2 Ч.2 Ч.1 ст.173-2, вчинені повторно протягом року ШТРАФ 85 ГР.+  

  РУБЕЖАНСКИЙ ГОВД ЛУГАНСКОЙ ОБЛ.(КМСН, ОЛЕЙНИК) № 142300 от 19.07.2012 Статья: СТ.183 
Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб ШТРАФ 51 ГР.+  
 

Категор.ИПК (2 
/ 2) 

 

  СІМЕЙНИЙ НАСИЛЬНИК (РУБЕЖАНСКИЙ ГОВД ЛУГАНСКОЙ ОБЛ. от 11.06.2012) 
 

     Мал.29 

 

 
ЯЩУК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 25.04.1963г.р. 
Уроженец(ка): УКРАИНА, НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОН, 

ПОГОРЕЛОВО  
Гражданство: УКРАИНА Национальность: УКРАИНЦЫ  

http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
http://101.0.1.88/armor/pub/qform/df.php?tname=PERS&idlist=5104801&cid=6489956##
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Адрес (2) 

  МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: УКРАИНА, ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РУБЕЖНОЕ 

РАЙОН, Г. РУБЕЖНОЕ, УЛ. МИРА ДОМ 22 КОРП. В КВ. 23 

Налоговый идентификационный код 

 

Связи лица (1) 

  ЯЩУК ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 21.11.1993 Уроженец(ка):УКРАИНА, 

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РУБЕЖНОЕ РАЙОН, РУБЕЖНОЕ Совместно 

проживают(ли) по адресу: УКРАИНА, ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РУБЕЖНОЕ 

РАЙОН, Г. РУБЕЖНОЕ, УЛ. МИРА ДОМ 22 КВ. 23 

Админпрактика (2) 

  РУБЕЖАНСКИЙ ГОВД ЛУГАНСКОЙ ОБЛ.(УИМ, ЛУБНЕВСКИЙ) № 124316 от 

02.08.2012 Статья: СТ.173-2 Ч.2 Ч.1 ст.173-2, вчинені повторно протягом року 

ШТРАФ 85 ГР.+ 

  РУБЕЖАНСКИЙ ГОВД ЛУГАНСКОЙ ОБЛ.(КМСН, ОЛЕЙНИК) № 142300 от 

19.07.2012 Статья: СТ.183 Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб ШТРАФ 

51 ГР.+ 

ИПК Лицо  

 

Орган РУБЕЖАНСКИЙ ГОВД ЛУГАНСКОЙ ОБЛ. 

Документ МАТЕРИАЛ № 152056 от 11.06.2012 

Линия 

работы 
УИМ 

Категория 

учета 
  СІМЕЙНИЙ НАСИЛЬНИК&nbspРУБЕЖАНСКИЙ ГОВД 

ЛУГАНСКОЙ ОБЛ. Дата постановки: 11.06.12 
 

Описание преступления 
 

Описание лица 

Местонахождение НА СВОБОДЕ 

Хар-ка лица 

ПОХОЖ НА РУССКОГО 

ПОЛ МУЖСКОЙ 

РОСТ 165-175 

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ СРЕДНЕЕ 

ВОЛОСЫ ПРЯМЫЕ 

ЛИЦО ЖЕЛТОЕ 

ВОЛОСЫ ЗАЛЫСИНЫ 
 

  
 

     Мал.30 

Перехід до опції "Диаграмма связей" здійснюється аналогічно переходу до 

опції "Досье" (мал.29). У вікні з'являється позначка з установчими даними 

особи, при натисканні на яку правою кнопкою миши (мал.31), відкривається 

вікно із варіантами вибору ("Связи" та "Удалить"). Після вибору варіанту  

"Связи"  (повторне натискання) відображається "Диаграмма связей" (мал.32). 
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     Мал.31 

 

 
     Мал.32 

 

Рекомендована література до Теми 4: 11, 17, 18, 32, 37 – 39.  

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України – 1996. – № 30. 

2. Про Національну програму інформатизації: Закон України. // Відомості 

Верховної Ради України – 1998. – № 27. 
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3. Про інформацію: Закон України від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради 

України – 1992. –  № 48. 

4. Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 р. // Відомості 

Верховної Ради України. 

5. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 

5.07. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. 

6. Указ Президента України «Про деякі заходи щодо захисту державних 

інформаційних ресурсів у мережах передачі даних» від 24 вересня 2001 р. 

№ 891. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України: «Про першочергові заходи 

інформатизації» від 15 липня 1997 р. № 789. 

8. Наказ Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 року «Про 

затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах». 

9. Про затвердження Програми створення Інтегрованої інформаційно-

пошукової системи органів внутрішніх справ України // Наказ МВС 

України від 07 червня 2006 року № 571. 

10. Про інформаційні системи органів внутрішніх справ України // Наказ 

МВС України від 17 листопада.2003 року №1395. 

11. Концепція розвитку системи інформаційного забезпечення органів 

внутрішніх справ України на 1998-2000 роки. / Наказ МВС України від 

15.05.98р. №357. - К., 1998. 

12. Інструкції про єдиний облік злочинів №11-12 від 21.12.95. - МВС 

України, К., 1995. 

13. Програма інформатизації ОВС України на 2000-2005 рр. (схвалена 

рішенням колегії МВС України №8 КМ/1 від 28 грудня 1999 р.). – К.: 

УОІ. 

14. Слухання з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні – К.: 

Парлам. вид-во, 2006. –175 с. 

15. Сеник В.В. Інформаційні технології в правоохоронній діяльності 

М2: Програма навчальної дисципліни для курсантів кримінальної міліції 

та економічної безпеки. – Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2007. – 20 с. 

16. Методичні рекомендації з організації функціонування Інтегрованої 

інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України 

затвердженої Наказом МВС України від 10 березня 2010 року № 75 «Про 

затвердження Інструкції з організації функціонування Інтегрованої 

інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України», 

Електронний ресурс: http://gosrovd.rv.ua/index.php/iips/162-metodrek-iips. 

http://gosrovd.rv.ua/index.php/iips/162-metodrek-iips
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Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальні завдання слухачі виконують у формі підготовки доповідей, 

рефератів, тематичних кросвордів, тестових завдань, мультимедійних 

презентацій, відеоуроків, електронних підручників, ментальних карт за 

наступними темами. 

