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Те ма 1. Бази даНих. СиСТеми управлІННя Базами 
даНих Та ІНформацІйНо-пошуковІ СиСТеми. при зНа-
чеННя Та фуНкцІї СиСТем управлІННя Базами даНих
Мета:	 •	 ознайомитися	 з	 основними	 поняттями	 баз	 даних	 та	 їх	 застосуванням	 у	 практичній	

діяльності;
	 •	 ознайомитися	 з	 основними	 моделями	 баз	 даних;
	 •	 ознайомитися	 з	 функціями	 і	 призначенням	 систем	 управління	 базами	 даних	 та	

інформаційно-пошукових	 систем;
	 •	 ознайомитися	 з	 інтерфейсом	 та	 основними	 елементами	 системи	 управління	 базами	

даних	 Microsoft	 Access.

Бази даних

ОснОвні пОняття �
База даних (БД, database) — пойменована 

сукупність зв’язаних структурованих даних, 
організованих за певними правилами, що перед
бачають загальні принципи опису, зберігання 
і маніпулювання, незалежно від прикладних 
програм. База даних є інформаційною моделлю 
предметної галузі.

Предметна галузь — деяка частина реально 
існуючої системи, що функціонує як самостійна 
одиниця. На практиці для інформаційних сис
тем найбільше значення має предметна галузь 
масштабу окремого підприємства, навчального 
закладу та ін.

КласифіКація баз даних �
Створюючи бази даних, користувач прагне 

впорядкувати інформацію за різними ознаками 
та швидко знаходити дані, які задовольняють 
його потреби. Це можливо зробити, якщо дані 
структуровані.

Структурованість — введення угод про спо
соби подання даних.

Класифікацію баз даних подано на рис. 1.1.

Фактографічна БД (Source database) призна
чена для зберігання й обробки структурованих 
даних у вигляді чисел і текстів.

Документальна БД (Document databse) — база 
даних, запис якої відображає конкретний до
кумент, містить його бібліографічний опис і, 
можливо, іншу інформацію про нього. Відібрані 
документи надаються користувачеві, а обробка 
даних у таких системах практично не прово
диться.

Централізована БД зберігається в пам’яті од
ного комп’ютера. Якщо цей комп’ютер є компо
нентом мережі, можливий розподілений доступ 
до такої бази.

Розподілена БД складається з декількох, мож
ливо, пересічних або навіть дублюючих одна 
одну частин, що зберігаються в різних ком п’ю
те рах мережі.

Бази даних

фактографічні локальніцентралізованідокументальні мережевірозподілені

за технологією 
обробки

за типом даних, 
що зберігаються

за способом 
доступу

Рис. 1.1. Класифікація баз даних



3

Моделі Баз даних

Модель (data model) — спосіб визначення 
логічного подання фізичних даних.

База даних може бути заснованою на одній 
моделі або на сукупності декількох моделей. 
 Існує три основні типи моделей даних — ієрар
хічна, мережева та реляційна.

Ієрархічна модель бази даних є сукупністю 
елементів, які розташовані в порядку їх під

порядкування від загального до конкретного 
й утворюють перевернене дерево (граф). Ця 
модель характеризується такими елементами, 
як рівні, вузли, зв’язки (рис. 1.2).

Вузол — це інформаційна модель елемента, 
який розташований на даному рівні ієрархії. 
Між вузлами існують зв’язки, кожний вузол 
може включати декілька об’єктів нижчого  рівня.

Приклад ієрархічної моделі Учні наведений 
у завданні 1.1.

Завдання 1.1
Проаналізуйте неструкту
ровані дані, які включають 
відомості про учнів школи. 
Доповніть ієрархічну модель 
для цих даних, яку наведено 
на рис. 1.3. Підпишіть осно
вні елементи ієрархічної мо
делі Учні.

Відомості: особова справа № К16, 11А, Крилова, Ольга, Пе
трівна, дата народження 14.02.91; особова справа № П12, 11А, 
Попихайло, Федір, Сергійович, дата народження 13.08.91; особова 
справа № Т17, 7А, Таманчук, Василь, Васильович, дата наро
дження 15.06.95; особова справа № К28, 7А, Климчук, Тетяна, 
Олексіївна, дата народження 04.02.95; особова справа № Г19, 8Б, 
Гаврилова, Марія, Іванівна, дата народження 13.10.94; особова 
справа № Б29, 8Б, Баранов, Костянтин, Олександрович, дата 
народження 24.08.94; особова справа № Б25, 9Б, Бабушкіна, 
Катерина, Сергіївна, дата народження 30.03.93; особова спра
ва № С27, 9Б, Свиридова, Марія, Іванівна, дата народження 
11.11.93.

A

B1 B3

C1 C3

B2 B4 B5

C2 C4 C5 C6

Рівень 1 Зв’язки

Рівень 2

Рівень 3

Рис. 1.2. Графічне зображення ієрархічної структури БД

ВузлиРівень

Рівень

Рівень

Учні

7-А 9-Б8-Б 11-А

Рис. 1.3. Приклад ієрархічної моделі Учні

Вузли
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Реляційна модель (від латинського relatio — 
відношення) — модель зберігання даних, яку 
побудовано на взаємовідносинах її складових. 
Ці принципи вперше були застосовані в галу
зі моделювання даних наприкінці 1960х рр. 
доктором Е. Ф. Коддом. У простому випадку 
така модель є двовимірним масивом або дво
вимірною таблицею, а в разі створення склад
них інформаційних моделей утворює сукуп
ність взаємозв’язаних таблиць. Таблична база 
даних містить перелік об’єктів одного типу, 
тобто об’єктів з однаковим набором властивос

тей. Кожний рядок такої таблиці називається 
записом, кожний стовпець —  полем.

ОсОбливОсті реляційних баз даних �

Кожний елемент таблиці — один елемент • 

даних.
Дані у стовпці є однорідними, тобто мають • 

один тип.
Кожний стовпець (поле) має унікальне ім’я.• 

Однакові рядки в таблиці відсутні.• 

Порядок рядків може бути довільним.• 

Завдання 1.2
Доповніть мережеву модель 
даних, які містять відомості 
про вчителів, наведену на 
рис. 1.4.

Відомості: шифр 0011, Петренко, Марія, Кирилівна, предмет 
математика, викладає в класах 8Б, 9Б; шифр 0501, Сергєєва, 
Олена, Юріївна, предмет іноземна мова, викладає в класах 8Б, 
9Б, 11А; шифр 1201, Орел, Олександр, Сергійович, предмет укра
їнська мова, викладає в класах 9Б, 7А; шифр 1106, Кириченко, 
Ольга, Юхимівна, предмет біологія, викладає в класі 11А.

7-А 9-Б

Петренко Марія 
Кирилівна, 
математика

8-Б 11-А

Рис. 1.4. Приклад мережевої моделі Учителі

Завдання 1.3
Складіть реляційну 
модель, викорис
товуючи дані про 
учнів (завдання 1.1). 
Визнач те імена полів 
і заповніть табл. 1.1 
за зразком.

Таблиця 1.1
Учні

№ особо-
вої справи

К-16

П-12

Т-17

К-28

Г-19

Б-29

Б-25

С-27

Мережева модель має ті самі основні складові, 
що й ієрархічна (вузол, рівень, зв’язок), про
те характер їхніх зв’язків принципово інший. 
У мережевій моделі прийнятий вільний зв’язок 
між елементами різних рівнів. На зв’язок між 

об’єктами в мережевих моделях не накладається 
жодних обмежень.

Приклад мережевої моделі Учителі наведе
ний у завданні 1.2.
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ СИСТЕМИ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Інформаційно-пошукова система

Система управління базами даних 

ФУНКЦІЇ СУБД

ПРИЗНАЧЕННЯ СУБД

Завдання 1.4 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ MICROSOFT ACCESS

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ВІКНА БАЗИ ДАНИХ MS ACCESS

Рис. 1.5. Вікно MS Access і його об’єкти

№
об’єкта Назва об’єкта

4

5

6

1 3 2
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ОснОвні Об’єКти субд MS AcceSS �

Об’єкт Призначення

Таблиці Для зберігання даних по одному об’єк ту моделі даних предметної галузі

Запити Створюються користувачем для вибірки даних з однієї або декількох таблиць

Форми
Для введення, перегляду і коректування взаємозв’язаних даних на екрані в зручно
му вигляді, який може відповідати звичному для користувача документу

Звіти Для формування вихідного документа, призначеного для виведення на друк

Сторінки
Являють собою спеціальний тип вебсторінок, призначений для перегляду і роботи 
через інтернет або інтрамережу з даними, що зберігаються в базах даних Microsoft 
Access або в базах даних Microsoft SQL Server

Макроси Набір макрокоманд, який створюється для автоматизації часто виконуваних завдань

Модулі
Набори описів, інструкцій і процедур, збережених під загальним ім’ям, для органі
зації програм на мові Microsoft Visual Basic

пошук інфорМації в СуБд Ms Access

У Microsoft Access існує багато способів по
шуку даних: конкретного значення, одного за
пису або групи записів.

Для пошуку запису можна прокрутити фор1. 
му чи об’єкт у режимі таблиці або ввести 
номер потрібного запису в поле номера за
пису.
За допомогою діалогового вікна 2. Поиск мож
на знайти записи або певні значення в по
лях. Якщо потрібно замінити конкретні 

значення, виявлені під час пошуку, слід 
скористатися діалоговим вікном Замена.
За допомогою фільтра можна тимчасово ізо3. 
лювати і проглянути конкретні записи для 
роботи з ними при відображенні на екрані 
відкритої форми або таблиці.
За допомогою запиту можна працювати 4. 
з конкретним набором даних, що задовольня
ють задані умови записів з однієї або декіль
кох таблиць бази даних. Виконання запиту 
дає можливість працювати з набором записів 
незалежно від конкретної форми або таблиці.

питання для СаМоконтролю

Що таке база даних і СУБД?1. 
Яке призначення баз даних?2. 
Як класифікуються бази даних за типом даних, що зберігаються?3. 
Що називається моделлю бази даних?4. 
Які типи моделей баз даних вам відомі?5. 
Наведіть приклади БД ієрархічного і мережевого типів.6. 
Назвіть основні елементи ієрархічної моделі БД.7. 
Назвіть основні елементи мережевої моделі БД.8. 
Чим характеризується реляційна БД?9. 
Що називають записом і полем в структурі реляційної БД?10. 
Назвіть найбільш поширені СУБД.11. 
Які основні функціональні можливості має СУБД?12. 
Як запустити СУБД MS Access?13. 
Назвіть основні об’єкти СУБД MS Access.14. 
З яких структурних елементів складається таблиця бази даних?15. 
Для чого створюються таблиці в MS Access?16. 
Який об’єкт MS Access призначений для введення, коректування 17. 
даних, перегляду даних у зручному для користувача вигляді?
Для чого створюються запити?18. 
Для чого створюються звіти?19. 
Які інструменти СУБД MS Access для пошуку даних вам відомі?20. 
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Тема 2. проекТуваННя Бази даНих. СТвореННя 
СТрукТури реляцІйНої Бази даНих

Мета:	 •	 ознайомитися	 з	 основними	 етапами	 проектування	 баз	 даних;
	 •	 навчитися	 створювати	 структуру	 реляційної	 бази	 даних;
	 •	 навчитися	 виконувати	 дії	 з	 таблицями	 MS	 Access:	 проектувати	 й	 модифікувати	 струк-

туру,	 вводити	 дані	 в	 таблицю	 та	 редагувати	 їх.

проектування Бази даних

рОзрОбКа бази даних �

Перш ніж приступити до фактичної розроб
ки бази даних, рекомендується заздалегідь спла
нувати її структуру на папері. Корисно також 
ознайомитися з вже розробленими базами да
них або відкрити навчальну базу даних «Борей» 
і вивчити її макет у вікні Схема данных.

етапи прОеКтування бази даних �

Фірмою Microsoft запропонований такий 
варіант проектування бази даних.

Етап 1. Визначення мети створення бази даних. 
На першому етапі необхідно визначити мету 
створення бази даних, її функції та інформа
цію, яку вона повинна містити.

Етап 2. Визначення потрібних полів у базі да-
них. Для кожного типу відомостей слід ство
рити окреме поле, враховуючи такі принципи: 
включати всі відомості; розбивати інформацію 
на мінімальні логічні компоненти; не створюва
ти поля для даних, що складаються з декількох 
елементів, а також рекомендується не включати 
в таблицю дані, які є результатом обчислень; не 
створювати поля, що містять аналогічні дані.

Етап 3. Визначення таблиць, які має містити 
база даних. Кожна таблиця має містити інфор
мацію з однієї теми.

Етап 4. Визначення таблиць, до яких належать 
поля. Необхідно включати кожне поле тільки 
в одну таблицю.

Етап 5. Визначення полів з унікальними значення-
ми в кожному записі. Кожна таблиця бази даних 
повинна містити поля або набір полів, які одно
значно визначають кожний запис.

Етап 6. Визначення зв’язків між різними табли-
цями бази даних.

Етап 7. Удосконалення структури бази даних. 
Після створення потрібних таблиць, полів 
і зв’язків необхідно ще раз проглянути струк
туру бази даних і виявити можливі недоліки. 

Бажано це робити на цьому етапі, поки таблиці 
не заповнені даними.

Етап 8. Введення даних і створення інших об’єктів 
бази даних. Якщо структури таблиць відповіда
ють поставленим вимогам, то можна вводити 
дані. Потім можна створити інші об’єкти бази 
даних.

Етап 9. Використання засобів аналізу Microsoft 
Access. Для удосконалення структури бази да
них у Microsoft Access існують два інструменти: 
майстер аналізу таблиць (дозволяє проаналізу
вати структуру таблиці, запропонувати відповід
ні нові структури і зв’язки, а також розділити 
таблицю на нові зв’язані таблиці) і аналізатор 
швидкодії (досліджує всю базу даних і дає ре
комендації щодо її поліпшення).

Створення таБлиці

Таблиця — основний структурний елемент 
MS Access для збереження інформації. Поля 
визначають класифікаційну характеристику да
них, запис містить інформацію про конкретну 
особу, місце, предмет.

Створення таблиці бази даних складається 
з двох етапів. На першому етапі визначається 
структура: склад полів, їхні імена, послідов
ність розміщення в таблиці, тип даних, розмір, 
ключові поля та інші властивості полів. На дру
гому етапі проводиться створення записів та
блиці й заповнення їх даними.

Для створення таблиці необхідно у вікні 
бази даних вибрати вкладку Таблицы і натис
нути кнопку Создать.

Створення таблиці в режимі таблиці. У цьому 
режимі користувач має доступ до заготовки та
блиці. Удосконалюючи її, він визначає необхідні 
властивості і заповнює таблицю даними. Напри
клад, поля мають імена за умовчанням (Поле1, 
Поле2, Поле3 і т. д.), але їм можна надати нові 
імена, які нестимуть смислове навантаження. 
Тип полів визначатиметься автоматично залеж
но від внесеної до них інфор мації.
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Створення таблиці в режимі конструктора.

Створення таблиці за допомогою майстра та-
блиць. 

Імпорт таблиць. 

Зв’язок з таблицями.

ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ ТАБЛИЦІ

ВІКНО КОНСТРУКТОРА ТАБЛИЦІ

Имя поля Тип данных Описание
Ім’я поля.

Тип даних.

Опис.

Завдання 2.1

№ Елемент

Рис. 2.1. Вікно конструктора таблиці

1

4 2

3

ТИПИ ДАНИХ

Текстовий Text

Поле MEMO Memo

Числовий Number
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Дата/час (Date/Time) — тип даних для 
зберігання календарних дат і поточного часу.

Грошовий (Currency) — тип даних для збе
рігання грошових сум.

Лічильник (AutoNumber) — спеціальний тип 
даних для натуральних чисел з автоматичним 
нарощуванням.

Логічний (Yes/No) — тип даних для збері
гання логічних даних (можуть приймати тільки 
два значення).

Поле об’єкта OLE (OLE Object) — спеціаль
ний тип даних для зберігання об’єктів OLE, 
наприклад мультимедійних (фізично об’єкт збе
рігається в іншому місці бази даних, а в полі 
зберігається тільки покажчик на нього).

Гіперпосилання (Hiperlink) — спеціальне 
поле для зберігання адрес URL вебоб’єктів.

Майстер підстановок (Lookup Wizard) — ви
користовується для задання списку значень, 
які може приймати дане поле.

Завдання 2.2
Відкрийте довідкову систему 
Microsoft Access. За допомо
гою вкладки Указатель зна
йдіть довідку Спецификации 
Microsoft Access і запов
ніть табл. 2.2.

Таблиця 2.2
Специфікації СУБД MS Access (об’єкт — таблиця)

Атрибут Максимальне 
значення

Число знаків в імені таблиці

Число знаків в імені поля

Число знаків в текстовому полі

Число знаків в полі MEMO

Розмір поля об’єкта OLE

Число знаків в описі таблиці або поля

Число знаків у записі (окрім полів MEMO 
і полів об’єктів OLE)

 властивОсті пОлів таблиць  �
баз даних

Поле може містити набір таких 
властивостей.

Розмір поля (Field Size) визна
чається для полів типу Текстовый 
і Числовой.

Формат поля (Format) визначає 
спосіб форматування даних у клі
тинках, що належать полю.

Маска введення (Input Mask) 
визначає форму, у якій вводяться 
дані в полі (засіб автоматизації вве
дення даних).

У табл. 2.3 зазначено, як 
Microsoft Access інтерпретує знаки, 
що містяться у властивості Маска 
ввода. Щоб включити в маску тек
стові сталі, відмінні від поданих 
у таблиці, слід ввести їх у потріб
ну позицію. Щоб включити один 
із цих знаків як текстову сталу, 
необхідно перед ним ввести знак 
зворотної косої риски (\).

Таблиця 2.3
Синтаксис масок введення

Знак Опис
0 Цифра (від 0 до 9, введення обо в’яз кове, знаки «+» 

і «–» не допускаються)

9 Цифра або пропуск (введення необо в’яз кове, знаки «+» 
і «–» не допускаються)

# Цифра або пропуск (введення необо в’яз кове, порожні 
знаки перетворяться на пропуски, допускаються знаки 
«+» і «–»)

L Буква (від A до Z або від А до Я, введення обов’язкове)

? Буква (від A до Z або від А до Я, введення необов’язкове)

A Буква або цифра (введення обов’язкове)

а Буква або цифра (введення необов’яз кове)

& Будьякий знак або пропуск (введення обов’язкове)

C Будьякий знак або пропуск (введення необов’язкове)

. : 
— /

Десятковий роздільник і роздільники тисяч, значень дат 
і часу

< Указує на перехід усіх наступних знаків на нижній регістр

> Указує на перехід усіх наступних знаків на верхній ре
гістр

! Указує на заповнення маски введення справа наліво, 
а не зліва направо

\ Указує на введення будьякого наступного знака як тек
стової сталої
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Підпис (Caption) визначає заголовок стовпця 
таблиці для даного поля (якщо підпис не вказа
ний, то як заголовок стовпця використовується 
властивість Ім’я поля).

Значення за умовчанням (Default Value) — 
таке значення, яке вводиться в клітинки поля 
автоматично (засіб автоматизації введення 
 даних).

Умова на значення (Validation Rule) — об
меження, яке використовується для перевірки 
правильності введення даних (засіб автоматиза
ції введення).

Повідомлення про помилку (Validation 
Text) — текстове повідомлення, яке з’являється 

автоматично при спробі введення в поле помил
кових даних (перевірка помилковості викону
ється автоматично, якщо задано властивість 
Умова на значення).

Обов’язкове поле (Required) — властивість, 
що визначає обов’язковість заповнення даного 
поля при заповненні бази.

Порожні рядки (Allow Zero Length) — влас
тивість, що дозволяє введення порожніх рядко
вих даних.

Індексоване поле (поле з індексом) — власти
вість, що дозволяє значно прискорити всі опера
ції, пов’язані з пошуком або сортуванням запи
сів за значенням, що зберігається в даному полі.

Завдання 2.3
Запишіть імена, типи, опис 
і властивості полів для реля
ційної моделі Учні, створеної 
при виконанні завдання 1.3, 
за зразком у табл. 2.4.

Таблиця 2.4
Структура таблиці Учні

Ім’я поля Тип 
даних Опис Властивості

№ особової 
справи

Текстовий Номер осо
бової справи

Розмір 5, маска введення 
L\###, обов’язкове поле

Клас

Прізвище

Ім’я

По батькові

Дата наро
дження

дії з таБлицяМи

відКриття таблиці �
У вікні бази даних клацнути значок 

Таблицы  у списку Объекты. Вибрати ім’я 

таблиці, натиснути кнопку Открыть  на па
нелі інструментів вікна бази даних.

Для відкриття таблиці в режимі конструк
тора натиснути кнопку Конструктор  на па
нелі інструментів вікна бази даних.

дОдавання пОля в таблицю �
Режим конструктора

1. Відкрити таблицю в режимі конструктора.
2.  Клацнути рядок, над яким потрібно помі

стити поле, і натиснути кнопку Добавить 
строки  на панелі інструментів. Щоб до
дати поле в кінець таблиці, клацнути перший 
порожній рядок.

3.  Клацнути клітинку в стовпці Имя поля і ввес
ти унікальне ім’я поля.

Режим таблиці
1. Відкрити таблицю в режимі таблиці.
2.  Клацнути стовпець, ліворуч від якого потріб

но додати новий стовпець, і вибрати команду 
меню Вставка, Столбец.

3.  Двічі клацнути заголовок нового стовпця 
і ввести його унікальне ім’я.

4.  Подальша настройка визначення поля вико
нується в режимі конструктора таблиці.

видалення пОля з таблиці �
Під час видалення поля треба пам’ятати, що 

якщо інші об’єкти бази даних містять посилан
ня на видалене поле, то ці посилання також 
потрібно видалити.

Режим конструктора
1.  Відкрити таблицю в режимі конструктора.
2.  Вибрати поле або поля, які потрібно видалити 

(для виділення одного поля клацнути область 
виділення рядка цього поля. Для виділення 
декількох полів протягнути покажчик по об
ластях виділення рядків цих полів).



11

3.  На панелі інструментів натиснути кнопку 
Удалить строки .

Режим таблиці
1.  Відкрити таблицю в режимі таблиці.
2.  Клацнути область виділення поля, яке по

трібно видалити.
3.  У меню Правка вибрати команду Удалить 

столбец.

введення і редагування даних

дОдавання даних �

Відкрити об’єкт у режимі таблиці або фор
му в режимі форми. Щоб додати новий запис, 
натиснути кнопку Новая запись  на панелі 
інструментів, ввести дані й натиснути клавішу 
Tab для переходу в наступне поле. У кінці за
пису натиснути клавішу Tab для переходу до 
наступного запису.

редагування даних �

Для зміни даних у полі, клацнути це поле 
і ввести нові дані.

Щоб замінити все значення поля, встанови
ти покажчик на ліву межу поля, щоб він пере

творився на покажчик «плюс» , і натиснути 

кнопку миші, ввести нові дані.
Якщо при введенні тексту допущено помил

ку, натиснути клавішу Вackspace. Для відміни 
змін, внесених до поточного поля, натиснути 
клавішу Esc. Щоб відмінити зміни, внесені до 
всього запису, знову натиснути клавішу Esc 
перед виходом із поля.

збереження запису �
Доданий або змінений запис автоматично 

зберігається при переході курсора на інший 
запис або при закритті форми чи об’єкта в ре
жимі таблиці.

Для збереження даних у записі вибрати 
в меню Записи команду Сохранить запись.

видалення запису в режимі таблиці �
Відкрити об’єкт в режимі таблиці або форму 

в режимі форми. Вибрати запис, що видаляєть
ся. Натиснути на панелі інструментів кнопку 
Удалить запись .

Приклад 2.1
Спроектувати базу даних 
Приймальна комісія, за 
допомогою якої вирішуються 
такі завдання:

введення, зберігання та •	
пошук інформації про абіту-
рієнтів (№ особової справи, 
прізвище, ім’я, по батькові, 
стать, дата народження, 
ідентифікаційний код, по-
треба в гуртожитку, спеці-
альність і форма навчання, 
відзнака);

введення, зберігання •	
та пошук інформац ії про 
результати зовнішнього 
оцінювання.

пОрядОК дій �
Завантажуємо MS Access. У панелі задач обираємо 1. Новая база 
данных, задаємо ім’я бази Приймальна комісія та обираємо пап
ку, у якій вона буде зберігатись.

Cтворюємо таблицю 2. Абітурієнти в режимі конструктора. Для 
цього у вікні бази даних обираємо об’єкти Таблицы, Создать. 
У вікні Новая таблица обираємо Конструктор.

2.1. Визначаємо поля таблиці Абітурієнти, які подано в табл. 2.5.
Створюємо поле Стать за допомогою майстра підстановки. У стовп

ці Тип данных обираємо Мастер подстановки... У діалоговому вікні 
Создание подстановки вказуємо, що для підстановки використову
ються фіксовані дані (рис. 2.2 на с. 12).

На другому кроці майстра підстановки вказуємо кількість стовпців 
і значення підстановки (рис. 2.2 на с. 12). На третьому кроці задаємо 
підпис (Стать) для стовпця підстановки.

Таблиця 2.5
Структура таблиці Абітурієнти

Ім’я поля Тип поля Опис поля Властивості
№ справи Лічильник Реєстраційний номер осо

бової справи
Обов’язкове поле

ПІБ Текстовий Прізвище, ім’я, по батькові Обов’язкове поле

Стать Текстовий Стать абітурієнта Створено за допомогою майстра підстановок 
(стовпець підстановки — набір фіксованих 
значень: «жіноча» та «чоловіча»)
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Ім’я поля Тип поля Опис поля Властивості

Да Нет

Назва спеціаль-
ності Спеціальності

Форми навчання

Рис. 2.2. Перший і другий кроки майстра підстановки

Рис. 2.3. Створення таблиці Спеціальності в режимі таблиці

Спеці-
альності

1

2
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Спеціальності
Спеціальність Абітурієнти

Назва спеціальності
Спеціальності

Форми навчан-
ня

Форми
навчання.xls

Форми навчання.xls
Приймальна комісія

Таблицы Создать
Импорт таблиц Им-

порт Форми навчання.xls
Импорт электронной таблицы

Первая строка содержит заголо-
вки столбцов Далее

Форми навчан-
ня Форми навчання

Форми на-
вчання Абітурієнти

Абітурієнти

Вид

Абітурієнти

Рис. 2.4. Імпорт таблиці Форми навчання, створеної в Microsoft Excel

Рис. 2.5. Таблиця Абітурієнти в режимі таблиці
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Структура таблиці Оцінювання
Ім’я поля Тип поля Властивості

№ справи Абі-
турієнти

Целое
>123 And <201

Невірне
значення

Рис. 2.6. Таблиця Оцінювання в режимі таблиці

Оцінювання

Оцінювання

Приклад 2.2
Спроектувати базу даних Нарахування для вирішення таких задач:
введення і зберігання інформації про виготовлення деталей кожним робочим за звітний період;
введення і зберігання інформації про розцінки за виготовлення деталей робочими кожної професії;
нарахування заробітної плати робочим за виконану роботу.
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Структура таблиці Розцінки
Ім’я поля Тип поля Властивості

Рис. 2.7. Таблиця Розцінки в режимі таблиці

ПОРЯДОК ДІЙ

Розцінки

Розцінки

Ви-
готовлення

Професія

Код професії
Розцінки

Рис. 2.8. Таблиця Виготовлення в режимі конструктора

Рис. 2.9. Таблиця Виготовлення в режимі таблиці

Виготовлен-
ня
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практичні завдання для СаМоСтійного опрацювання

ПЗ 2.1. Спроектуйте базу даних Україна, яка зберігає інформацію про регіони, населення, тери
торіальні одиниці України. Заповніть таблиці БД Україна, використовуючи такі таблиці.

Код Область Площа 
кв. км Обласний центр

1 АР Крим 26 100 Сімферополь

2 Вінницька 26 500 Вінниця

3 Волинська 20 100 Луцьк

4 Дніпропетровська 31 900 Дніпропетровськ

5 Донецька 26 500 Донецьк

6 Житомирська 29 800 Житомир

7 Закарпатська 12 800 Ужгород

8 Запорізька 27 200 Запоріжжя

9 Івано
Франківська

13 900 Івано
Франківськ

10 Київська 28 100

11 Кіровоградська 24 600 Кіровоград

12 Луганська 26 700 Луганськ

13 Львівська 21 800 Львів

Регіони

Код міське сільське
1 1 224 493 735 992

2 803 368 858 743

3 524 615 508 885

4 2 825 960 563 680

5 4 081 371 436 231

6 744 688 559 329

7 456 071 783 507

8 1 397 789 431 631

9 587 141 792 129

Код міське сільське
10 1 037 646 691 717

11 630 436 400 319

12 2 028 323 317 411

13 1 524 007 1 014 783

14 2 701 413

15 808 826 392 197

16 1 572 109 810 614

17 908 030 606 459

18 542 408 607 933

Код міське сільське
19 354 375 23 009

20 791 665 400 416

21 469 421 624 716

22 2 205 276 571 047

23 671 905 432 236

24 716 235 628 991

25 723 733 585 917

26 370 174 530 675

27 686 222 438 114

Населення

Територіальні одиниці

Код Райони Міста

1 14 16

2 27 18

3 16 11

4 22 20

5 18 52

6 23 11

7 13 11

Код Райони Міста
8 20 14

9 14 15

10 25 26

11 21 12

12 18 37

13 20 44

14 1

Код Райони Міста
15 19 9

16 26 19

17 25 15

18 16 11

19 2

20 18 15

21 17 18

Код Райони Міста
22 27 17

23 18 9

24 20 13

25 20 16

26 11 11

27 22 15

Код Область Площа 
кв. км

Обласний 
центр

14 м. Київ 800

15 Миколаївська 24 600 Миколаїв

16 Одеська 33 300 Одеса

17 Полтавська 28 800 Полтава

18 Рівненська 20 100 Рівне

19 м. Севастополь 900

20 Сумська 20 380 Суми

21 Тернопільська 13 800 Тернопіль

22 Харківська 31 400 Харків

23 Херсонська 28 500 Херсон

24 Хмельницька 20 600 Хмельницький

25 Черкаська 20 900 Черкаси

26 Чернівецька 8100 Чернівці

27 Чернігівська 31 900 Чернігів
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ПЗ 2.2. Для автоматизації роботи бібліотеки 
створіть базу даних, у якій зберігатиметься 
інформація про читачів бібліотеки, дати 
видачі й повернення книжок читачами, спи
сок книжок у фондах бібліотеки, вартість 
кожної книжки, використовуючи такий 
порядок дій:
1) створіть базу даних та збережіть її, на

давши ім’я Бібліотека;
2) за допомогою конструктора створіть та

блиці:
Читачі, що містить інформацію про чита

чів бібліотеки, з полями: Код читача, Пріз-
вище, Ім’я, По батькові, Паспорт, Домашня 

адреса, Телефон. Для полів Паспорт і Теле-
фон створіть маски введення.

Книжки, що містить інформацію про книж
ки, з полями: Код книжки, Автор, Назва, Жанр, 
Рік видання, Видавництво, Ціна;

Видача, що містить інформацію про вида
чу/повернення книжок, з полями: Код читача, 
Код книжки, Дата видачі, Дата повернення. 
Виконайте підстановку поля Код читача табли
ці Читачі в поле Код читача таблиці Видача, 
а також підстановку поля Код книжки таблиці 
Книжки в однойменне поле таблиці Видача;

3) заповніть таблиці, використовуючи на
ведені дані.