 

 
Тема 1: Інформаційні системи у практиці національної поліції 

 

Варіант №1 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1.  Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса 

власника, про родиний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3.   За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 

 

Варіант № 2 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Студенти» 

1.  Відомості: прізвище, ім'я, по батькові студента, номер групи, допуск до сесії 

(істина або неправда), оцінки на іспитах, курсові роботи (ПІБ керівника ), тема, 

курс, оцінка). 

2.   За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища студентів, 

допущених до сесії. 

3. Видати наступну інформацію за допомогою розширеного фільтра: 

а)  вивести прізвища й номери груп відмінників. 

 

Варіант № 3 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Магазин сувенірів» 

1.  Відомості: назва, дата випуску, ціна, країна, фірма, кількість, про продукцію 

фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 
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2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі види сувенірів, 

випущені  після  01.06.2002 і назва фірм. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести всі назви сувенірів і ціни, кількість яких більше 100гривень. 

b) вивести всі назви сувенірів вартістю менш 50 гривень. 

 

Варіант № 4 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Співробітники» 

1. Відомості: прізвище, ім'я, по батькові, посада (заповнюється з довідника 

посад), розмір заробітної плати, дата народження, про родинний стан (ПІБ 

родича, вид споріднення ), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища співробітників, що 

одержують менш 1600 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a)  вивести прізвища всіх співробітників, що одержують більше 1200 гривень 

або менш 500. 

 

Варіант №5 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1.  Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса 

власника, про родиний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 

 

Варіант №6 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Бібліотека» 

1.  Відомості: назва книги, автор, рік видання, видавництво, ціна, кількість 

книг, про видавництва (країна, місто ), телефон). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: 

назви книг, видані за останні 3 роки. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a)      вивести назви всіх книг, ціна на які > 50 гривень. 
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Варіант №7 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Вкладники банку» 

1.  Відомості: ПІБ вкладника, номер рахунку, пароль, розмір внеску, розмір 

кредиту, про родиний стан вкладника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища всіх 

вкладників, кредит яких перевищує 1000 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

вивести прізвища всіх вкладників, розмір внеску, яких не перевищує 1000 

гривень. 

 

Варіант №8 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1.  Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса 

власника, про родиний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a)  вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 

 

Варіант №9 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Ліки в таблетках» 

1. Відомості: назва, фірма, країна, ціна, в упакувань, дата випуску, строк 

придатності, про продукцію фірми-виробника (назва продукту ), кількість, 

ціна). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести назву препаратів 

вартістю менш 20 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести Назви ліків, ціна на які більше 20 гривень. 

 

Варіант №10 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 
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«Магазин жіночого взуття» 

1. Відомості: вид (туфлі, чоботи, босоніжки), кольори, розмір, фірма, країна, 

ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі види взуття із 

ціною більше 1000 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести види взуття, розміром більше 37 вітчизняного виробництва. 

 

Варіант №11 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Салон чоловічих сорочок» 

1.  Відомості: розмір, кольори, рукав, матеріал (хлопок, бавовна., синтетика), 

країна, фірма, ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту, кількість, 

ціна). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі розміри й 

кольори сорочок з бавовни. 

3.   За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести розміри й сорочок з коротким рукавом; 

b) вивести матеріал і ціну всіх сорочок, дорожче 100 гривень. 

 

Варіант №12 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Магазин сувенірів» 

1.  Відомості: назва, дата випуску, ціна, країна, фірма, кількість, про продукцію 

фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2.   За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі види сувенірів, 

випущені після 01.06.2002 і назва фірм. 

3.    За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести всі назви сувенірів і ціни,  кількість яких  більше 100 гривень. 

b) вивести всі назви сувенірів вартістю менш 50 гривень. 

  

Варіант №13 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Студенти» 

1.  Відомості: прізвище, ім'я, по батькові студента, номер групи, допуск до сесії 

(істина або неправда), оцінки на іспитах, курсові роботи (ПІБ керівника ), тема, 

курс, оцінка). 

2.   За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища студентів, 

допущених до сесії. 



 

 

126 

 

3.   Видати наступну інформацію за допомогою розширеного фільтра: 

а) вивести прізвища й номери груп відмінників. 

 

Варіант № 14 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Співробітники» 

1. Відомості: прізвище, ім'я, по батькові, посада (заповнюється з довідника 

посад), розмір заробітної плати, дата народження, про родинний стан (ПІБ 

родича, вид споріднення ), дата народження). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища співробітників, 

що одержують менш 2600 гривень. 

3.   За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх співробітників, що одержують більше 2200 гривень 

або менш 1500. 

  

Варіант №15 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

 «Бібліотека» 

1. Відомості: назва книги, автор, рік видання, видавництво, ціна, кількість книг, 

про видавництва (країна, місто ), телефон). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: 

назви книг, видані за останні 3 роки. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести назви всіх книг, ціна на які > 50 гривень. 

 

Варіант №16 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Вкладники банку» 

1. Відомості: ПІБ вкладника, номер рахунку, пароль, розмір внеску, розмір 

кредиту, про родиний стан вкладника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища всіх 

вкладників, кредит яких перевищує 1000 гривень. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

вивести прізвища всіх вкладників, розмір внеску, яких не перевищує 1000 

гривень. 

 

Варіант № 17 
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Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1. Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, колір, адреса 

власника, про родинний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 

  

Варіант №18 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Студенти» 

1. Відомості: прізвище, ім'я, по батькові студента, номер групи, допуск до сесії 

(істина або неправда), оцінки на іспитах, курсові роботи (ПІБ керівника ), тема, 

курс, оцінка). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища студентів, 

допущених до сесії. 

3. Видати наступну інформацію за допомогою розширеного фільтра: 

а) вивести прізвища й номери груп відмінників. 

 

Варіант №19 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Магазин сувенірів» 

1. Відомості: назва, дата випуску, ціна, країна, фірма, кількість, про продукцію 

фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі види сувенірів, 

випущені  після  01.06.2002 і назва фірм. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести всі назви сувенірів, ціни яких більше 100 гривень. 

b) вивести всі назви сувенірів вартістю менш 50 гривень. 

 

Варіант №20 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Співробітники» 
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1. Відомості: прізвище, ім'я, по батькові, посада (заповнюється з довідника 

посад), розмір заробітної плати, дата народження, про родинний стан (ПІБ 

родича, вид споріднення ), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища співробітників, що 

одержують менш 2600 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх співробітників, що одержують більше 2200 гривень 

або менш 1500. 

  

Варіант №21 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1. Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса 

власника, про родинний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 

 

Варіант №22 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Бібліотека» 

1. Відомості: назва книги, автор, рік видання, видавництво, ціна, кількість книг, 

про видавництва (країна, місто ), телефон). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: 

назви книг, видані за останні 3 роки. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a)      вивести назви всіх книг, ціна на які > 50 гривень. 

 

Варіант №23 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Вкладники банку» 

1. Відомості: ПІБ вкладника, номер рахунку, пароль, розмір внеску, розмір 

кредиту, про родинний стан вкладника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища всіх 

вкладників, кредит яких перевищує 1000 гривень. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 
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вивести прізвища всіх вкладників, розмір внеску, яких не перевищує 1000 

гривень; 

 

Варіант №24 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1. Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса 

власника, про родинний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a)      вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 

 

Варіант №25 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Ліки в таблетках» 

1. Відомості: назва, фірма, країна, ціна, в упакувань, дата випуску, строк 

придатності, про продукцію фірми-виробника (назва продукту ), кількість, 

ціна). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести назву препаратів 

вартістю менш 20 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести назви ліків, ціна на які більше 20 гривень. 

 

Варіант №26 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Магазин жіночого взуття» 

1. Відомості: вид (туфлі, чоботи, босоніжки), кольори, розмір, фірма, країна, 

ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі види взуття із 

ціною більше 1000 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести види взуття, розміром більше 37 вітчизняного виробництва. 

 

Варіант №27 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 
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«Салон чоловічих сорочок» 

1. Відомості: розмір, кольори, рукав, матеріал (хлопок, бавовна, синтетика.), 

країна, фірма, ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту, кількість, 

ціна). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі розміри й 

кольори сорочок з бавовни. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести розміри й сорочок з коротким рукавом; 

b) вивести матеріал і ціну всіх сорочок, дорожче 100 гривень. 

 

Варіант №28 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Магазин сувенірів» 

1. Відомості: назва, дата випуску, ціна, країна, фірма, кількість, про продукцію 

фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі види сувенірів, 

випущені після 01.06.2002 і назва фірм. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести всі назви сувенірів і ціни,  кількість яких  більше 100 гривень. 

b) вивести всі назви сувенірів вартістю менш 50 гривень. 

 

Варіант №29 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Студенти» 

1. Відомості: прізвище, ім'я, по батькові студента, номер групи, допуск до сесії 

(істина або неправда), оцінки на іспитах, курсові роботи (ПІБ керівника ), тема, 

курс, оцінка). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища студентів, 

допущених до сесії. 

3.  Видати наступну інформацію за допомогою розширеного фільтра: 

а) вивести прізвища й номери груп відмінників. 

 

Варіант №30 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Співробітники» 

1. Відомості: прізвище, ім'я, по батькові, посада (заповнюється з довідника 

посад), розмір заробітної плати,  дата народження, про родинний стан (ПІБ 

родича, вид споріднення ), дата народження). 
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2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища співробітників, що 

одержують менш 2600 гривень. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх співробітників, що одержують більше 2200 гривень 

або менш 1500. 

  

Варіант №31 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Бібліотека» 

1. Відомості: назва книги, автор, рік видання, видавництво, ціна, кількість книг, 

про видавництва (країна, місто ), телефон). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: 

назви книг, видані за останні 3 роки. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести назви всіх книг, ціна на які > 50 гривень; 

 

Варіант №32 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Вкладники банку» 

1. Відомості: ПІБ вкладника, номер рахунку, пароль, розмір внеску, розмір 

кредиту, про родинний стан вкладника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища всіх 

вкладників, кредит яких перевищує 1000 гривень. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

вивести прізвища всіх вкладників, розмір внеску, яких не перевищує 1000 

гривень. 

 

Варіант №33 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1. Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса 

власника, про родиний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 
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Тема 2: Створення інформаційних систем за допомогою СУБД MS Access 

 

У кожному завданні зазначені поля таблиці БД, яку необхідно створити. У 

таблицю необхідно ввести довільні тестові дані: 10-15 записів. 

 

Варіант №1 «Студенти» 

1.  Відомості: прізвище, ім'я студента, номер групи, допуск до сесії (істина або 

неправда), оцінки на іспитах, курсові роботи (Прізвище, Ім'я та по батькові 

керівника, тема, курс, оцінка). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: прізвища студентів, допущених до 

сесії. 

3.  Створити наступні запити: 

a)  вивести прізвища всіх студентів, не допущених до сесії; 

b)  вивести прізвища й номери груп відмінників. 

 

Варіант №2 «Співробітники» 

1.   Відомості: прізвище, ім'я, по батькові, посада, розмір заробітної плати,  дата 

народження, освіта). 

2.   Створити таблицю за допомогою запиту: прізвища співробітників, що 

одержують менш 1600 гривень. 

3.   Створити наступні запити: 

a) вивести прізвища всіх співробітників, що одержують більше 1600 

гривень; 

b) вивести прізвища й посади співробітників, яким немає 20 років. 

 

Варіант №3 «Бібліотека» 

1. Відомості: назва книги, автор, рік видання, видавництво, ціна, кількість книг, 

про видавництва (країна, місто, телефон). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: назви книг, видані за останні 3 

роки. 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх книг, ціна на які > 50 гривень; 

b) вивести назви всіх книг даного автора. 
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Варіант №4 «Тенісисти» 

1. Відомості: прізвище й ім'я тенісиста, назва турніру, місце на турнірі, рейтинг 

(номер ракетки у світі), про родинний стан тенісиста (ПІБ родича, вид 

споріднення, дата народження). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: прізвища тенісистів із країн Європи 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести прізвища всіх призерів Уимблдона; 

b) вивести прізвища й імена тенісистів, що входять у першу 10. 

 

Варіант №5 «Фільмотека» 

1. Створити першу таблицю, що містить наступні відомості: назва фільму, 

режисер, прізвище актора, що знявся в головній ролі, рік виходу на екран, 

номер відеокасети, про родинний стан режисера (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: назви фільмів , що вийшли на 

екран за останні 3 роки. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх фільмів, у яких знімався даний актор; 

b) вивести прізвище режисера, що зняв даний фільм. 

 

Варіант №6 «Погода у світі» 

1.  Створити першу таблицю, що містить наступні відомості: Дата, температура, 

хмарність, опади, регіон (заповнюється з довідника регіонів). 

2.  Створити підлеглу таблицю про регіони (площа, кількість жителів, мова 

спілкування жителів). 