Читачі

Код 
читача Прізвище Ім’я По батькові Паспорт Домашня адреса Телефон

1001 Петров Сергій Федорович КН324567 Харків, пр. Героїв Пра
ці, б. 15, кв. 23

7145687

2203 Сергєєв Іван Миколайович МН854129 Харків, пр. Героїв Ста
лінграда, б. 179, кв. 65

7782354

3298 Журавльова Світлана Олексіївна ТТ321763 Харків, вул. Ньютона, 
б. 18, кв. 32

7327012

4321 Голубкіна Ганна Миколаївна КТ345987 Харків, пров. Королен
ка, б. 18, кв. 1

8249 Вороб’йов Михайло Олександрович КК219023 Харків, вул. Де ре в’ян
ка, б. 17, кв. 14

3634521

Книжки

Код 
книжки Автор Назва Жанр Рік 

видання Видавництво Ціна

12568 В. Вини
ченко

Записки Кирпатого 
Мефістофеля

роман 1923 Київ, видавництво 
«Українська накладня»

18,00 
грн.

12567 В. Вини
ченко

Божки роман 1919 Київ, видавництво «Ві
день»

12,00 
грн.

12569 В. Вини
ченко

Чесність з собою роман 1919 Київ, видавництво 
«Дзвін»

10,00 
грн.

12553 І. Нечуй
Левицький

Кайдашева сім’я оповідання 1966 Київ, видавництво «На
укова думка»

9,00 
грн.

12552 І. Нечуй
Левицький

Дві московки оповідання 1965 Київ, видавництво «На
укова думка»

9,00 
грн.

12557 Л. Марто
вич

Грішниця оповідання 1963 Київ, Державне видав
ництво художньої літе
ратури

7,00 
грн.

12556 Л. Марто
вич

Забобон повість 1990 Видавництво художньої 
літератури «Дніпро»

5,00 
грн.
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питання для СаМоконтролю

Обґрунтуйте доцільність проектування бази даних.1. 
Назвіть етапи проектування бази даних.2. 
Назвіть способи створення таблиць в MS Access.3. 
Як створити таблицю за допомогою майстра?4. 
Назвіть основні елементи вікна конструктора таблиці.5. 
Назвіть типи даних, які можна призначити полю.6. 
Які властивості можна призначити полю?7. 
Чим відрізняються типи даних 8. Текстовый та MEMO?
Для чого використовується поле 9. Счетчик?
Для чого використовується поле 10. объект OLE?
Для чого використовується властивість 11. Условие на значение 
при проектуванні таблиці?
Для чого використовується властивість 12. Сообщение об ошибке?
Для чого використовується 13. Маска ввода?
Як вставити нове поле в таблицю?14. 
Як видалити поле в конструкторі таблиці?15. 
Як додати новий запис у таблицю?16. 
Які обмеження діють при наданні імені таблиці?17. 
Як змінити структуру таблиці?18. 
Як відредагувати запис у таблиці?19. 
Як змінити назву поля у таблиці?20. 

Код 
книжки Автор Назва Жанр Рік 

видання Видавництво Ціна

12559 М. Коцю
бинський

Fata morgana (З сіль
ських настроїв)

роман 1975 Київ, видавництво 
«Наукова думка»

8,00 
грн.

12558 П. Куліш Чорна рада (Хроніка 
1663 року)

оповідання 1990 Київ, видавництво 
«Дніпро»

9,00 
грн.

12551 П. Мирний Хіба ревуть воли, як 
ясла повні

роман 1968 Київ, видавництво 
«Наукова думка»

8,00 
грн.

Видача

№ запису Код читача Код книжки Дата видачі Дата повернення
1 1001 12568 12.01.2007

2 1001 12551 12.01.2007 15.01.2007

3 2203 12552 10.01.2007

4 3298 12556 11.01.2007 18.01.2007

5 8249 12552 16.01.2007

6 3298 12558 18.01.2007

7 3298 12559 18.01.2007

8 8249 12569 22.01.2007

9 4321 12551 22.04.2008

10 8249 12557 15.03.2008

11 1001 12569 10.02.2008 22.03.2008
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Сортування запиСів

При сортуванні в режимі форми або в ре
жимі таблиці виконується просте сортування, 
тобто всі записи поля сортуються за зростанням 
або за спаданням. Для цього необхідно в табли
ці або формі встановити курсор на поле, за яким 

необхідно виконати впорядкування, а потім на

тиснути кнопку  (сортування за зростанням) 

або  (сортування за спаданням). Такі самі дії 

можна виконати за допомогою команди меню 
Записи, Сортировка, Сортировка по возрас-
танию (Сортировка по убыванию).

Тема 3. впорядкуваННя даНих, пошук даНих 
за зразком у ТаБлицІ. викориСТаННя 
фІльТрІв для пошуку даНих у БазІ даНих

Мета:	 •	 ознайомитися	 з	 інструментами	 Microsoft	 Access	 для	 впорядкування,	 пошуку	 та	 філь-
трації	 даних	 у	 базі	 даних;

	 •	 навчитися	 сортувати	 записи,	 виконувати	 пошук	 даних	 за	 зразком	 і	 за	 допомогою	
простих	 і	 розширених	 фільтрів.

Завдання 3.1
Таблицю бази даних 
Учні, створену в за
вданні 2.3, відсорто
вано за полем Клас 
за зростанням. Впи
шіть у табл. 3.1 ре
зультат сортування.

Таблиця 3.1
Таблиця Учні після сортування за полем Клас за зростанням

№ особової 
справи Клас Прізвище Ім’я По батькові Дата 

народження

пошук даних за зразкоМ у таБлиці

Натиснути кнопку 1. Найти  на панелі ін

струментів форми або таблиці.

Ввести в поле 2. Образец значення, яке по
трібно знайти. Якщо точне значення для 
пошуку невідоме, можна використовувати 
в полі Образец підстановлювальні знаки 
(див. табл. 3.2).

Встановити в діалоговому вікні 3. Поиск и за-
мена потрібні параметри.

Натиснути кнопку 4. Найти далее.

викориСтання фільтрів для пошуку даних

фільтри �
Фільтрація — це швидкий і легкий спосіб по

шуку підмножини даних і роботи з ними в БД.
Існують чотири способи відбору записів 

у формі або таблиці за допомогою фільтрів: 
фільтр за виділеним зразком, простий фільтр, 
поле Фильтр для, розширений фільтр.

Фільтр за виділеним зразком слід використо
вувати, якщо вдається виділити значення, яке 
повинні містити відібрані записи.

Простий фільтр використовується для вибору 
шуканих значень із списку без перегляду всіх 
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записів або при вказанні декількох умов від
бору одночасно.

Поле Фильтр для використовується, якщо 
необхідне значення міститься в полі й потрібно 
ввести конкретне шукане значення або вираз, 
результат якого використовуватиметься як умо
ва відбору.

Розширений фільтр використовується для 
створення складних фільтрів.

Створення фільтрів

ствОрення фільтра за виділеним зразКОм �
Відкрити потрібну таблицю.1. 
Виділити елемент даних, за яким проводи2. 
тиметься фільтрація.
На панелі інструментів натиснути кноп3. 

ку Фильтр по выделенному  або ко

манду меню Записи, Фильтры, Фильтр по 
выделенному.
За допомогою фільтра можна також відби

рати записи, що не містять виділеного значення 
(вибрати команду Исключить выделенное).

ствОрення прОстОгО фільтра �
Відкрити форму в режимі форми або табли1. 
цю, запит чи форму в режимі таблиці.

Натиснути кнопку 2. Изменить фильтр  на 

панелі інструментів, щоб перейти у вікно 
простого фільтра.
Вибрати поле для задання умови відбору.3. 
Ввести умову відбору, вибравши шукане 4. 
значення в списку значень поля (якщо 

список містить значення полів), або ввести 
в поле значення з клавіатури.
Натиснути кнопку 5. Применение фильтра  
на панелі інструментів.

ствОрення пОля  � Фильтр для
Відкрити форму в режимі форми або табли1. 
цю, запит чи форму в режимі таблиці.
Клацнути правою кнопкою потрібне поле 2. 
і ввести значення в поле Фильтр для 

 або задати 

більш складні умови відбору.
Для застосування фільтра із закриттям кон3. 
текстного меню натиснути клавішу Enter. 
Щоб застосувати фільтр і залишити кон
текстне меню відкритим (щоб мати мож
ливість задати додаткову умову для поля), 
натиснути клавішу Tab.

ствОрення рОзширенОгО фільтра �

Відкрити форму в режимі форми або табли1. 
цю, запит чи форму в режимі таблиці.
Вибрати команду 2. Фильтр в меню Записи, 
а потім команду Расширенный фильтр.
У бланк додати поля, для яких будуть за3. 
дані шукані значення або інші умови.
У клітинку 4. Условие отбора полів, вклю
чених до бланка, ввести шукане значення 
або умову.
Щоб застосувати фільтр, натиснути кнопку 5. 
Применение фильтра  на панелі інстру
ментів.

Завдання 3.2
У табл. 3.2 наведені 
підстановлювальні 
знаки, які викорис
товуються в полі Об-
разец при виконанні 
операції пошуку. До
повніть табл. 3.2 за 
зразком.

Таблиця 3.2
Підстановлювальні знаки

Знак Призначення Зразок Приклад результату пошуку
* Визначає будьяку кількість 

символів
к*р комп’ютер, конструктор, 

контейнер, конвертор, 
кластер, калькулятор

? Визначає якийнебудь 
символ

10? клас

[] Визначає якийнебудь сим
вол, який міститься в дуж
ках

Баз[аи] 
даних

! Визначає якийнебудь сим
вол, окрім тих, які вказані 
після ! в дужках

Модел![і] 

 Визначає якийнебудь сим
вол із діапазону

дискет[аі]

# Визначає якунебудь цифру будинок 3#
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Дата на-
родження

Фильтр по
выделенному

Изменить

фильтр

Применение 
фильтра

Дата на-
родження

Фильтр для

Результати відбору записів 
при застосуванні фільтра за виділеним зразком

№ особової 
справи Клас Прізвище Ім’я По батькові Дата 

народження

Рис. 3.1. Вікно простого фільтра з умовою відбору

Результати відбору записів 
при застосуванні простого фільтра

№ особової 
справи Клас Прізвище Ім’я По батькові Дата 

народження

Рис. 3.2. Умова відбору Фильтр для

Результати відбору записів 
при застосуванні поля Фильтр для

№ особової 
справи Клас Прізвище Ім’я По батькові Дата 

народження

Завдання 3.3
Учні
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Приклад 3.1
Абі-

турієнти Прий-
мальна комісія

ПІБ

ПОРЯДОК ДІЙ

Приймальна комісія Абі-
турієнти ПІБ

Сортировка по возрастанию

ВИДАЛЕННЯ І ЗНЯТТЯ ФІЛЬТРА

Правка Очистить 
бланк

Применение фильтра

Удалить 
фильтр

Применение
фильтра

Рис. 3.3. Умови відбору для розширеного фільтра

Результати відбору записів при застосуванні розширеного фільтра

№ особової 
справи Клас Прізвище Ім’я По батькові Дата народження
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Приклад 3.2
Абітурієнти

ПОРЯДОК ДІЙ

Абітурієнти Потреба гурто-
житок Фильтр
по выделенному

Рис. 3.4. Відбір даних за допомогою фільтра за виділеним зразком

Приклад 3.3
Абітурієн-

ти

ПОРЯДОК ДІЙ

Изменить фильтр Стать Спеціальність
Форма навчання

Применение фильтра

Рис. 3.5. Вікно простого фільтра

Рис. 3.6. Результат відбору записів за допомогою простого фільтра

Приклад 3.4
Оцінювання

Приймальна ко-
місія

Фильтр для

ПОРЯДОК ДІЙ

Оцінювання
Бал

Фильтр для

Применение фильтра
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Рис. 3.7. Результат відбору записів за допомогою Фильтра для

Приклад 3.5
Оцінювання

Бал

ПОРЯДОК ДІЙ

Оцінювання Приймальна
комісія Записи Фильтр Расширенный
фильтр

Применение фильтра

Рис. 3.8. Вікно розширеного фільтра Рис. 3.9. Результат відбору записів за допомогою 
розширеного фільтра

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

ПЗ 3.1. Україна

Населення Міське

Регіони

Регіони
Фильтр для Населення
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5) за допомогою розширеного фільтра відберіть дані про 
Донецьку або Львівську області таблиці Регіони.

ПЗ 3.2. Відкрийте базу даних Бібліотека, створену в ПЗ 2.2. 
Виконайте такі дії:
1) відсортуйте таблицю Книжки за полем Рік видання за 

зростанням;
2) за допомогою фільтра за виділеним зразком відберіть 

записи таблиці Книжки, які містять оповідання;
3) за допомогою простого фільтра відберіть записи таблиці 

Видача, що містять інформацію про книжки, які не 
повернули до бібліотеки;

4) за допомогою поля Фильтр для таблиці Книжки зна
йдіть книжки, які видані після 1990 року;

5) за допомогою розширеного фільтра знайдіть книжки 
В. Виниченка, І. НечуйЛевицького, Л. Мартовича.

питання для СаМоконтролю

Які існують можливості MS Access для впорядкування да1. 
них?

Як відсортувати дані в таблиці або формі?2. 
Для чого використовується операція пошуку даних за зраз3. 
ком?

Для чого використовуються підстановлювальні знаки при по4. 
шуку даних за зразком?

Що означають символи #, ?, *, які використовуються при 5. 
пошуку даних за зразком?

Для чого використовується фільтрація даних?6. 
Які фільтри використовують в MS Access?7. 
Коли використовується фільтр за виділеним зразком?8. 
Для відбору яких записів використовується простий фільтр?9. 
Для відбору яких записів використовується поле 10. Фильтр 
для?

Коли використовується розширений фільтр?11. 
Як задати фільтр за виділеним зразком?12. 
Як задати простий фільтр?13. 
Як задати розширений фільтр?14. 
Як змінити умови фільтрації в розширеному фільтрі?15. 
Як задати поле 16. Фильтр для?

Як змінити умови відбору?17. 
Як зберегти фільтр?18. 
Як зняти фільтр?19. 
Як видалити фільтр?20. 
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Тема 4. Типи зв’язкІв у ТаБлицях.  
ключовІ поля. СТвореННя зв’язкІв  
мІж елемеНТами в ТаБлицях

Мета:	 •	 ознайомитися	 з	 типами	 зв’язків	 у	 таблицях;
	 •	 ознайомитися	 з	 поняттям	 ключових	 полів	 у	 таблиці;
	 •	 навчитися	 створювати	 зв’язки	 між	 елементами	 в	 таблицях.

типи зв’язків у таБлицях

Переважна більшість реальних баз даних 
складається з декількох зв’язаних таблиць.

Зв’язок «один-до-багатьох» — найчастіше ви
користовуваний тип зв’язку між таблицями. 
У такому зв’язку кожному запису в таблиці А 
може відповідати декілька записів у таблиці В, 
а запис у таблиці В не може мати більше одного 
відповідного запису в таблиці А. Позначкою «1» 
у відношенні «одиндобагатьох» позначається 
таблиця, яка називається головною, а позна
чкою «u» у тому ж відношенні — таблиця, 
яка називається зв’язаною таблицею.

Зв’язок «багато-до-багатьох» використову
ється, коли одному запису в таблиці А може 
відповідати декілька записів у таблиці В, а од
ному запису в таблиці В — декілька записів 
у таблиці А. Така схема реалізується тільки за 
допомогою третьої з’єднувальної таблиці, ключ 
якої складається принаймні з двох полів, одне 
з яких є спільним з таблицею А, а друге — 
з таблицею В.