3.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести дати, коли температура 

була в інтервалі від (0,-5) градусів. 

4.  Створити наступні запити: 

a)  вивести дати, коли йшов сніг і температура нижче -10 градусів; 

b)  вивести відомості про погоду в даному регіоні. 

 

Варіант №7 «Бюро зайнятості» 

1. Відомості: Прізвище безробітного, професія, утворення, вік, підлога, стаж, 

про родинний стан безробітного (Прізвище родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 
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2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести прізвища всіх жінок зі 

стажем більше 10 років. 

3.  Створити наступні запити: 

a)  вивести прізвища всіх учителів зі стажем більше 2 років; 

b)  вивести професії безробітних з вищею освітою. 

 

Варіант №8 «Вкладники банку» 

1.  Відомості: Прізвище вкладника, номер рахунку, пароль, розмір внеску, 

розмір кредиту, про родинний стан вкладника (Прізвище родича, вид 

споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести прізвища всіх вкладників, 

кредит яких перевищує 1000 гривень. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести прізвища всіх вкладників, розмір внеску, яких не перевищує 1000 

гривень; 

b) вивести пароль даного вкладника. 

 

Варіант №9 «Власники машин» 

1. Відомості: Прізвище власника, номер машини, марка машини, кольори, 

адреса власника, про родинний стан власника (Прізвище родича, вид 

споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести прізвища всіх власників сріблистих «іномарок»; 

b) вивести прізвища й адреси власників автомашин з номерами, що 

починаються на 35. 

 

Варіант №10 «Склад» 

1.  Створити першу таблицю, що містить наступні відомості: найменування 

товару, фірма-виробник, ціна за одиницю, кількість, номер складу, мінімальна 

партія, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з 

довідника найменувань продукції), кількість, ціна). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести найменування товарів з 

мінімальною партією більше 50. 

3.  Створити наступні запити: 
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a) вивести найменування й кількість всіх товарів, що зберігаються на складі; 

b) вивести прайс-лист. 

 

Варіант №11 «Мої улюблені музичні групи»  

1.  Відомості:  назва групи, рік створення групи, стиль, прізвище соліста, самий 

популярний альбом: назва альбому, рік  випуску, тираж альбому, про родинний 

стан соліста (прізвище родича, вид споріднення (заповнюється з довідника 

родинних зв'язків), дата народження). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви груп і альбомів 

тиражем більше 1000. 

3.   Створити наступні запити: 

a)  вивести прізвище соліста конкретної групи; 

b)   надрукувати назви груп і назви альбомів, популярних у плині останніх 5 

років.  

 

Варіант №12 «Моя кулінарія»  

1. Відомості: назва блюда, енергетична цінність (ккал), ціна, про рецептуру 

блюда (продукт, кількість, ціна). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: перелічити блюда, енергетична  

цінність яких перевищує 100 Ккал. 

3. Створити наступні запити: 

a)  вивести назві блюд, енергетична цінність яких не перевищує 100 Ккал.; 

b)  надрукувати назви й ціну блюд, які можна приготувати з картоплі й м'яса. 

 

Варіант №13 «Ліки в таблетках»  

1.  Відомості: назва, фірма, країна, ціна, в упакувань, дата випуску, строк 

придатності, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з 

довідника найменувань продукції), кількість, ціна). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву препаратів вартістю 

менш 20 гривень. 

3.  Створити наступні запити: 

a)  вивести Назви ліків, ціна на які більше 20 гривень; 

b)   вивести Назви всіх вітчизняних ліків. 
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Варіант №14  «Хіти місяця»  

1.  Відомості: назва пісні, композитор, поет, виконавець, дата I-го виконання, 

місто, дата народження). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви всіх пісень, уперше 

виконаних  за останні 2 роки. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести дати виконання пісень одного композитора; 

b) вивести назви всіх пісень, виконаних уперше в Москві. 

 

Варіант №15 «Музика на CD»  

1.  Відомості: назва, автор, виконавець, число добутків (пісень, п'єс, арій і т.д.), 

дата випуску, тираж, вартість, формат, про родинний стан автора (Прізвище 

родича, вид споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата 

народження). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву дисків, де число 

добутків більше 10. 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести  прайс-лист; 

b) вивести авторів і виконавців з дисків, випуску останніх 2 років. 

 

Варіант№ 16 «Креми для обличчя»  

1.  Відомості: назва крему, дата випуску, строк придатності , для якого типу 

шкіри (ж, с, н ),  країна, фірма, вартість, про продукцію фірми-виробника (назва 

продукту, кількість, ціна). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви всіх кремів, зі 

строком придатності більше року. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви кремів для нормальної й сухої шкіри особи; 

b) вивести країну й фірму виробника для кремів дорожче 10 гривень. 

 

Варіант №17 «Дитяча косметика» 

1.  Відомості: назва, вид, дата випуску, строк придатності, фірма-виробник, 

країна, вартість, про продукцію фірми-виробника (назва продукту 

(заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна). 
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2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви всіх засобів, вартість 

яких менш 50 гривень. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх кремів і їхня вартість; 

b) вивести назви віх засобів, зроблених у Росії. 

 

Варіант №18 «Туалетна вода»  

1. Відомості: назва, тип (дружин., чоловік.), дата випуску, строк придатності, 

країна, ціна, фірма-виробник, число впакувань, про продукцію фірми-

виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), 

кількість, ціна). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву туалетної води , 

зробленої у Франції. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх типів туалетної води для чоловіків; 

b) вивести назву  туалетної води, ціна якого менш 10 гривень. 

 

Варіант№ 19 «Ліки в ампулах»  

1.  Відомості:  назва, фірма, країна, ціна, число впакувань, дата випуску, строк 

придатності, про продукцію фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву   вітчизняних  ліків із 

числом упакувань  більше 100. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви ліків, ціна на які менш 30 гривень ; 

b)  вивести назви всіх ліків зі строком придатності більше  року. 

 

Варіант №20 «Магазин жіночого взуття»  

1. Відомості: вид (туфлі, чоботи, черевики, босоніжки), кольори, розмір, фірма, 

країна, ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі види взуття із ціною 

більше 100 гривень. 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести види взуття, розміром більше 37 вітчизняного виробництва; 

b) вивести країну та фірму всіх світлих босоніжок. 



 

 

138 

 

 

Варіант №21 «Декоративна пудра»  

1.  Відомості: назва, вид, тон (тим., світло.), ціна, країна, фірма, про продукцію 

фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань 

продукції), кількість, ціна). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви всіх видів пудри, 

зроблених у Франції. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх видів пудри темного тону; 

b) вивести назви розсипчастої пудри.   

 

Варіант №22 «Салон чоловічих сорочок»  

1.  Відомості: розмір, колір, рукав, матеріал (бавовна, вовна, синтетика), країна, 

фірма, ціна).  

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі розміри й кольори 

сорочок з бавовни. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести розміри й кольори сорочок з коротким рукавом; 

b) вивести матеріал і ціну всіх сорочок, дорожче 100 гривень. 

 

Варіант №23 «Дитячі м'які іграшки»  

1.  Відомості: вид (заєць, кішка й т.д.), країна, фірма, тип (вага, ціна, лежить-

стоїть). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі види й ціни іграшок, 

дешевше 50 гривень. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести всі види лежачих іграшок і їхні ціни ; 

b) вивести всі варіанти зайців, зроблених у Китаю. 

 

Варіант №24 «Магазин сувенірів»  

1. Відомості: назва, дата випуску, ціна, країна ,фірма, кількість),  

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі види сувенірів, 

випущені  після  01.06.2006 і назви фірм. 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести всі назви сувенірів і ціни,  кількість яких  більше 100 гривень. 
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b) вивести всі назви сувенірів вартістю менш 50 гривень.  

 

Варіант №25 «Магазин ручних годин»  

1.  Створити першу таблицю з наступними полями:  Марка, Тип  (кварц., мех.), 

браслет (є - немає) , ціна, країна, фірма, кількість.   

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі марки      кварцових 

годин, країни  й фірми  виробники. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести відомості про всі  механічні годинники, ціна яких  менш 100 

гривень; 

b) вивести марку й ціни годин із браслетом.  

 

Варіант №26 «Магазин настільних і настінних годинників»  

1. Відомості:  марка, тип (кварц., мех.), вид (стіна, стіл), ціна, країна ,фірма, 

кількість). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі марки  настінних 

годинників, ціна яких нижче 50 гривень. 

3.  Створити наступні запити: 

a)  вивести марки  всіх  кварцових годин, ціна яких менш 100 гривень; 

b)  вивести марку й ціни настільних годин.  

 

Варіант №27 «Магазин дитячого взуття»  

1. Відомості:  вид (туфлі, чоботи , тапочки), колір, розмір, країна, фірма, ціна, 

кількість). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі види дитячого взуття, 

зробленої в Україні. 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести всі види взуття темних кольорів для дівчинок; 

b) вивести види дитячого взуття, кількість якої більше 50 пара. 

 

Варіант №28 «Магазин зошитів і блокнотів»  

1. Відомості:  найменування, розмір, ціна, число сторінок, кріплення (пруж., 

скріп.), країна, фірма). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі відомості про зошити, 

яки дешевше 4 гривень. 



 

 

140 

 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести  розміри всіх пружинних  блокнотів і їхні ціни; 

b) вивести всі найменування  товарів із числом сторінок більше 48.  

 

Варіант №29 «Магазин ламп»  

1.  Відомості:  напруга, розмір (вел., середн., малий.), ціна, кількість, дата 

випуску, країна, фірма). 

2.   Створити таблицю за допомогою запиту: вивести напругу ламп  середнього 

й  малого розміру, зроблених у Польщі. 

3.   Створити наступні запити: 

a)  вивести  відомості про лампи в 100 Ватт і в кількості не менш 50; 

b)  вивести напругу всіх  ламп вітчизняного виробництва.  

 

Варіант №30 «Домашня аптека: вітаміни в таблетках»  

1.  Відомості: назва, вид (для дорослих, для дітей), фірма, країна, ціна, число 

впакувань, дата випуску). 

2.  Створити другу таблицю за допомогою запиту: вивести назву вітчизняних 

вітамінів для дорослих. 

3.  Створити наступні запити: 

a)  вивести назви вітамінів, ціна на які менш 20 гривень ; 

b)  вивести назви всіх дитячих вітамінів і число впакувань. 

 

Варіант №31 «Склад цукерок»  

1.  Відомості: назва, вид (шок., кар., ірис і т.п.), ціна за кг, кількість,  дата 

реалізації,  кондитерська фабрика). 

2.   Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву цукерок зі строком 

реалізації 3 місяці, кількість яких більше 30 кг. 

3.   Створити наступні запити: 

a)  вивести назви шоколадних цукерок, ціна яких вище 50 гривень ; 

b)  вивести назви карамелі, зробленою фабрикою "Світанок". 

 

Варіант №32 «Склад цукерок ( в упаковці)»  

1. Відомості: назва, вага, ціна, кількість, дата реалізації, кондитерська фабрика). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту:  вивести назву цукерок, строк 

реалізації яких 3 місяці й кількість більше 20 упакувань. 
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3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх цукерок, вага яких більше 350 грам; 

b) вивести назви всіх цукерок, зроблених  фабрикою  "Світоч". 

 

Варіант №33 «Склад розчинної кави»  

1.  Відомості: назва, вага, ціна, кількість банок, фірма-виробник). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву кави, зробленої в 

Бразилії, кількість банок  якого більше 30. 

3.   Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх банок кави вагою 100 грам з Індії; 

b) вивести назви й вагу всіх банок кави, дешевше 20 гривень. 

 

 

Тема №3: Автоматизація підготовки юридичних документів основі у 

середовищі MS Office. 

 

Варіант № 1. 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № __ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

"Гарна робота"  у посаді  .……  . 

Дата видачі довідки  .…         Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Старанний П. Л. 

Перше поле повинне бути цілим числом. Друге поле - текстове. Поле "у посаді"  

……  повинно бути типу "список". Дата видачі довідки повинна бути  

автоматично обновлюваною. Отриманий документ збережіть як файл MS Word 

типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи на дискеті.  

2. У  MS Word створити макрос, що вставляє в рядок документа який-небудь 

спеціальний символ  (наприклад ® ) у лапках і охоплений пробілами з обох 

сторін. 

 

Варіант № 2. 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми "Гарна робота"  у посаді …  . 
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Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Старанний П. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

2. У  MS Word створити макрос, що вставляє в рядок документа який-небудь 

спеціальний символ  (наприклад § ) у лапках і охоплений пробілами з обох 

сторін. 