Зв’язок «один-до-одного» використовується, 
коли запис у таблиці А може мати не більше 
одного зв’язаного запису в таблиці В, і навпаки. 
Зв’язок з відношенням «одиндоодного» засто
совують для розділення дуже широких таблиць, 
для відокремлення частини таблиці з метою її 
захисту, а також для зберігання відомостей, що 
належать до підмножини записів у головній та
блиці.

поняття первинного ключа

Потужність реляційних баз даних ви
значається їхньою здатністю швидко знайти 
і зв’язати дані з різних таблиць за допомогою 
запитів, форм і звітів. Для цього кожна таблиця 
повинна містити одне або декілька полів, які 
однозначно визначають кожний запис у табли
ці. Такі поля називають первинним ключем та
блиці. Якщо для таблиці визначений первинний 

ключ, то Microsoft Access запобігає дублюванню 
ключа або введенню значень Null в ці поля.

У Microsoft Access допускається визначення 
первинних ключів трьох типів.

1. Ключове поле лічильника. Вказівка такого 
поля як ключового є найпростішим способом 
створення первинного ключа. Якщо до збережен
ня створеної таблиці ключові поля не були ви
значені, Microsoft Access пропонує створити клю
чове поле автоматично. У разі натиснення кноп
ки Да буде створено ключове поле лічильника.

2. Простий ключ. Якщо поле містить уні
кальні значення, то це поле можна визначити 
як первинний ключ.

3. Складений ключ. У випадках, коли немож
ливо гарантувати унікальність значень кожно
го поля, існує можливість створити ключ, що 
складається з декількох полів. Найчастіше така 
ситуація виникає для таблиці, яка використо
вується для встановлення зв’язку двох таблиць 
«багатодобагатьох».

Створення зв’язків Між таБлицяМи

Відкрити необхідну базу даних.1. 
Відкрити вікно кнопкою 2. Схема данных  
на панелі інструментів або командою меню 
Сервис, Схема данных.
У вікні 3. Добавление таблицы послідовно ви
ділити назву таблиці й двічі клацнути по 
назві таблиці.
Для того щоб установити зв’язки між поля4. 
ми, необхідно вибрати поле в одній таблиці 
і перетягнути його на відповідне поле другої 
таблиці.
У діалоговому вікні 5. Изменение связей не
обхідно перевірити правильність імен полів. 
Якщо потрібно, можна змінити параметри 
зв’язку.
Для кожної пари таблиць необхідно повто6. 
рити кроки 3—5.
Під час закривання вікна 7. Схема данных 
буде запропоновано зберегти макет.
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Приклад 4.1
Приймаль-

на комісія

ПОРЯДОК ДІЙ

Приймальна комісія
Таблицы Схема данных

Схема данных
Абітурієнти Оціню-

вання
№ справи Абітурієнти

№ справи Оцінювання

Изменение связей

Рис. 4.1. Установлення параметрів 
об’єднання таблиць

Рис. 4.2. Схема даних БД 
Приймальна комісія

Приклад 4.2
Нараху-

вання

ПОРЯДОК ДІЙ

Нарахування Схема
данных

Виготовлення Код професії

Розцінки Схема данных

Изменить связь
Обеспечение целостности данных каскадное обнов-
ление связанных полей
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кас-
кадное удаление связанных по-
лей

Рис. 4.3. Схема даних БД Нарахування

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

ПЗ 4.1. Україна
Регіони

Територіальні одиниці Населення

ПЗ 4.2. Бібліотека
Книжки

Читачі Видача

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.

2.
3.
4. Схема данных
5.
6. Изменение связей
7. каскадное обновление связанных полей
8. каскадное удаление связанных полей
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
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Тема 5. форми І звІТи. призНачеННя Та режими 
роБоТи з формами І звІТами.  
СпоСоБи СТвореННя форм І звІТІв

Мета:	 •	 ознайомитися	 з	 призначенням	 та	 режимами	 роботи	 з	 формами	 і	 звітами;
	 •	 ознайомитися	 зі	 способами	 створення	 форм	 і	 звітів;
	 •	 навчитися	 створювати	 форми	 і	 звіти.

форМи в Microsoft Access

Форма є об’єктом бази даних, який вико
ристовується для відображення даних у вигля
ді, зручному для користувача. Форму можна 
також використовувати як кнопкову форму, 
що відкриває інші форми або звіти бази даних, 
а також як діалогове вікно для введення та ре
дагування даних.

ствОрення фОрми �
Швидко створити форму допомагають ко

манда Автоформа або майстер (рис. 5.1).
За допомогою автоформ можна створювати 

форми, у яких виводяться всі поля і записи ба
зової таблиці або запиту.

Майстер виводить на екран питання і ство
рює форму на підставі відповідей користувача. 
Після цього користувач має можливість допра
цювати і змінити форму в режимі конструктора.

Рис. 5.1. Вікно створення форми

настрОювання фОрми �
У режимі конструктора використовуються 

такі способи настроювання форми:
зміна таблиць або запитів, на основі яких • 

створюються форми;

додавання, вилучення або зміна розмірів за• 

головка, примітки й області даних. Можна 
також задавати властивості розділів, що ви
значають вид форми на екрані та під час 
друку;
переміщення елементів управління, зміна • 

їхнів розмірів і задання властивості шрифту 
для елементів, а також додавання елементів 
управління для відображення обчислюваль
них значень, підсумків, поточної дати і часу 
та інших корисних відомостей.
У табл. 5.1 визначені кнопки панелі еле

ментів, яка викликається кнопкою Панель 

элементов  у режимі конструктора форми.
Таблиця 5.1

Призначення кнопок  
панелі елементів

Кнопка Призначення Кнопка Призначення
Вибрати 
об’єкт

Кнопка

Запуск 
майстра

Рисунок

Вставка 
тексту

Вільна рамка 
об’єкта OLE

Вставка поля
Рамка 
з посиланням 
на OLE

Група 
перемикачів

Розрив 
сторінки

Вимикач Вкладка

Перемикач
Підпорядко
вана форма/
звіт

Прапорець Лінія

Поле зі 
списком

Прямокутник

Список
Додаткові 
елементи
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Основні елементи форми Учні в режимі конструктора
№ Призначення

Рис. 5.2. Форма Учні

Рис. 5.3. Форма Учні в режимі конструктора

Завдання 5.1
Учні

Учні

Учні

1 2

3 4 5 7

6
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звіти в Microsoft Access

Звіт є ефективним засобом подання даних 
на папері або на екрані. Більшість звітів при
єднана до одної або декількох таблиць і запитів 
із бази даних. Джерелом записів звіту є поля 
в базових таблицях і запитах.

Результатом створення звіту може бути 
будьякий вигляд текстового документа, напри
клад: поштова наклейка, діаграма як графічний 
засіб подання результатів обчислень, таблична 
форма з результатами обчислень і графічним 
оформленням (емблемами, логотипами, деко
ративними лініями тощо).

Перед створенням звіту необхідно продума
ти, які початкові дані він буде містити та які 
обчислення необхідно здійснити.

ОснОвні рОзділи звіту �

Заголовок — виводиться на першій сторінці 
звіту.

Верхній колонтитул — виводиться у верхній 
частині кожної сторінки.

Область даних — містить записи таблиці або 
запиту.

Нижній колонтитул — виводиться в нижній 
частині кожної сторінки.

Примітка — виводиться на останній сторінці 
звіту.

cтворення звіту

 за дОпОмОгОю автОзвіту на ОснОві таблиці  �
абО запиту

Автозвіт слугує для створення звіту, у яко
му виводяться всі поля і записи базової таблиці 
або запиту.

У вікні бази даних вибрати 1. Отчеты  
у списку Объекты.

Натиснути кнопку 2. Создать на панелі ін
струментів вікна бази даних.

У діалоговому вікні 3. Новый отчет вибрати 
один із варіантів:

Автоотчет:•  в столбец (кожне поле розта
шовується на окремому рядку, підпис мі
ститься зліва від поля);

Автоотчет:•  ленточный (поля кожного за
пису розташовуються на окремому рядку, 
підписи друкуються наверху один раз для 
кожної сторінки).

Вибрати таблицю або запит, що містять 4. 
дані, на основі яких має бути створений 
звіт.

Натиснути кнопку 5. OK.

 за дОпОмОгОю майстра на ОснОві Однієї абО  �
деКільКОх таблиць абО запитів

Майстер ставить питання про джерела запи
сів, поля, макет, необхідні формати й створює 
звіт на підставі отриманих відповідей.

У вікні бази даних вибрати 1. Отчеты  
у списку Объекты.

Натиснути кнопку 2. Создать на панелі ін
струментів вікна бази даних.

У діалоговому вікні 3. Новый отчет вибрати 
Мастер отчетов.

Вибрати таблицю або запит, що містять 4. 
дані, на основі яких має бути створений 
звіт.

Вибрати поля для звіту.5. 

Якщо потрібно, добавити рівні групування.6. 

Вибрати порядок сортування та обчислень, 7. 
які виконуватимуться для записів.

Вибрати вид макета для звіту.8. 

Вибрати стиль оформлення звіту.9. 

Задати ім’я звіту.10. 

Натиснути кнопку 11. Готово.

Створений звіт можна змінити в режимі 
конструктора.

у режимі КОнструКтОра �

Спочатку створюється базовий звіт, який 
потім змінюється відповідно до вимог у режи
мі конструктора.

У вікні бази даних вибрати 1. Отчеты  
у списку Объекты.

Натиснути кнопку 2. Создать на панелі ін
струментів вікна бази даних.

У діалоговому вікні 3. Новый отчет вибрати 
пункт Конструктор.

Вибрати таблицю або запит, що містять 4. 
дані, на основі яких має бути створений 
звіт. Щоб використовувати у звіті дані з де
кількох таблиць, попередньо створити запит.

Натиснути кнопку 5. OK.

Microsoft Access відкриє звіт у режимі кон6. 
структора.
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Приклад 5.1

Абітурієнти
Приймаль-

на комісія

ПОРЯДОК ДІЙ

Объекты Формы Со-
здать

Автоформа в столбец
Абітурієнти

Абітурієнти

Приклад 5.2

Абітурієнти
ПІБ Форма

навчання Спеціаль-
ність

ПОРЯДОК ДІЙ

Объекты Формы Со-
здать

Мастер форм
Абітурієнти Доступные поля

Абі-
турієнти2

Рис. 5.5. Вибір полів для форми Рис. 5.6. Форма Абітурієнти2

2

Рис. 5.4. Автоформа 
Абітурієнти



33

Приклад 5.3
Абіту-

рієнти1

Оцінювання

ПОРЯДОК ДІЙ

Мастер форм
Абітурієнти Доступные поля

Абітурієнти ПІБ Спеціальність Форма навчання
Оцінювання Предмет Бал

Подчиненные формы
Абітурієнти1

Оцінювання

Рис. 5.7. Форма Абітурієнти1 з підпорядкованою формою Оцінювання

Приклад 5.4
Абі-

турієнти1

ПОРЯДОК ДІЙ

Абітурієнти1
Поле При-

мітка
=Sum([Бал])

Рис. 5.8. Форма Абітурієнти1 з обчисленням загальної кількості балів
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Приклад 5.5
Нараху-

вання

Професія

ПОРЯДОК ДІЙ

Нарахування Объекты
Отчеты Создать

Новый отчет Мас-
тер отчетов

Розцінки Професія
Виготовлення Кількість деталей

Сортировка и вычисления Итоги
Sum

Показать только итоги
Кіль-

кість виготовлених деталей Готово

Кількість виготовлених деталей

Професія Кількість деталей

Рис. 5.9. Звіт Кількість виготовлених деталей

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

ПЗ 5.1. Україна

Регіони Терито-
ріальні одиниці Населення

Населення

Регіони Територі-
альні одиниці

Регіони
Регіони України Область

Площа кв. км Обласний центр Міське Сільське
Райони Міста Регіони Населення Тери-
торіальні одиниці
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ПЗ 5.2. Для бази даних Бібліотека, створеної в ПЗ 2.2, розробіть 
такі форми і звіти:
1) автоформу в стовпець для таблиць Книжки, Читачі;
2) стрічкову автоформу для таблиці Видача;
3) форму Читачі з підпорядкованою формою Видача;
4) автозвіт у стовпець для таблиці Видача;
5) за допомогою майстра звітів Підсумковий звіт з по

лями Прізвище, Ім’я, По батькові, Автор, Назва, 
Дата видачі, Дата повернення з обчисленням кілько
сті книжок виданих і повернутих кожним читачем.

питання для СаМоконтролю

Для розв’язання яких задач створюють форми?1. 

Назвіть способи створення форм.2. 

У чому полягає різниця між формами, створеними за допо3. 
могою майстра, і автоформами?

Які дії можна виконати в режимі конструктора форм?4. 

Як створити автоформу?5. 

Як створити форму за допомогою майстра форм?6. 

Як розробити форму з підпорядкованою формою?7. 

Як додати у форму поле з обчисленням?8. 

Які об’єкти можна використовувати як джерела даних для 9. 
форми?

Для чого розробляються звіти?10. 

Назвіть способи створення звітів.11. 

Які розділи звіту вам відомі?12. 

Як розробити автозвіт?13. 

Як розробити звіт, у якому використовуються дані з декількох 14. 
об’єктів?

Як розробити звіт з обчисленням підсумків?15. 

Як можна оздобити звіт?16. 

У чому полягає різниця між таблицею і звітом?17. 

Як додати у звіт прізвище розробника проекту?18. 

Для чого використовується попередній перегляд звіту?19. 

Як виконати друк звіту?20. 
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запити в Microsoft Access

типи запитів �
Запити використовуються для перегляду, 

зміни й аналізу даних різними способами. За
пити також можна використовувати як джерела 
записів для форм, звітів.

В Microsoft Access є декілька видів запитів 
(рис. 6.1).

Запит на вибірку витягує дані з однієї або де
кількох таблиць і підсумкові значення певних 
типів, результати відображає в режимі таблиці. 
Дозволяє групувати записи, обчислювати суму, 
середні значення.

Запит з параметрами — це запит, при ви
конанні якого в його діалоговому вікні корис
тувачеві видається запрошення ввести дані, на 
основі яких виконуватиметься запит.

Перехресний запит — це операція побудови 
таблиці для обчислення підсумкових значень на 
основі існуючої таблиці або запиту.

Запити SQL створюються за допомогою ін
струкції SQL.

Запити на зміну бувають декількох видів:

запит на видалення  — видаляє групу за
писів з однієї або декількох таблиць;

запит на оновлення  вносить зміни до гру
пи записів однієї або декількох таблиць;

запит на додавання  додає групу записів 
з однієї або декількох таблиць у кінець однієї 
або декількох таблиць;

запит на створення таблиці  створює 
нову таблицю на основі всіх або частини даних 
з однієї або декількох таблиць.

різниця між запитами і фільтрами �

Вживання фільтра або запиту залежить від 
подальшого використовування відібраних за
писів.

Фільтр зазвичай використовують при роботі 
в режимі форми або в режимі таблиці для пере
гляду або зміни підмножини записів.

Запит доцільно використовувати для вико
нання таких дій: перегляд підмножини записів 
без попереднього відкриття конкретної таблиці 
чи форми; вибір таблиць, що містять потрібні 
записи, з можливістю подальшого додавання ін
ших таблиць; відбір полів, які виводяться на 
екран при відображенні результуючого набору 
записів; виконання обчислень над значеннями 
полів.

Тема 6. запиТи. призНачеННя.  
СТвореННя запиТІв

Мета:	 •	 ознайомитися	 з	 типами,	 можливостями	 та	 способами	 створення	 запитів;
	 •	 навчитися	 створювати	 запити	 різних	 типів.