 

 

Варіант № 3 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

"Сигнал"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Петренко П. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

 

2. Створити макрос Word, що уставляє у документ таблицю, що складається з 

чотирьох стовпців і трьох рядків  

№ Прізвище Ім'я По батькові 

    

    

и виконує перехід на нову сторінку  документу. Запуск макросу – комбінація 

клавіш Ctrl+Alt+U. 

 

Варіант № 4 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

" Пошук"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  
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Директор фірми ...…………...... Іваненко Ю. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

 

2. Створити макрос для MS Word, що задає параметри сторінки (ліве поле – 20 

мм., праве поле – 15 мм., верхній колонтитул – 20 мм., нижній колонтитул – 20 

мм). Привласнити клавіатурну комбінацію "Shift-Alt-2". 

  

 Варіант № 5 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

" Юрінфо"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Молодцов П. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

 

2. У MS Word створити макрос, який виконує наступні дії: починає новий 

абзац, установлює вирівнювання – по ширині, інтервал між рядками – 1,5 , 

шрифт – Arial Narrow, розмір шрифту – 18. 

 Варіант №6. 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № __ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

"Гарна робота"  у посаді  .……  . 

Дата видачі довідки  .…         Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Старанний П. Л. 
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Перше поле повинне бути цілим числом. Друге поле - текстове. Поле "у посаді"  

……  повинно бути типу "список". Дата видачі довідки повинна бути  

автоматично обновлюваною. Отриманий документ збережіть як файл MS Word 

типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи на дискеті.  

2. У  MS Word створити макрос, що вставляє в рядок документа який-небудь 

спеціальний символ  (наприклад ® ) у лапках і охоплений пробілами з обох 

сторін. 

 

Варіант №7. 

2. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми "Гарна робота"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Старанний П. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

2. У  MS Word створити макрос, що вставляє в рядок документа який-небудь 

спеціальний символ  (наприклад § ) у лапках і охоплений пробілами з обох 

сторін. 

 

 

Варіант № 8. 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

"Сигнал"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Петренко П. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

 

2. Створити макрос Word, що уставляє у документ таблицю, що складається з 

чотирьох стовпців і трьох рядків  

№ Прізвище Ім'я По батькові 
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и виконує перехід на нову сторінку  документу. Запуск макросу – комбінація 

клавіш Ctrl+Alt+U.  

 

Варіант № 9. 

2. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

" Пошук"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Іваненко Ю. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

 

2. Створити макрос для MS Word, що задає параметри сторінки (ліве поле – 20 

мм., праве поле – 15 мм., верхній колонтитул – 20 мм., нижній колонтитул – 20 

мм). Привласнити клавіатурну комбінацію "Shift-Alt-2". 

  

Варіант № 10. 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

" Юрінфо"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Молодцов П. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

 

2. У MS Word створити макрос, який виконує наступні дії: починає новий 

абзац, установлює вирівнювання – по ширині, інтервал між рядками – 1,5 , 

шрифт – Arial Narrow, розмір шрифту – 18. 
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Тема 4: Загальні положення роботи з об’єктами обліку та формами 

надання інформації АІС «АРМОР». Заповнення реквізитів електронних 

карток ІІПС та паперових документів обліку. Загальний порядок 

формування інформаційних ресурсів інформаційних підсистем ІІПС. 

Доступ та порядок керування доступом інформаційних підсистем ІІПС АІС 

«АРМОР» 

 

1. Завантажте програму AРМОР 

На робочому столі операційної системи Windows активізуйте ярлик 

програми AРМОР та двічі натисніть на ліву клавішу маніпулятора 

«мишка». 

 

2. Проведіть ідентифікацію користувача 

У вікні, що з’явиться, у полі КОРИСТУВАЧ введіть: lui, у полі ПАРОЛЬ – 

lui. Натисніть клавішу Enter (або кнопку ОК). Дочекайтеся завантаження бази 

даних. 

 

3. Здійсніть налагодження параметрів роботи програми 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ натисніть на квадратний елемент 

керування [■]. У головному меню програми виберіть: СИСТЕМА  

НАСТРОЙКА  МЕРЕЖА. Запишіть у звіт параметри підключення до 

мережі. Натисніть на клавішу ВІДМІНА.  

Встановіть параметри ввімкнення заставки: СИСТЕМА  НАСТРОЙКА  

ЗАСТАВКА. Встановіть час запуску 10 хвилин  ОК. 

Встановіть параметри звукових повідомлень СИСТЕМА  НАСТРОЙКА  

ЗАГАЛЬНІ НАСТРОЙКИ. Встановіть помітку ([X]) у полі ВКЛЮЧИТИ 

ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ  ОК. 

Встановіть параметри очищення запиту після його виконання: СИСТЕМА  

НАСТРОЙКА  ЗАГАЛЬНІ НАСТРОЙКИ. Встановіть помітку ([X]) у полі 

ОЧИСТИТИ ДАНІ ЗАПИТУ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ  ОК. 

 

4. Ознайомтесь з можливостями програми 

Викличте вікно панелі задач СИСТЕМА  ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ (яку 

альтернативну комбінацію клавіш можна використати для переходу до вікна 

панелі задач?). Запишіть у звіт можливі варіанти здійснення пошуку 

інформації (доступні банки даних, ті що корегуються та не корегуються). 

 

5. Здійсніть пошук інформації за пунктом ОСОБА. 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ виберіть пункт ОСОБА. У вікні, 

що з’явилося, виконайте комбінацію клавіш Ctrl+F2. У наступному вікні в полі 

СТАТЬ, використовуючи трикутний елемент керування [], виберіть стать 

ЧОЛОВІЧА. Увімкніть українську розкладку клавіатури, використовуючи 
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праву клавішу Ctrl. Перемістіть курсор у поле ПРІЗВИЩЕ та введіть прізвище 

ФІРМАН. У полі ІМ’Я введіть ВОЛОДИМИР, а у полі ПО БАТЬКОВІ – 

МИХАЙЛОВИЧ. Натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Enter. 

 

6. Перегляньте знайдену інформацію 

Скільки записів знайдено? Запишіть у звіт інформацію про особу, яка була 

знайдена (прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження). 

 

7. Проведіть детальне вивчення особи 

Встановіть курсор на запис ФІРМАН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ та 

виконайте комбінацію клавіш Ctrl+Enter. У правій та нижній частині вікна 

(переліках баз даних) буде виведена інформація числовим показником щодо 

відомостей про дану особу (див рис.1). 

 

Інформація про кількість записів на дану особу у базі 

 

Рис.1. Інформація про особу. 