Запити

Запит на 
вибірку

Запит 
з параметрами

Запит  
на зміну

Запит на видалення

Запит на додавання

Запит на оновлення

Запит на створення таблиці

Перехресний 
запит

Запит SQL

Рис. 6.1. Класифікація запитів
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СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ

СТВОРЕННЯ ПРОСТОГО ЗАПИТУ НА ВИБІРКУ

ЗА ДОПОМОГОЮ МАЙСТРА

Объекты
Запросы

Со-
здать

Новый запрос
Простой запрос

OK

СТВОРЕННЯ ЗАПИТУ НА ВИБІРКУ ЗА ДОПОМОГОЮ

КОНСТРУКТОРА

Объекты
Запросы

Со-
здать

Новый запрос
Конструктор OK

Добавление таблицы

Закрыть
Поле

Вид

БЛАНК ЗАПИТУ

Завдання 6.1
Учні

Список учнів

Список
учнів

Рис. 6.2. Запит Список учнів у режимі конструктора

Основні елементи бланка запиту
№ елемента Призначення

Запит Список учнів у режимі таблиці

Клас Прізвище Ім’я

1 2

3

5 4
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ЗАДАННЯ УМОВ У ЗАПИТАХ

Текстові умови.

Числові умови.
between

and
Умови для дат.

between and
Логічні умови.

And Or

ПОБУДОВА ВИРАЗІВ

Построитель выражений

Поле виразу (1).

Кнопки операторів (2).
Построитель выражений

Построитель выражений

Елементи виразу (3).
Построителя выражений

Встроенные функции

СТВОРЕННЯ ЗАПИТУ З ПАРАМЕТРАМИ

Условие отбора

Вид

СТВОРЕННЯ ПЕРЕХРЕСНИХ ЗАПИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ

МАЙСТРА

Объекты
Запросы

Со-
здать

Новый запрос
Перекрестный запрос
OK

Рис. 6.3. Вікно Построителя выражений

2

1

3



39

Створення запитів на зМіну даних

ствОрення запиту на дОдавання записів �
Створити запит, що містить таблицю, запи1. 
си з якої необхідно додати в іншу таблицю.
У режимі конструктора запиту натисну2. 
ти стрілку поряд з кнопкою Тип запро-

са  на панелі інструментів і вибрати 
команду Добавление. На екрані з’явиться 
діалогове вікно Добавление.
У полі 3. Имя таблицы ввести ім’я таблиці, 
у яку необхідно додати записи.
Якщо таблиця розташована у відкритій за4. 
раз базі даних, вибрати параметр в теку-
щей базе данных. Натиснути кнопку OK.
Перетягнути із списку полів у бланк запиту 5. 
поля, які необхідно додати або які вико
ристовуватимуться при визначенні умови 
відбору.
Якщо в обох таблицях виділені поля ма6. 
ють однакові імена, то відповідні імена ав
томатично вводяться в рядок Добавление. 
Якщо імена полів двох таблиць відрізня
ються одне від одного, потрібно вказати 
в рядку Добавление імена полів таблиці
одержувача.
Для полів, переміщених у бланк запиту, 7. 
ввести в клітинку Условия отбора умови 
відбору, за якими здійснюватиметься до
давання.
Для попереднього перегляду записів, що 8. 

додаються, натиснути кнопку Вид  на 
панелі інструментів.
Для додавання записів натиснути кнопку 9. 
Запуск  на панелі інструментів.

ствОрення таблиці за дОпОмОгОю запиту �
Створити запит, вибравши таблиці або за1. 
пити, що містять записи, які слід помісти
ти в нову таблицю.
У режимі конструктора запиту клацну2. 
ти стрілку поряд з кнопкою Тип запро-

са  на панелі інструментів і вибрати 
Создание таблицы. Відкриється діалогове 
вікно Создание таблицы.
У полі 3. Имя таблицы ввести ім’я таблиці, 
яку потрібно створити або замінити.
Вибрати параметр 4. в текущей базе данных 
(другой базе данных) і ввести шлях до 
бази даних, у яку слід помістити нову та
блицю, або натиснути кнопку Обзор для 
пошуку бази даних. Натиснути кнопку OK.

Перетягнути зі списку полів у бланк запиту 5. 
поля, які потрібно додати в нову таблицю.
Для полів, переміщених у бланк запиту, 6. 
ввести умови в клітинку Условие отбора.
Для перегляду нової таблиці до її створення 7. 
натиснути кнопку Вид  на панелі інстру
ментів.
Для створення нової таблиці натиснути 8. 
кнопку Запуск  на панелі інструментів.

ствОрення запиту на ОнОвлення записів �
Створити запит за допомогою таблиць або 1. 
запитів, які містять оновлювані записи.
У режимі конструктора запиту натисну2. 
ти стрілку поряд з кнопкою Тип запро-

са  на панелі інструментів і вибрати 
команду Обновление.
Перетягнути зі списку полів у бланк запиту 3. 
поля, які потрібно відновити або для яких 
слід вказати умови відбору.
За необхідності задати умови відбору в клі4. 
тинці Условие отбора.
Для полів, які необхідно відновити, ввести 5. 
в клітинку Обновление вираз або значення, 
яке має бути використане для зміни полів.
Щоб проглянути список записів, які будуть 6. 
оновлені, натиснути кнопку Вид  на па
нелі інструментів. Список, що виводиться, 
не міститиме нових значень.
Щоб відновити записи, натиснути кнопку 7. 
Запуск  на панелі інструментів.

 ствОрення запиту на видалення записів  �
з Однієї абО деКільКОх таблиць, зв’язаних 
віднОшенням «Один-дО-ОднОгО»

Необхідно пам’ятати, що при видаленні 
записів за допомогою запиту на видалення від
мінити операцію неможливо; рекомендується 
завжди робити резервні копії даних. Іноді під 
час виконання запиту на видалення також мо
жуть бути видалені й деякі записи із зв’язаних 
таблиць, не включених до запиту.

Створити новий запит, що містить таблиці, 1. 
з яких необхідно видалити записи.
У режимі конструктора запиту на панелі ін2. 
струментів клацнути стрілку поряд з кноп

кою Тип запроса , вибрати Удаление.
Для таблиць, з яких необхідно видалити 3. 
записи, перетягнути знак «зірочка» (*) зі 
списку полів у бланк запиту. У клітинці 
Удаление цих полів з’явиться значення ИЗ.
Щоб задати умови відбору записів, що ви4. 
даляються, перетягнути поля, для яких не
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Приклад 6.1
Приймальна

комісія
Від-

знака

ПОРЯДОК ДІЙ

Приймальна комісія
Объекты Запросы

Создать
Новый запрос

Простой запрос OK
Абітурієнти ПІБ Від-

знака Відзнака
Изменить макет запроса

ПІБ
Відзнака

Вид

Рис. 6.4. Запит Відзнака в режимі таблиці

Узагальнена схема роботи з СУБД

Условие
отбора

Вид

Запуск

ЕТАПИ РОБОТИ З БАЗАМИ ДАНИХ
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Приклад 6.2
Приймальна

комісія

Сума балів

ПОРЯДОК ДІЙ

Новый запрос
Конструктор OK

Абітурієнти Оцінювання
№ справи Форма навчання Спеціальність Бал

Групповые операции
Бал Групповая операция

Sum Сортировка
Бал по убыванию

Бал Свойства
Подпись Сума балів Сума балів

Рис. 6.5. Запит Сума ба-
лів у режимі конструктора 

Рис. 6.6. Запит Сума балів у режимі таблиці
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Приклад 6.3
Сума

балів

Середнє

ПОРЯДОК ДІЙ

Новый запрос
Перекрестный запрос OK

Таблицы и запросы Показать Сума 
балів Далее

код
Далее

Код спеціальності
Далее

Sum-Бал Среднее
Далее
Перехресний

Свойства
Фиксированный

Перехресний запит

Рис. 6.7. Перехресний запит 
у режимі таблиці

Приклад 6.4
Оцінювання

ПОРЯДОК ДІЙ

Абіту-
рієнти Оцінювання

ПІБ Предмет Бал

ПІБ
Условие отбора

Введіть прізвище
Вид

Рис. 6.8. Введення значення 
параметра

Рис. 6.9. Результат відбору записів 
після введення параметра
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Приклад 6.5
Приймальна

комісія
Гур-

тожиток

ПОРЯДОК ДІЙ

Абітурієнти ПІБ По-
треба гуртожиток Потреба
гуртожиток Да

Тип запроса

Создание таблицы Создание
таблицы Имя таблицы Гуртожиток

в текущей базе
данных OK

Запуск

Гуртожиток

Рис. 6.10. Діалогове вікно Создание таблицы

Рис. 6.11. Таблиця Гуртожиток

Приклад 6.6
Нарахуван-

ня
Заробіток

ПОРЯДОК ДІЙ

Нарахування
Объекты Запросы

Создать
Новый запрос Конструктор

OK
Виготовлення Розцінки

ПІБ Професія Кількість деталей Розцінка
на одиницю

По-

строить Построителя выражений

[Розцінки]![Розцінка на одиницю]*[Виготовлення]![Кількість деталей]
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ОК денежный
Заробіток Свой-

ства Заробіток

Рис. 6.12. Запит Заробіток у режимі таблиці

Приклад 6.7
Нарахування

Розцінки

ПОРЯДОК ДІЙ

Розцінки
Тип запро-

са Обновление

Професія
Розцінка на одиницю Професія

Розцінка на одиницю
Обновление

[Розцінки]![Розцінка на одиницю]*1,5

Построитель выражений Запуск
Розцінки

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

ПЗ 6.1. Україна

Регіони Область

Загальні відомості Область
Площа кв. км Населення Територіальні одиниці

Населення
Населення!міське+Населення!сільське
Територіальні одиниці

[терит одиниці]!Райони+[терит одиниці]!Міста
Загальні відомості

Загальна
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ПЗ 6.2. Для бази даних Бібліотека, створеної в ПЗ 2.2, розробіть такі 
запити:
1) запит Книжки на руках, що виводить список читачів, які 

не повернули книжки до бібліотеки;
2) запит Претензія, який виводить список неповернутих кни

жок й обчислює вартість претензії в 5кратному розмірі вар
тості книжки;

3) запит Популярні книжки, що знаходить книжки, які час
тіше видавалися (створіть запит Повторяющиеся записи);

4) запит Вік книжок, який обчислює вік книжок і виводить 
книжки, яким більше 40 років;

5) запит, який створює таблицю Боржники, до якої помістіть 
дані про читачів, які мають більше двох книжок на руках;

6) запит з параметром Телефонний довідник читачів, у якому 
поле Телефон використовуватиметься як параметр.

питання для СаМоконтролю

Які дії можна виконати за допомогою запитів?1. 
У чому полягає різниця між запитами і фільтрами?2. 
Які типи запитів вам відомі?3. 
Які запити на зміну даних вам відомі?4. 
Які існують способи створення запитів?5. 
Як створити простий запит за допомогою Майстра?6. 
Як створити запит з декількох таблиць за допомогою конструктора?7. 
Назвіть основні елементи бланка запиту та їх призначення.8. 
Для чого використовується 9. Построитель выражений?

Назвіть елементи вікна 10. Построитель выражений.

Як додати обчислювальне поле в запит?11. 
Як розробити запит з параметром?12. 
Для чого використовується перехресний запит?13. 
Які дії може виконати запит на вибірку?14. 
Які умови відбору записів можна встановити в запиті?15. 
Коли доцільно розробляти запит на видалення записів?16. 
Коли доцільно розробляти запит на створення нової таблиці?17. 
Як розробити запит на додавання записів?18. 
Як розробити запит на оновлення записів?19. 
Як виконати запит?20. 
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СиСтеМи штучного інтелекту

ОснОвні пОняття �

Штучний інтелект — це сучасна наука, ме
тою якої є розробка апаратнопрограмних засо
бів, які дозволяють користувачунепрограмісту 
ставити и розв’язувати задачі, які традиційно 
вважаються інтелектуальними, спілкуючись 
з комп’ютером на обмеженій природній мові.

Для створення такої системи потрібно: ви
вчити процес мислення людини, яка розв’язує 
задачі або приймає рішення у певній галузі 
знань; виділити основні складові процесу і роз
робити програмні засоби, які б реалізовували 
цей процес за допомогою комп’ютера.

напрями рОзвитКу штучнОгО інтелеКту �
Подання знань і розробка систем, які засновані на 

знаннях. Це основний напрям розвитку штучно
го інтелекту, пов’язаний із розробкою моделей 
подання знань, які утворюють ядро експертних 
систем.

Ігри і творчість. Традиційно штучний інте
лект містить ігрові інтелектуальні завдання.

Машинний переклад. Одна з популярних тем 
дослідження штучного інтелекту.

Розпізнавання образів. Кожному об’єкту ста
виться у відповідність матриця ознак, за якою 
відбувається розпізнавання.

Інтелектуальні роботи. Це пристрої, які при
значені для автоматизації людської праці.

Спеціальне програмне забезпечення. Розробка 
спеціальних мов для розв’язання задач необ
числювального характеру.

Навчання і самонавчання. Моделі, методи 
й алгоритми, які орієнтуються на автоматич
не накопичення знань на основі аналізу та уза
гальнення даних.

дані та знання

пОрівняння даних і знань �

Дані — характеристики об’єктів, процесів 
і явищ у предметній галузі.

Знання — виявлені закономірності предмет
ної галузі (принципи, зв’язки, закони), які до
зволяють розв’язувати задачі в цій галузі.

Дані як результат вимірю-
вань та спостережень

Знання в пам’яті людини 
як результат мислення

Дані на матеріальних 
носіях (таблиці, довідники, 

протоколи)

Матеріальні носії знань 
(підручники, методичні 

посібники)

Моделі (структури) даних 
у вигляді діаграм, графіків, 

функцій

Поле знань (опис 
основних об’єктів 
предметної галузі)

Дані в комп’ютері на мові 
опису даних Моделі подання знань

Бази даних  
на машинних носіях Бази знань

Дані Знання

Рис. 7.1. Етапи обробки на комп’ютері даних і знань

мОделі пОдання знань �
Модель, заснована на правилах (продукційна мо-

дель). Дозволяє подати знання у вигляді речень 
типу: ЯКЩО (умова), ТО (дія). Зіставлення час
тин ЯКЩО з частинами ТО (правилами) може 
викликати так званий ланцюжок висновків.

Семантичні мережі. Це орієнтований граф, 
вершини якого — поняття, а дуги — відно
шення між ними. Поняття — абстрактні або 
конкретні об’єкті, а відношення — це зв’язки 
типу «це», «є частиною», «належить». Прийо
ми пошуку рішення в базі знань семантичної 
мережі зводяться до пошуку фрагмента мережі, 
який відповідає деякій підмережі, що стосуєть
ся поставленого питання.

Фрейми (від англ. frame — каркас або рам
ка). Під фреймом розуміється абстрактний об
раз або ситуація. Фреймом також називається 

Тема 7. поНяТТя про СиСТеми шТучНого 
ІНТелекТу. екСперТНІ СиСТеми

Мета:	 •	 ознайомитися	 з	 основними	 концепціями	 штучного	 інтелекту;
	 •	 ознайомитися	 з	 характеристиками,	 структурою	 експертних	 систем.
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і формалізована модель для відображення об
разу. Розрізняють фреймизразки, або прото
типи, які зберігаються в базі знань, фрейми
екземпляри, які створюються для відображення 
реальних ситуацій на підставі введених даних.

Формальні логічні моделі. Традиційно в подан
ні знань виділяють формальні логічні моделі, 
коли предметна галузь описується за допомо
гою аксіом.

екСпертні СиСтеМи

струКтура еКспертнОї системи �
Експертні системи (ЕС) — це складні програм

ні комплекси, які акумулюють знання фахівців 
у конкретних предметних галузях і тиражують 
свій досвід для консультацій менш кваліфікова
них користувачів. Узагальнена структура екс
пертної системи подана на рис. 7.2.

Користувач — фахівець предметної галузі, 
для якого призначена система. Зазвичай його 
кваліфікація є недостатньо високою, тому він 
потребує допомоги й підтримки своєї діяльності 
з боку експертної системи.