Запишіть у звіт назви баз даних, в яких міститься інформація.  

Виберіть базу даних ЗБРОЯ та перегляньте інформацію. Запишіть у звіт 

повну інформацію за даною базою (вид зброї, тип зброї, марка, (модель), номер, 

калібр, паспорт/посвідчення, дата реєстрації, право володіння, призначення, 

номер дозволу). Використайте клавішу Esc для повернення в попереднє меню 

програми. 

Перегляньте інформацію за базою даних АДРЕСА. Запишіть у звіт місце 

прописки. Для детальнішого перегляду інформації використайте клавішу F3. 

Внизу вікна, що з’явиться, виберіть пункт ОСОБА. Запишіть у звіт кількість 

осіб, що прописані в даній квартирі. Повторно виберіть пункт ОСОБА. 

Використовуючи елементи управління НАВІГАТОРА, що знаходяться внизу 
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вікна, виконайте перехід до наступного запису. Запишіть у звіт інформацію 

про осіб, що прописані в даній квартирі.  

У вікні перегляду інформації про СЕМАНЯ АНДРІЯ ЄВСТАХІЙОВИЧА 

використавши клавішу F3 запишіть інформацію про кількість зброї, яка 

зареєстрована за даною особою. Аналогічно попереднім діям здійсніть 

перегляд та запишіть у звіт інформацію про місце проживання даної особи.  

Після перегляду інформації закрийте відкриті вікна, використовуючи 

клавішу Esc до того часу, поки не повернетеся до вікна першого рівня з 

інформацією про ФІРМАНА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 

 

8. Збережіть знайдену інформацію 

ВИВІД  ФАЙЛ. У стрічці ІМ’Я ФАЙЛУ введіть ім’я, що відповідає 

Вашому прізвищу  ОК. 

9. Здійсніть пошук інформації про особу за номером варіанту, що 

поданий нижче та відповідає Вашому порядковому номеру за списком 

групи. 

Перед початком здійснення нового запиту виконайте: Ctrl+F2  F8  

Відмовтесь від збереження даних запиту (ДА). Виконайте пошук інформації, 

аналогічно пункту 5-му даної методики. Запишіть повну інформацію про дану 

особу (прізвище, ім’я по батькові, дата і місце народження, громадянство) та 

бази даних, які містять інформацію про неї. 

Список варіантів для виконання пошуку: 

1. Сидоренко Зеновій Іванович. 

2. Войтюк Володимир Степанович. 

3. Підлісний Василь Іванович. 

4. Хамула Анатолій Ігорович. 

5. Бурбан Михайло Степанович. 

6. Манзяк Петро Дмитрович. 

7. Виздрик Мирон Васильович. 

8. Рудий Микола Михайлович. 

9. Семчук Анатолій Володимирович. 

10. Касьянов Юрій Володимирович. 

11. Вітюк Ярослав Васильович. 

12. Семочко Володимир Андрійович. 

13. Кузьмак Іван Федорович. 

14. Бойко Андрії Іванович. 

15. Анастасин Микола Йосипович. 

16. Легоцький Дмитро Ігорович. 

17. Баган Юрій Йосипович. 

18. Володько Володимир Володимирович. 

19. Ігорчук Іван Станіславович. 

20. Золотий Дмитро Богданович. 

21. Баран Василь Олегович. 

22. Бабій Ігор Михайлович. 

23. Мичко Олег Павлович. 
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24. Микитишин Володимир Степанович. 

25. Лизак Ярослав Васильович. 

26. Фірман Ігор Михайлович. 

27. Шишко Валерій Йосипович. 

28. Слижук Володимир Михайлович. 

29. Зачек Олег Ігорович. 

30. Рудий Тарас Володимирович. 

 

10. Здійсніть пошук інформації про особу за типом зброї 

У вікні програми виберіть пункт головного меню СИСТЕМА  ПАНЕЛЬ 

ЗАДАЧ. У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ виберіть підзадачу ЗБРОЯ. У 

вікні ЗБРОЯ натисніть елемент управління «+» НАВІГАТОРА. У вікні, що 

з’явиться, введіть номер зброї: 007859. Задайте режим пошуку інформації 

(Ctrl+Enter). 

 

11. Перегляньте знайдену інформацію 

Запишіть у звіт результати пошуку (марку (модель), серію, номер, рік, вид 

зброї, тип зброї. Для отримання детальнішої інформації натисніть Ctrl+Enter. У 

правій частині вікна виберіть варіант належності зброї (ОСОБИСТА, 

ВІДОМЧА). Запишіть у звіт повну інформацію про особу, якій належить 

зброя. Для перегляду повної інформації натисніть клавішу F3. У вікні ОСОБА, 

що з’явиться, виберіть базу даних АДРЕСА. Запишіть у звіт інформацію про 

місце прописки даної особи. Вийдіть у вікно ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ, 

використовуючи клавішу Esc та комбінацію Alt+F4. 

 

12. Здійсніть пошук інформації про особу за базою даних АПРА 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ виберіть підзадачу ОСОБА. У вікні 

ОСОБА виконайте комбінацію клавіш Ctrl+Q. В наступному вікні у полі 

ПРІЗВИЩЕ введіть КРИЦЬКИЙ; у полі ІМЯ – ВАЛЕРІЙ; у полі ПО 

БАТЬКОВІ – МИКОЛАЙОВИЧ. Виконайте пошук (Ctrl+Enter). У вікні 

результатів пошуку виберіть підзадачу АПРА. Запишіть у звіт інформацію 

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВОПОРУШЕННЯ та ОРГАН РЕЄСТРАЦІЇ. Закрийте 

вікно (Esc) та поверніться у вікно ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ (Alt+F4). 

 

13. Здійсніть пошук інформації про осіб за місцем проживання 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ активізуйте підзадачу АДРЕСА. У 

вікні, що з′явилося, виконайте комбінацію клавіш Ctrl+Q. В наступному вікні у 

полі НАС. ПУНКТ введіть ЛЬВІВ; у полі ВУЛИЦЯ – НАУКОВА; у полі БУД. – 

102; у полі КВАРТИРА – 22. Виконайте запит (Ctrl+Enter). Запишіть у звіт: 

скільки записів знайдено; прізвище, ім’я, по батькові та рік народження особи.  

 

14. Проведіть детальне вивчення особи за місцем проживання 

Для детальнішого вивчення перегляньте інформацію, використавши клавішу 

(F3). Які підзадачі вікна ОСОБА містять інформацію? Запишіть їх у звіт. 