Інтерфейс користувача — програми, які ре
алізують діалог користувача з експертною сис
темою як на етапі введення інформації, так 
і отримання результатів.

База знань (БЗ) — ядро ЕС, сукупність знань 
предметної галузі, яку записано на машинному 
носії у формі, зрозумілій експертові й користу
вачеві (як правило, на мові, близькій до при
родної). Паралельно існує БЗ для внутрішнього 
«машинного подання».

Інженер по знанням — фахівець зі штучного 
інтелекту, який виступає в ролі проміжного 
ланцюга між експертом і базою знань. Сино

німи: когнітолог, інженерінтерпретатор, ана
літик.

Вирішувавач — програма, яка моделює хід 
міркувань експерта на підставі знань, які існу
ють у БЗ. Синоніми: дедуктивна машина, блок 
логічного виведення.

Підсистема пояснень — програма, яка до
зволяє користувачеві отримувати відповіді на 
питання: як було отримано ту чи іншу рекомен
дацію? чому система прийняла таке рішення?

Інтелектуальний редактор БЗ — програма, 
що надає інженерові по знанням можливість 
створювати БЗ у діалоговому режимі.

різниця між ес і традиційними прОграмами �

Основна різниця полягає в тому, що ЕС ма
ніпулюють знаннями, а звичайні програми — 
даними. ЕС повинна мати такі властивості: ком
петентність (дотримання експертного рівня 
рішень); символьні міркування (опрацьовувати 
знання в символьній формі), глибину (працюва
ти в предметній галузі зі складними задачами); 
самосвідомість (досліджувати свої висновки, 
пояснювати свої дії).

інструментальні засОби реалізації ес �

Для реалізації експертних систем застосо
вують мови програмування LISP, PROLOG та 
інші непроцедурні мови програмування й мови 
інженерії знань.

У міру накопичення досвіду створення та 
експлуатації ЕС виявлено доцільність створен
ня порожніх експертних систем (оболонок), які 
не містять знань у проблемній галузі майбут
нього застосування. На сьогодні відомі такі екс
пертні системи: GURU, EMYC/N, Інтерексперт, 
ЕКСПЕРТ тощо.

+

Вирішувач

База знаньІнтерфейс 
користувача

Користувач Інженер 
по знанням Експерт

Інтелектуальний 
редактор бази знань

Підсистема 
пояснень

Рис. 7.2. Структура експертної системи
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 КласифіКація ec за типОм задач, щО вирішуються �
Інтерпретація даних. Під інтерпретацією розуміють визна

чення сенсу даних, результати якого мають бути узгодженими 
і коректними. Зазвичай передбачається багатоваріантний аналіз 
даних.

Діагностика. Під діагностикою розуміють виявлення несправ
ності в деякій системі. Несправність — це відхилення від норми. 
Таке трактування дозволяє розглядати і несправність обладнання 
в технічних системах, і захворювання живих організмів, і при
родні аномалії.

Моніторинг. Основна задача моніторингу — безперервна інтер
претація даних у реальному часі та сигналізація про вихід тих 
чи інших параметрів за допустимі межі.

Проектування. Проектування полягає в підготовці специфікацій 
на створення об’єктів із заздалегідь визначеними властивостями. 
Під специфікацією розуміється весь набір необхідних докумен
тів — креслення, пояснювальна записка та ін.

Прогнозування. Прогнозуючі системи логічно виводять імовірні 
висновки із заданих ситуацій.

Планування. Під плануванням розуміється складання пла
нів дій, що стосуються об’єктів, здатних виконувати певні 
 функції.

Навчання. Системи навчання діагностують помилки при вивчен
ні будьякої галузі знань за допомогою комп’ютера і підказують 
правильні рішення.

питання для СаМоконтролю

Назвіть основні напрями розвитку штучного інтелекту.1. 

Назвіть етапи обробки даних на ком п’ю тері.2. 

Назвіть етапи обробки знань на ком п’ю тері.3. 

Назвіть моделі подання знань на комп’ю тері.4. 

Що таке продукційна модель?5. 

Що таке семантичні мережі?6. 

Що розуміють під фреймом?7. 

Що таке експертна система?8. 

Назвіть основні елементи структури експертної моделі.9. 

Що таке база знань?10. 

Хто є користувачем експертної системи?11. 

Які інструментальні засоби реалізації ЕС вам відомі?12. 

У чому полягає різниця між експертними системами й тра13. 
диційними програмами?

Які задачі вирішують експертні системи?14. 
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ПрактичНа роБота № 1


Тема. Створення структури бази даних, введення та редагування даних


Мета:	 набуття	 практичних	 навичок	 створення	 структури	 бази	 даних,	
введення	 та	 редагування	 даних	 в	 СУБД	 MS	 Access.


Програмне забезпечення:
	 _________________________________________________________________
	 	 (зазначте	 назву	 і	 версію	 СУБД)


Завдання
спроектувати	 базу	 даних	Кадри	 для	 автоматизації	 роботи	 відділу	 кадрів	 та	 бухгалтерії,	 у	 якій	


необхідно	 зберігати	 дані	 про	 співробітників	 та	 нарахування.


Хід роботи
Завантажити	 сУБД	 MS	 Access.1. 
Вибрати	 режим	 створення	 бази	 даних	2. Кадри	 і	 зберегти	 файл	 бази	 даних	 у	 своїй	 папці.


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


У	 режимі	 таблиці	 створити	 таблицю	3. Посадові	 оклади,	 яка	 містить	 інформацію	 про	 посадові	
оклади	 (поля:	 Код	 посади,	 Посада,	 Посадовий	 оклад).	 Ввести	 такі	 дані:


Посадові оклади


Код посади Посада Оклад


е економіст 1300,00	 грн.


М менеджер 1600,00	 грн.


н начальник	 відділу 1800,00	 грн.


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Відкрити	 таблицю	4. Посадові	 оклади	 в	 режимі	 конструктора	 і	 перевірити	 типи	 заданих	 полів	
сУБД	 MS	 Access.	 У	 разі	 потреби	 змінити	 їх.	 Записати	 в	 наведену	 таблицю	 типи	 полів,	 що	
встановлені,	 та	 їхні	 властивості.


Структура таблиці Посадові	 оклади


Поле Тип поля Властивості


Код	 посади розмір	 поля


Посада


оклад Умова	 на	 значення
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У	 режимі	 таблиці	 створити	 таблицю	5. Вислуга,	 яка	 містить	 довідкову	 інформацію	 (поля:	 Стаж	
роботи,	 Відсоток).	 Ввести	 такі	 дані:


Вислуга


Стаж роботи Відсоток


5 10,00	%


10 15,00	%


20 20,00	%


30 30,00	%


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Відкрити	таблицю	6. Вислуга	в	режимі	конструктора	і	перевірити	типи	полів,	які	установлені	сУБД	
MS	Access.	У	разі	потреби	змінити	їх.	Записати	в	наведену	таблицю	типи	полів,	що	встановлені.


Структура таблиці Вислуга


Поле Тип поля Властивості


стаж	 роботи


Відсоток


У	 режимі	 конструктора	 створити	 таблицю	7. Співробітники,	 що	 містить	 інформацію	 про	 спів-
робітників	 фірми	 (поля:	 Табельний	 номер,	 ПІБ,	 Дата	 народження,	 Стать,	 Стаж	 роботи,	 Код	
посади,	 Відділ,	 Знання	 ПК).


Співробітники


Табельний 
номер ПІБ Дата 


народження Стать Стаж	
роботи


Код  
посади Відділ Знання 


ПК


102 антоненко	 П.	 П. 12.05.1967 жін. 5 М 1 так


101 Вітченко	 Б.	 В. 17.08.1958 чол. 20 н 1 ні


103 Дмітрієнко	 П.	 і. 11.02.1956 жін. 30 М 1 так


201 іллєнко	 і.	 Г. 25.07.1977 чол. 10 е 2 ні


104 ніколаєнко	 Б.	 о. 31.03.1980 чол. 5 М 1 так


202 тимофєєва	 Г.	 Б. 24.04.1978 жін. 5 н 2 ні


203 антонова	 о.	 Г. 20.11.1984 жін. 5 е 2 так


204 Василенко	 П.	 Г. 15.06.1981 чол. 5 е 2 ні


205 Петренко	 е.	 Г. 27.09.1959 чол. 10 е 2 ні


Поля	Стать	 і	Відділ	 створити	 за	 допомогою	майстра	 підстановок	 (стовпець	 підстановки	—	на-
бір	 фіксованих	 значень).


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________







5


Поле	 Код	 посади	 створити	 за	 допомогою	 майстра	 підстановок	 (стовпець	 підстановки	 —	 поле	
Код	 посади	 таблиці	 Посадові	 оклади).


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Запишіть	 в	 наведену	 таблицю	 типи	 полів,	 що	 встановлені,	 та	 їхні	 властивості.


Структура таблиці Співробітники


Поле Тип поля Властивості


табельний	 номер Маска	 введення


ПіБ


Дата	 народження


стать


стаж	 роботи


Код	 посади


Відділ Умова	 на	 значення
Повідомлення	 про	 помилку	


Знання	 ПК


Ввести	 дані	 в	 таблицю	8. Співробітники.


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Відкрити	 створені	 таблиці,	 у	 разі	 потреби	 відредагувати	 дані.9. 


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Закрити	 базу	 даних	10. Кадри.


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Висновки	 _________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Номер комп’ютера __________ Дата _________________________ Оцінка	 __________________
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ПрактичНа роБота № 2


Тема. ВПорядкуВання, Пошук і фільТрація даних у базі даних


Мета:	 набуття	 практичних	 навичок	 _____________________________________	
_________________________________________________________________


	 	 (зазначте	 мету	 роботи)


Програмне забезпечення:
	 _________________________________________________________________
	 	 (зазначте	 назву	 і	 версію	 СУБД)


Завдання
Виконати	 операції	 з	 впорядкування,	 пошуку	 та	 фільтрації	 даних	 у	 базі	 даних	 Кадри.


Хід роботи


Завантажити	 сУБД	 MS	 Access.1. 


Відкрити	 файл	 бази	 даних	2. Кадри,	 створений	 у	 ході	 практичної	 роботи	 №	 1.


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Виконати	 сортування	 таблиць:3. 
а)	 Співробітники	 за	 полем	 ПІБ	 за	 зростанням;


	 __________________________________________________________________________________


б)	 Співробітники	 за	 полем	 Дата	 народження	 за	 зростанням;


	 __________________________________________________________________________________


в)	 Вислуга	 за	 полем	 Відсоток	 за	 спаданням;


	 __________________________________________________________________________________


г)	 Посадові	 оклади	 за	 полем	 Оклад	 за	 спаданням.


	 __________________________________________________________________________________


За	 допомогою	 команди	 меню	4. Правка,	 Найти	 виконати	 пошук:
а)	 	записів,	 у	 яких	 дані	 за	 полем	 ПІБ	 приймають	 значення	 «антоненко	 П.	 П.»	 або	 «антоно-


ва	 о.	 Г.»,	 і	 заповнити	 таблицю:


Поле, за яким виконується пошук Зразок для пошуку


б)	 	записів,	у	яких	дані	за	полем	ПІБ	приймають	значення	«антоненко	П.	П.»,	«антонова	о.	Г.»,	
«тимофєєва	 Г.	 Б.»	 або	 «Дмітрієнко	 П.	 і.»,	 і	 заповнити	 таблицю:


Поле, за яким виконується пошук Зразок для пошуку


в)	 	записів,	 у	 яких	 дані	 за	 полем	 ПІБ	 приймають	 значення	 «ніколаєнко	 Б.	 о.»,	 «Дмітрієн-
ко	 П.	 і.»,	 «антоненко	 П.	 П.»,	 і	 заповнити	 таблицю:


Поле, за яким виконується пошук Зразок для пошуку
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У	 таблиці	5. Співробітники	 за	 допомогою	 фільтра за виділеним зразком	 відібрати	 такі	 	записи:
а)	 співробітників,	 які	 не	 мають	 навичок	 роботи	 на	 комп’ютері;


	 __________________________________________________________________________________


б)	 співробітників,	 які	 старше	 40	 років;


	 __________________________________________________________________________________


в)	 співробітників	 __________________________________________________,	 щоб	 отримати
(запишіть	 умову	 фільтрації)


такі	 записи:
Співробітники


Табельний 
номер ПІБ Дата 


народження Стать Стаж	
роботи


Код 
посади Відділ Знання ПК


101 Вітченко	 Б.	 В. 17.08.1958 чол. 20 н 1 ні


202 тимофєєва	 Г.	 Б. 24.04.1978 жін. 5 н 2 ні


	 __________________________________________________________________________________


За	 допомогою	6. простого фільтра	 знайти:
а)	 співробітників,	 які	 працюють	 у	 2-му	 відділі	 та	 не	 мають	 навичок	 роботи	 на	 комп’ютері.	


Запи	сати	умови	відбору	для	фільтра	 і	 результати	відбору	 записів	у	 таблиці	 відповідно	Умови	філь-
трації	 та	 Співробітники	 після	 фільтрації	 (умова	 6а);


Умови фільтрації


Табельний 
номер ПІБ Дата наро-


дження Стать Стаж	
роботи


Код 
посади Відділ Знання ПК


Співробітники після фільтрації (умова 6а)


Табельний 
номер ПІБ Дата на-


родження Стать Стаж	
роботи


Код 
посади Відділ Знання ПК


б)	 	економістів,	 стаж	 роботи	 яких	 10	 років.	 Записати	 умови	 відбору	 для	 фільтра	 і	 результати	
відбору	 записів	 у	 таблиці	 відповідно	Умови	фільтрації	 та	Співробітники	після	фільтра-
ції	 (умова	 6б).


Умови фільтрації


Табельний 
номер ПІБ Дата на-


родження Стать Стаж	
роботи


Код 
посади Відділ Знання ПК


Співробітники після фільтрації (умова 6б)


Табельний 
номер ПІБ Дата на-


родження Стать Стаж	
роботи


Код 
посади Відділ Знання ПК
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Фильтр для
Фильтр для


Співробітники після фільтрації (умова 7)


Співробітники після фільтрації (умова 7)


Табельний 
номер ПІБ Дата на-


родження Стать Стаж
роботи


Код 
посади Відділ Знання ПК


Співробітники після фільтрації (умова 8)


Співробітники після фільтрації (умова 8)


Табельний 
номер ПІБ Дата на-


родження Стать Стаж
роботи


Код 
посади Відділ Знання ПК


Кадри
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3


Завдання
Кадри


Хід роботи


Кадри


Кадри


Посадові оклади Співробітники Вислуга


Співробітники1
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Співробітники2 ПІБ Дата народжен-
ня Код посади


Посадові оклади1 Співробітники


Посадові оклади1 Співробітники


Вислуга Співробітники Посадові оклади


Вислуга Стаж роботи ПІБ Код посади Відділ
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Кадри


Кадри
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4


Завдання
Кадри


Хід роботи


Кадри


Менеджери ПІБ Відділ
Посада ПІБ


Курси ПК


Нарахування Вислуга Разом


Вислуга
[Вислуга]!Відсоток*[Посадові оклади]!оклад


Разом Оклад Вислуга
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Штатний розклад Нарахування
Посада


Посади ПІБ Відділ Посада Посада


Штат Штатний розклад


Штат


Штатний розклад2 Нарахування
Повторяющиеся записи


Анкетні дані ПІБ Стать Вік


Кадри
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Варіант 1 Оцінка __________________


СамоСтІйНа роБота № 1


бази даних. СиСТеМи уПраВління базаМи даних  
Та інфорМаційно-ПошукоВі СиСТеМи


Дайте	 означення	 бази	 даних.1. 
	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Як	 завантажити	 сУБД	 MS	 Access?2. 