Активізуйте підзадачу ІПК. У вікні ІПК НА ОСОБУ активізуйте під задачу 
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ЗЛОЧИН. Запишіть у звіт КВАЛІФІКАЦІЮ ЗЛОЧИНУ. Поверніться у 

попереднє вікно (Esc). Використовуючи панель НАВІГАТОРА, перейдіть до 

наступного запису. Запишіть у звіт КАТЕГОРІЮ ОБЛІКУ. Перейдіть до 

наступного запису та знову активізуйте підзадачу ЗЛОЧИН. Перегляньте 

інформацію про злочин та запишіть у звіт ФАБУЛУ, ДАТУ та ЧАС скоєння 

злочину. Закрийте вікна (Esc). 

 

15. Здійсніть пошук інформації за довільною адресою. 

Викличте вікно запиту Ctrl+Q  F8. Для очищення полів запиту дайте 

підтвердження проведенню операції (ДА) Введіть довільну адресу та виконайте 

пошук (Ctrl+Enter). Результати пошуку та адресу запишіть у звіт. Закрийте 

вікно (Esc) та поверніться у вікно ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ (Alt+F4). 

 

16. Виконайте пошук інформації про власника автотранспорту за 

державним номером 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ виберіть підзадачу АМТ, у якій 

викличте вікно запиту Ctrl+Q. У поле ДЕРЖНОМЕР введіть: ВС1248АМ 

(українська розкладка клавіатури). Виконайте пошук (Ctrl+Enter). Запишіть у 

звіт інформацію про автомобіль (марку, модель та колір). У цьому ж вікні 

результатів пошуку активізуйте підзадачу ОСОБА. Запишіть у звіт 

інформацію про особу, якій належить автомобіль (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата народження, адреса). Після завершення перегляду закрийте вікно (Esc). 

 

17. Виконайте пошук інформації за довільним державним номером 

автотранспорту. 

Попередньо проведіть очищення полів запиту: Ctrl+F2  F8  ДА. У поле 

ДЕРЖНОМЕР введіть довільний державний номер автотранспорту. Задайте 

пошук (Ctrl+Enter). Результати пошуку та адреси осіб запишіть у звіт. 

Закрийте вікно (Esc) та поверніться у вікно ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ 

(Alt+F4). 

 

18. Здійсніть пошук інформації за номером втраченого або викраденого 

національного паспорту. 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ виберіть підзадачу ДОКУМЕНТ. 

Викличте вікно запиту (Ctrl+Q). У полі ВИД ДОКУМЕНТУ виберіть 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАСПОРТ; у поле СЕРІЯ введіть КВ; у поле № – 721959. 

Задайте пошук (Ctrl+Enter). Запишіть у звіт назву органу, що зареєстрував 

втрату документа, дату видачі паспорта, дату подачі заяви про втрату та 

дату втрати. У цьому ж вікні активізуйте підзадачу ОСОБА. Запишіть у звіт 

прізвище, ім’я, по батькові даної особи. Для отримання детальнішої інформації 

про особу натисніть клавішу F3, виберіть пункт АДРЕСА. Запишіть у звіт 

місце проживання даної особи. Закрийте вікна (Esc) та поверніться у вікно 

ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ (Alt+F4). 

 

19. Здійсніть пошук інформації за базою даних АДМІНПРАКТИКА 
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У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ виберіть підзадачу 

АДМІНПРАКТИКА. Викличте вікно запиту (Ctrl+Q). У полі  СТ. КУпАП 

виберіть статтю за номером 5101. Запишіть у звіт назву даної статті. У полі 

ДАТА СКОЄННЯ введіть: 01-11-2002. Задайте пошук (Ctrl+Enter). Запишіть у 

звіт інформацію про орган реєстрації та фабулу. Активізуйте кнопку 

РОЗГЛЯД, РІШЕННЯ ПО ПРОТОКОЛУ І СКАРГИ. Запишіть у звіт 

інформацію про прийняте рішення. Закрийте вікно (Esc). 

 

20. Виконайте пошук інформації про осіб за довільною статтею КУпАП 

Попередньо проведіть очищення полів запиту: Ctrl+F2  F8  ДА. У полі 

СТ.КУпАП виберіть довільну статтю. Задайте пошук (Ctrl+Enter). Запишіть у 

звіт номер і назву статті КУпАП та кількість осіб, які скоїли правопорушення за 

даною статею. Закрийте вікно (Esc) та поверніться у вікно ІНТЕГРОВАНИЙ 

БАНК ДАНИХ (Alt+F4). 

 

21. Завершіть роботу з програмою. 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ натисніть на квадратний елемент 

керування [■]. У головному меню програми виберіть: СИСТЕМА  ВИХІД. 

Задайте підтвердження виходу з програми (ДА). 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться до 

відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення дисципліни 
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Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Правила нарахування рейтингових балів за самостійну роботу: 

 15 балів – засвоєння слухачем у повному обсязі навчального 

матеріалу, який виноситься на самостійну роботу, всі навчальні 

завдання, винесені на самостійну роботу, виконані у повному обсязі;  

 10 балів – засвоєння слухачем у повному обсязі навчального 

матеріалу, який виноситься на самостійну роботу, всі навчальні 

завдання, винесені на самостійну роботу, виконані у повному обсязі з 

неістотними неточностями;  

 5 балів – засвоєння слухачем більшості навчального матеріалу, який 

виноситься на самостійну роботу, всі навчальні завдання, винесені на 

самостійну роботу, виконані, деякі з помилками. 

 0 балів – слухач не засвоїв навчальний матеріал, який виноситься на 

самостійну роботу, навчальні завдання, винесені на самостійну роботу, 

не виконані. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

Правила нарахування рейтингових балів за виконання індивідуальних 

завдань: 

 15 балів – повне розкриття слухачем теми реферату, уміння під час 

доповіді стисло довести основні питання теми, не користуючись 

рефератом, відповісти на питання, які виникли у слухачів та 

викладача; 

 10 балів – розкриття в цілому слухачем теми реферату, уміння під час 

доповіді стисло довести основні питання теми, відповісти на значну 

частину питань, які виникли у слухачів та викладача; 

 5 балів – не повне розкриття слухачем теми реферату, уміння під час 

доповіді стисло довести основні питання теми, користуючись 

рефератом, відповісти на більшість питань, які виникли у слухачів та 

викладача; 

 0 балів – не надання слухачем реферату для перевірки. 

 