	 __________________________________________________________________________________
(запишіть	 не	 менше	 двох	 способів)


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 3—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


За	 якими	 ознаками	 можна	 класифікувати	 бази	 даних?3. 
а	 За	 типом	 даних,	 що	 зберігаються	 Б	 За	 технологією	 обробки
В	 За	 архітектурою	 Г	 За	 способом	 доступу


Якими	 елементами	 характеризується	 ієрархічна	 БД?4. 
а	 Вузол	 Б	 Запис
В	 Поле	 Г	 рівень


Як	 називається	 рядок	 у	 таблиці	 реляційної	 БД?5. 
а	 Поле	 Б	 рівень
В	 Зв’язок	 Г	 Запис


Які	 програмні	 продукти	 є	 системами	 управління	 базами	 даних?6. 
а	 Clipper	 Б	 Excel
В	 FoxPro	 Г	 Supercalc


Укажіть	 функції	 сУБД.7. 
а	 Управління	 даними	 Б	 Журналізація
В	 створення	 таблиць	 Г	 Пошук	 даних


У	 якій	 моделі	 БД	 присутні	 вертикальні	 та	 горизонтальні	 зв’язки	 між	 елементами?8. 
а	 В	 ієрархічній	 Б	 В	 мережевій
В	 В	 реляційній	 Г	 В	 об’єктно-орієнтованій


Що	 являє	 собою	 сУБД?9. 
а	 Програми,	 що	 забезпечують	 взаємодію	 користувача	 з	 базою	 даних
Б	 Програми	 для	 роботи	 з	 електронними	 таблицями
В	 Програми	 для	 зберігання	 даних	 на	 магнітних	 носіях
Г	 Програми	 для	 забезпечення	 взаємодії	 користувачів	 з	 таблицями	 даних


Які	 інструменти	 створення	 об’єктів	 вбудовані	 в	 MS	 Access?10. 
а	 Конструктор	 Б	 Майстер
В	 автоматичне	 створення	 об’єктів	 Г	 Панель	 інструментів


Який	 об’єкт	 MS	 Access	 дозволяє	 вводити	 і	 редагувати	 дані?11. 
а	 Запит	 Б	 Форма
В	 Звіт	 Г	 таблиця


Які	 існують	 способи	 пошуку	 даних	 у	 базі	 даних	 MS	 Access?12. 
а	 За	 допомогою	 фільтра	 Б	 За	 допомогою	 запита
В	 За	 допомогою	 діалогового	 вікна	 Найти	 Г	 За	допомогою	команди	меню	Сервис,	Анализ







15


Варіант 2 Оцінка __________________


СамоСтІйНа роБота № 1


бази даних. СиСТеМи уПраВління базаМи даних  
Та інфорМаційно-ПошукоВі СиСТеМи


Дайте	 означення	 системи	 управління	 базами	 даних.1. 
	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Для	 чого	 призначені	 фактографічні	 бази	 даних?2. 
	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 3—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Яке	 розширення	 має	 база	 даних	 MS	 Access?3. 
а	 xls	 Б	 mdb
В	 doc	 Г	 dbf


Які	 моделі	 баз	 даних	 вам	 відомі?4. 
а	 реляційна	 Б	 Мережева
В	 ієрархічна	 Г	 таблиці


Які	 особливості	 реляційної	 БД?5. 
а	 Усі	 стовпці	 в	 таблиці	 однорідні	 Б	 однакові	 рядки	 в	 таблиці	 відсутні
В	 рядки	 в	 таблиці	 впорядковані	 Г	 Кожний	 стовпець	 має	 унікальне	 ім’я


Якими	 елементами	 характеризується	 реляційна	 БД?6. 
а	 Вузол	 Б	 Запис
В	 Поле	 Г	 рівень


Як	 називається	 стовпець	 у	 таблиці	 реляційної	 БД?7. 
а	 Поле	 Б	 рівень
В	 Зв’язок	 Г	 Запис


Які	 типи	 інформаційно-пошукових	 систем	 вам	 відомі?8. 
а	 Діалогові	 Б	 Бібліографічні
В	 Файл-сервер	 Г	 Клієнт-сервер


Яке	 призначення	 сУБД?9. 
а	 Додавання,	 редагування	 даних	 Б	 Забезпечення	 цілісності	 даних
В	 Відбір	 даних	 за	 умовами	 користувача	 Г	 Підтримка	 мов	 БД


Які	 об’єкти	 безпосередньо	 призначені	 для	 зберігання	 інформації?10. 
а	 Форми	 Б	 Запити
В	 Звіти	 Г	 таблиці


Що	 є	 об’єктами	 сУБД	 MS	 Access?11. 
а	 Форма	 Б	 схема
В	 Модуль	 Г	 сторінка


Який	 об’єкт	 MS	 Access	 створюється	 користувачем	 для	 відбору	 даних	 з	 однієї	 або	 декількох	12. 
таблиць?
а	 Запит	 Б	 Форма
В	 Звіт	 Г	 таблиця
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Варіант 1 Оцінка __________________


СамоСтІйНа роБота № 2


ПроекТуВання бази даних. СТВорення СТрукТури реляційної бази даних


назвіть	 етапи	 створення	 бази	 даних.1. 
	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 2—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Які	 існують	 способи	 створення	 таблиць?2. 
а	 Конструктор	 	 	 	 Б	 Майстер	 В	 автоматичний	 	 	 Г	 Командний


Які	 типи	 даних	 використовуються	 в	 сУБД	 MS	 Access	 для	 зберігання	 великих	 обсягів	 тексту?3. 
а	 текстовий	 	 	 	 	 		Б	 OLE	 В	 MEMO	 	 	 	 	 	 	 Г	 Гіперпосилання


Для	 чого	 використовується	 майстер	 підстановок?4. 
а	 Для	 створення	 нового	 поля	 в	 таблиці
Б	 Для	 створення	 нових	 таблиць
В	 Для	 додавання	 значень	 полів	 з	 інших	 таблиць	 або	 фіксованого	 списку	 даних
Г	 Для	 введення	 або	 виведення	 виразів


Який	 тип	 даних	 необхідно	 вибрати	 для	 введення	 номерів	 телефонів	 NNN-NN-NN	 (наприклад,	5. 
732-56-78)?
а	 Числовий	 	 	 	 	 	 Б	 текстовий	 В	 Дата/час	 	 	 	 	 	 Г	 MEMO


скільки	 знаків	 може	 бути	 в	 текстовому	 полі?6. 
а	 65	535	 	 	 	 	 	 	 	 		Б	 255	 В	 50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Г	 512


За	 якою	 маскою	 введення	 можна	 ввести	 номери	 телефонів:	 732-56-78,	 383-43-69?7. 
а	 000\-00\-00	 Б	 ####\-##\-##
В	 999\-99\-99	 Г	 LLL\-LL\-LL


Як	 додати	 поле	 в	 таблицю?8. 
а	 натиснути	 кнопку	 Добавить	 строки	 	 у	 режимі	 конструктора


Б	 Вибрати	 команду	 Вставка,	 Столбец	 у	 режимі	 конструктора
В	 Вибрати	 команду	 Вставка,	 Столбец	 у	 режимі	 таблиці


Г	 натиснути	 кнопку	 Добавить	 строки	 	 у	 режимі	 таблиці


Що	 означає	 властивість	9. Підпис	 поля?
а	 Заголовок	 стовпця	 таблиці	 Б	 ім’я	 поля
В	 Форму,	 у	 якій	 вводяться	 дані	 в	 поле	 Г	 Короткий	 коментар


Укажіть	 допустимі	 значення	 для	 маски	 введення	 >L<LLLLLLLL.10. 
а	 ВоЛоДиМир	 Б	 Володимир
В	 олександр	 Г	 олена


Укажіть	 тип	 даних,	 до	 яких	 можна	 застосувати	 властивість	11. Маска	 ввода.
а	 текстовий	 	 	 	 	 	 Б	 Числовий	 В	 Дата/час	 	 	 	 	 	 Г	 Грошовий


Коли	 можна	 використовувати	 властивість	12. Повідомлення	 про	 помилку?
а	 Якщо	 вказано	 властивість	 Умова	 на	 значення
Б	 Якщо	 вказано	 властивість	 Значення	 за	 умовчанням
В	 Якщо	 вказано	 властивість	 Порожні	 рядки
Г	 Якщо	 вказано	 властивість	 Індексоване	 поле
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Варіант 2 Оцінка __________________


СамоСтІйНа роБота № 2


ПроекТуВання бази даних. СТВорення СТрукТури реляційної бази даних


назвіть	 способи	 створення	 таблиць	 бази	 даних.1. 
	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 2—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Які	 завдання	 виконують	 проектувальники	 бази	 даних?2. 
а	 Перевірка	 даних	 під	 час	 введення
Б	 створення	 модулів	 і	 нових	 інструментів
В	 створення	 структури	 таблиць	 та	 інших	 об’єктів
Г	 розподілення	 доступу	 до	 даних


Які	 типи	 даних	 використовуються	 в	 сУБД	 MS	 Access	 для	 зберігання	 графічних	 об’єктів?3. 
а	 текстовий	 	 	 	 	 Б	 OLE	 В	 MEMO	 	 	 	 	 	 	 Г	 Гіперпосилання


Які	 дії	 можна	 виконати	 за	 допомогою	 конструктора	 таблиць?4. 
а	 Задати	 ім’я	 таблиці	 Б	 Задати	 ім’я	 поля
В	 Задати	 тип	 поля	 Г	 Задати	 властивості	 поля


Який	 тип	 даних	 необхідно	 вибрати	 для	 введення	 сум	 778	 грн,	 5,7	$?5. 
а	 Числовий	 	 	 	 	 	 Б	 текстовий	 В	 Фінансовий	 	 	 	 	 Г	 Грошовий


скільки	 знаків	 може	 бути	 в	 полі	 МеМо?6. 
а	 655	535	 	 	 	 	 	 	 	Б	 255	 В	 50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Г	 512


Який	 символ	 маски	 введення	 означає:	 «Цифра	 або	 пропуск	 (введення	 необов’язкове,	 порожні	7. 
знаки	 перетворяться	 на	 пропуски,	 допускаються	 знаки	 «+»	 і	 «–»)»?
а	 0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Б	 #	 В	 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Г	 а


Як	 видалити	 поле	 з	 таблиці?8. 
а	 на	 панелі	 інструментів	 натиснути	 кнопку	 Удалить	 строки	 	 у	 режимі	 конструктора
Б	 Вибрати	 команду	 Вставка,	 Столбец	 у	 режимі	 конструктора
В	 Вибрати	 команду	 Вставка,	 Столбец	 у	 режимі	 таблиці
Г	 на	 панелі	 інструментів	 натиснути	 кнопку	 Удалить	 строки	 	 у	 режимі	 таблиці


Що	 означає	 властивість	9. Значення	 за	 умовчанням?
а	 Значення,	 яке	 вводиться	 автоматично
Б	 обмеження,	 використовуване	 для	 перевірки	 правильності	 введення	 даних
В	 Форму,	 у	 якій	 вводяться	 дані	 в	 поле
Г	 Короткий	 коментар


Укажіть	 допустимі	 значення	 для	 маски	 введення	 (000)000\-0000.10. 
а	 (050)751-01	 Б	 (050)751-0106
В	 (044)543-32	 Г	 (044)543-32567


Укажіть	 тип	 даних,	 до	 яких	 можна	 застосувати	 властивість	11. Розмір	 поля.
а	 текстовий	 	 	 	 	 Б	 Числовий	 В	 Дата/час	 	 	 	 	 	 Г	 Грошовий


Які	 властивості	 можливо	 призначити	 для	 полів	 будь-якого	 типу?12. 
а	 індексоване	 поле	 Б	 Значення	 за	 умовчанням
В	 обов’язкове	 поле	 Г	 Підпис	 поля
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Варіант 1 Оцінка __________________


СамоСтІйНа роБота № 3


ВПорядкуВання даних, Пошук даних за зразкоМ у Таблиці. 
ВикориСТання фільТріВ для Пошуку даних у базі даних


Що	 таке	 сортування	 даних?1. 
	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 2—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Які	 фільтри	 можна	 створити	 в	 сУБД	 MS	 Access?2. 
а	 Фільтр	 за	 виділеним	 зразком	 Б	 Простий	 фільтр


В	 Cкладний	 фільтр	 Г	 розширений	 фільтр


Як	 відсортувати	 дані	 за	 зростанням?3. 
а	 За	 допомогою	 кнопки	


Б	 За	 допомогою	 команди	 меню	 Записи,	 Сортировка,	 Сортировка	 по	 возрастанию
В	 За	 допомогою	 команди	 меню	 Сервис,	 Параметры,	 Общие,	 Порядок	 сортировки
Г	 За	 допомогою	 кнопки	


Які	 поля	 неможливо	 відсортувати?4. 
а	 типу	 МеМо	 Б	 типу	 OLE


В	 типу	 гіперпосилання	 Г	 типу	 дата/час


Як	 MS	 Access	 сортує	 числа	 в	 текстових	 полях?5. 
а	 1,	 2,	 3,	 11,	 12,	 21	 Б	 01,	 02,	 03,	 11,	 12,	 21


В	 1,	 2,	 3,	 10,	 20,	 100,	 200,	 300	 Г	 01,	 02,	 03,	 10,	 100,	 200,	 300


Які	 можливості	 надає	 вікно	 пошуку	6. Найти?
а	 Знайти	 текст	 в	 указаному	 полі	 таблиці	 Б	 Знайти	 текст	 у	 будь-якій	 таблиці


В	 Знайти	 текст	 у	 будь-якому	 полі	 таблиці	 Г	 Знайти	текст	у	будь-якому	файлі	бази	даних


Які	 символи	 підстановки	 можна	 використовувати	 у	 вікні	 пошуку	7. Найти?
а	 0	 	 	 	 	 	 	 	 Б	 #	 В	 *	 	 	 	 	 	 	 	 Г	 ?


У	 вікні	 пошуку	8. Найти	 введено	 маску	 пошуку	 Таблиц[і,	 ю].	 Який	 текст	 буде	 знайдено?
а	 таблиця	 	 	 	 			Б	 таблиці	 В	 таблицю	 	 	 	 		Г	 таблиць


Яке	 призначення	 фільтрів?9. 
а	 Відображати	 лише	 поля,	 які	 задовольняють	 умову	 фільтрації


Б	 Відображати	 лише	 записи,	 які	 задовольняють	 умову	 фільтрації


В	 Приховувати	 лише	 записи,	 які	 задовольняють	 умову	 фільтрації


Г	 Приховувати	 поля,	 які	 задовольняють	 умову	 фільтрації


Як	 видалити	 фільтр?10. 
а	 За	 допомогою	 команди	 меню	 Правка,	 Вырезать
Б	 За	 допомогою	 команди	 меню	 Правка,	 Очистить	 бланк
В	 За	 допомогою	 кнопки	 панелі	 інструментів	 Удалить	 фильтр	
Г	 За	 допомогою	 кнопки	 Применение	 фильтра	 	 на	 панелі	 інструментів
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Варіант 2 Оцінка __________________


За	 яким	 полем	 і	 в	 якому	 порядку	 відсортовані	 записи	 таблиці	11. Школи,	 якщо	 після	 сортування	
записи	 розмістилися	 в	 такому	 порядку:	 2,	 5,	 3,	 1,	 4?


Школи


№ запису Школа Директор Телефон


1 22 Петренко	 Г.	 о. 123-65-11


2 31 андріянов	 о.	 а. 221-98-05


3 3 Величко	 Л.	 о. 111-31-14


4 5 трофимов	 о.	 В. 524-65-12


5 120 Борисенко	 а.	 М. 343-21-04


а	 За	 полем	 Школа	 за	 спаданням	 Б	 За	 полем	 Директор	 за	 зростанням
В	 За	 полем	 Телефон	 за	 зростанням	 Г	 За	 полем	 Телефон	 за	 спаданням


За	 якою	 умовою	 було	 відібрано	 такі	 записи	 таблиці	12. Школи	 (див.	 завдання	 11):	 1,	 2,	 4?
а	 ?2*	 у	 полі	 Телефон	 Б	 *2*	 у	 полі	 Телефон
В	 ???65*	 у	 полі	 Телефон	 Г	 ??	 у	 полі	 Школа


СамоСтІйНа роБота № 3


ВПорядкуВання даних, Пошук даних за зразкоМ у Таблиці. 
ВикориСТання фільТріВ для Пошуку даних у базі даних


Що	 таке	 фільтрація	 даних?1. 
	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 2—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Як	 відсортувати	 дані	 за	 спаданням?2. 


а	 За	 допомогою	 кнопки	
Б	 За	 допомогою	 команди	 меню	 Записи,	 Сортировка,	 Сортировка	 по	 убыванию
В	 За	 допомогою	 команди	 меню	 Сервис,	 Параметры,	 Общие,	 Порядок	 сортировки
Г	 За	 допомогою	 кнопки	


сортування	 за	 спаданням	 передбачає	 впорядкування	 даних:3. 
а	 від	 а	 до	 Я,	 від	 0	 до	 9	 Б	 від	 Я	 до	 а,	 від	 0	 до	 9
В	 від	 а	 до	 Я,	 від	 9	 до	 0	 Г	 від	 Я	 до	 а,	 від	 9	 до	 0


Як	 MS	 Access	 сортує	 дані	 в	 текстових	 полях?4. 
а	 1-а,	 1-Б,	 2-а,	 2-Б,	 10-а,	 11-а	 Б	 1-а,	 10-а,	 11-а,	 2-а,	 2-Б
В	 1-а,	 11-а,	 10-а,	 2-а,	 2-Б	 Г	 1-а,	 2-а,	 2-Б,	 11-а,	 10-а
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Як	 викликати	 вікно	 пошуку	 даних	 за	 зразком?5. 


а	 Клацнути	 кнопку	 	 панелі	 інструментів


Б	 Викликати	 команду	 меню	 Правка,	 Найти…
В	 Викликати	 команду	 меню	 Записи,	 Найти…


Г	 Клацнути	 кнопку	 	 панелі	 інструментів


Які	 можливості	 надає	 вікно	 пошуку	6. Найти	 и	 заменить?
а	 Знайти	 текст	 в	 указаному	 полі	 таблиці
Б	 Знайти	 текст	 у	 будь-якій	 таблиці
В	 Знайти	 текст	 у	 будь-якому	 полі	 таблиці
Г	 Замінити	 знайдений	 текст	 на	 введений	 в	 поле	 Заменить	 на…


Які	 символи	 підстановки	 можна	 використовувати	 у	 вікні	 пошуку	7. Найти?
а	 –	 Б	 #
В	 *	 Г	 !


У	 вікні	 пошуку	8. Найти	 введено	 маску	 пошуку	 Форм![и].	 Який	 текст	 буде	 знайдено?
а	 Форми	 Б	 Форма
В	 Форму	 Г	 Формі


Як	 сортують	 поля	 об’єкта	 OLE?9. 
а	 сортування	 неможливе	 Б	 За	 розміром
В	 За	 ім’ям	 об’єкта	 Г	 За	 місцем	 розташування


Як	 створити	 розширений	 фільтр?10. 
а	 Вибрати	 команду	 меню	 Записи,	 Фильтр,	 Расширенный	 фильтр


Б	 натиснути	 кнопку	 	 на	 панелі	 інструментів


В	 натиснути	 кнопку	 	 на	 панелі	 інструментів


Г	 Вибрати	 команду	 меню	 Сервис,	 Фильтр,	 Расширенный	 фильтр


У	 якому	 порядку	 будуть	 розташовані	 записи	 таблиці	11. Вкладники	 після	 сортування	 за	 полем	
Сума	 вкладу	 за	 спаданням?


Вкладники


№ запису Прізвище Рік народження Сума вкладу


1 іванов 1960 12	 000


2 Петренко 1956 10	 000


3 Беденко 1972 20	 000


4 Криворучко 1982 13	 000


а	 2,	 4,	 1,	 3	 Б	 3,	 4,	 1,	 2
В	 4,	 3,	 1,	 2	 Г	 3,	 1,	 4,	 2


За	 якою	 умовою	 було	 відібрано	 такі	 записи	 таблиці	12. Вкладники	 (див.	 завдання	 11):	 3,	 4?
а	 >1970	 у	 полі	 Рік	 народження
Б	 <=20000	 у	 полі	 Сума	 вкладу
В	 >12	 000	 у	 полі	 Сума	 вкладу
Г	 <1970	 у	 полі	 Рік	 народження
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Варіант 1 Оцінка __________________


СамоСтІйНа роБота № 4


ТиПи зВ’язкіВ у Таблицях. ключоВі Поля.  
СТВорення зВ’язкіВ Між елеМенТаМи В Таблицях


Які	 поля	 називаються	 ключовими?1. 
	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 2—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Для	 чого	 призначене	 вікно	2. Схема	 данных?
а	 Для	 перегляду	 таблиць
Б	 Для	 редагування	 записів
В	 Для	 створення	 зв’язків	 між	 запитами	 й	 формами
Г	 Для	 створення	 зв’язків	 між	 таблицями


Які	 типи	 зв’язків	 між	 елементами	 таблиці	 можна	 встановлювати	 в	 сУБД	 MS	 Access?3. 
а	 «один-до-одного»
Б	 «один-до-багатьох»
В	 «Багато-до-одного»
Г	 «Багато-до-багатьох»


Який	тип	зв’язку	необхідно	встановити,	якщо	одному	запису	в	таблиці	4. А	може	відповідати	де-
кілька	 записів	 у	 таблиці	 В,	 а	 одному	 запису	 в	 таблиці	 В	 —	 декілька	 записів	 у	 таблиці	 А?
а	 «один-до-одного»
Б	 «один-до-багатьох»
В	 «Багато-до-одного»
Г	 «Багато-до-багатьох»


Що	 називають	 первинним	 ключем	 таблиці?5. 
а	 рядок	 таблиці,	 що	 містить	 унікальну	 інформацію
Б	 стовпець	 таблиці,	 що	 містить	 неунікальну	 інформацію
В	 сукупність	 полів	 таблиці,	 що	 однозначно	 визначають	 кожний	 запис
Г	 стовпець	 таблиці,	 що	 містить	 унікальну	 інформацію


Що	 означає	 умова	6. Каскадное	 удаление	 связанных	 полей	 при	 встановленні	 типу	 зв’язку?
а	 При	 зміні	 значення	поля	 зв’язку	в	 головній	 таблиці	 автоматично	 зміниться	 значення	у	 від-


повідному	 полі	 в	 підпорядкованій	 таблиці
Б	 При	зміні	значення	поля	зв’язку	в	головній	таблиці	не	змінюється	значення	у	відповідному	


полі	 в	 підпорядкованій	 таблиці
В	 При	 видаленні	 запису	 з	 головної	 таблиці	 видаляються	 зв’язані	 записи	 в	 підпорядкованих	


таблицях
Г	 При	видаленні	запису	з	головної	таблиці	не	видаляються	зв’язані	записи	в	підпорядкованих	


таблицях


Яким	 необхідним	 умовам	 повинні	 відповідати	 поля	 для	 забезпечення	 цілісності	 даних	 при	7. 
утворенні	 зв’язків	 між	 таблицями?
а	 Поля	 повинні	 мати	 однакові	 імена
Б	 Поля	 повинні	 мати	 один	 тип	 даних
В	 В	 основній	 таблиці	 поле	 повинно	 бути	 ключовим
Г	 Поля	 повинні	 мати	 однакові	 дані
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Коли	 встановлюється	 зв’язок	 «один-до-одного»?8. 
а	 Коли	 потрібно	 розділити	 дуже	 широкі	 таблиці
Б	 такий	 тип	 зв’язку	 встановлювати	 не	 рекомендується
В	 Коли	 потрібно	 відділити	 частини	 таблиці	 з	 метою	 її	 захисту
Г	 Коли	 дані	 в	 обох	 таблицях	 збігаються


Яким	 вимогам	 повинні	 відповідати	 ключові	 поля?9. 
а	 Повинні	 бути	 типу	 Счетчик
Б	 не	 повинні	 мати	 пустих	 значень
В	 не	 повинні	 повторюватися
Г	 Повинні	 бути	 типу	 MEМо


Яке	 поле	 є	 ключовим	 у	 таблиці	10. Школи?


Школи


№ запису Особова справа Школа Учитель Дисципліна


1 2212 22 Петренко	 Г.	 о. 1


2 3101 31 андріянов	 о.	 а. 3


3 0302 3 Величко	 Л.	 о. 2


4 0521 5 трофимов	 о.	 В. 1


5 1201 120 Борисенко	 а.	 М. 1


6 2218 22 Головко	 В.	 В. 2


а	 Поле	 Учитель
Б	 Поле	 Школа
В	 Поле	 Особова	 справа
Г	 Поле	 Дисципліна


Як	 установити	 зв’язок	 між	 таблицями	11. Предмети	 і	 Школи	 (див.	 завдання	 10)?


Предмети


Код предмета Предмет


1 Математика


2 Українська	 мова


3 інформатика


а	 Головна	 таблиця	 —	 Школи,	 підпорядкована	 —	 Предмети
Б	 За	 полями	 Код	 предмета	 таблиці	 Предмети	 і	 Дисципліна	 таблиці	 Школи
В	 За	 полем	 Предмет	 таблиці	 Предмети	 і	 Дисципліна	 таблиці	 Школи
Г	 Головна	 таблиця	 —	 Предмети,	 підпорядкована	 —	 Школи


Який	 тип	 зв’язку	 необхідно	 встановити	 між	 таблицями	12. Предмети	 і	 Школи?
а	 «один-до-одного»
Б	 «один-до-багатьох»
В	 «Багато-до-одного»
Г	 «Багато-до-багатьох»
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Варіант 2 Оцінка __________________


СамоСтІйНа роБота № 4


ТиПи зВ’язкіВ у Таблицях. ключоВі Поля.  
СТВорення зВ’язкіВ Між елеМенТаМи В Таблицях


Для	 чого	 необхідно	 встановлювати	 зв’язки	 між	 таблицями?1. 
	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 2—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Між	 якими	 об’єктами	 встановлюються	 зв’язки?2. 
а	 Між	 запитами
Б	 Між	 формами
В	 Між	 звітами
Г	 Між	 таблицями


Для	 чого	 призначене	 діалогове	 вікно	3. Добавить таблицу	 у	 вікні	 Схема данных?
а	 Для	 вибору	 таблиць,	 з	 якими	 встановлюються	 зв’язки
Б	 Для	 створення	 форми
В	 Для	 створення	 запиту
Г	 Для	 видалення	 записів	 із	 таблиці


Який	 тип	 зв’язку	 необхідно	 встановити,	 якщо	 запис	 у	 таблиці	4. А	 може	 мати	 не	 більше	 одного	
зв’язаного	 запису	 в	 таблиці	 В?
а	 «один-до-одного»
Б	 «один-до-багатьох»
В	 «Багато-до-одного»
Г	 «Багато-до-багатьох»


Як	 викликати	 вікно	5. Схема	 данных?
а	 Командою	 меню	 Сервис,	 Анализ
Б	 Командою	 меню	 Сервис,	 Схема	 данных


В	 Кнопкою	 	 панелі	 інструментів


Г	 Кнопкою	 	 панелі	 інструментів


Що	 означає	 умова	6. Каскадное	 обновление	 связанных	 полей	 при	 встановленні	 типу	 зв’язку?
а	 При	 зміні	 значення	поля	 зв’язку	в	 головній	 таблиці	 автоматично	 зміниться	 значення	у	 від-


повідному	 полі	 в	 підпорядкованій	 таблиці
Б	 При	зміні	значення	поля	зв’язку	в	головній	таблиці	не	змінюється	значення	у	відповідному	


полі	 в	 підпорядкованій	 таблиці
В	 При	 видаленні	 запису	 з	 головної	 таблиці	 видаляються	 зв’язані	 записи	 в	 підпорядкованих	


таблицях
Г	 При	видаленні	запису	з	головної	таблиці	не	видаляються	зв’язані	записи	в	підпорядкованих	


таблицях


Яке	 призначення	 ключового	 поля?7. 
а	 Впорядкування	 даних
Б	 Фільтрація	 даних
В	 створення	 нових	 таблиць
Г	 створення	 зв’язків	 між	 таблицями
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Коли	 встановлюється	 зв’язок	 «один-до-багатьох»?8. 
а	 Коли	 кожний	 запис	 однієї	 таблиці	 відповідає	 тільки	 одному	 запису	 другої	 таблиці
Б	 Коли	 кожний	 запис	 однієї	 таблиці	 відповідає	 багатьом	 записам	 іншої	 таблиці
В	 Коли	 декілька	 записів	 однієї	 таблиці	 відповідають	 багатьом	 записам	 іншої	 таблиці
Г	 Коли	 дані	 в	 обох	 таблицях	 збігаються


Які	 типи	 первинних	 ключів	 допускаються	 в	 MS	 Access?9. 
а	 Ключове	 поле	 лічильника
Б	 Простий	 ключ
В	 такі,	 які	 не	 повторюються
Г	 складений	 ключ


Яке	 поле	 є	 ключовим	 у	 таблиці	10. Вкладники?


Вкладники


Ідентифікаційний  
номер Прізвище Рік народження Телефон


2345671287 іванов 1960 80637510601


1943743210 Петренко 1956 80957254678


2987327467 Беденко 1972 80447327676


3087654321 Криворучко 1982 80506438600


а	 Поле	 Ідентифікаційний	 номер	 Б	 Поле	 Прізвище
В	 Поле	 Рік	 народження	 Г	 Поле	 Телефон


Яке	 поле	 є	 ключовим	 у	 таблиці	11. Вклади?


Вклади


№  
договору


Код  
вкладника


Сума  
вкладу Відсоток Термін


1003 2345671287 12	000 18	% 6	 місяців


2004 1943743210 10	000 16	% 3	 місяці


1329 2345671287 20	000 20	% 24	 місяці


1028 3087654321 13	000 12	% 12	 місяців


а	 Поле	 №	 договору	 Б	 Поле	 Сума	 вкладу
В	 Поле	 Відсоток	 Г	 Поле	 Термін


Як	 установити	 зв’язок	 між	 таблицями	12. Вкладники	 із	 завдання	 10	 і	 Вклади	 із	 завдання	 11?
а	 Головна	 таблиця	 —	 Вкладники,	 підпорядкована	 —	 Вклади
Б	 За	 полями	 Ідентифікаційний	 номер	 таблиці	 Вкладники	 і	 Код	 вкладника	 таблиці	


	Вклади
В	 Установити	 тип	 зв’язку	 «один-до-одного»
Г	 Головна	 таблиця	 Вклади,	 підпорядкована	 —	 Вкладники
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Варіант 1 Оцінка __________________


СамоСтІйНа роБота № 5


форМи і зВіТи. Призначення Та режиМи робоТи з форМаМи і зВіТаМи.  
СПоСоби СТВорення форМ і зВіТіВ


Яке	 призначення	 форми?1. 
	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 2—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Яке	 призначення	 звіту?2. 
а	 редагування	 записів	 Б	 Виведення	 даних	 на	 екрані	 або	 папері
В	 створення	 таблиць	 Г	 створення	 запитів


Які	 способи	 створення	 звітів	 вам	 відомі?3. 
а	 автоматичне	 створення	 Б	 За	 допомогою	 майстра
В	 У	 режимі	 конструктора	 Г	 За	 допомогою	 панелі	 елементів


Які	 особливості	 має	 автоформа?4. 
а	 Містить	 усі	 поля	 таблиці	 або	 запиту
Б	 не	 відрізняється	 від	 форми,	 створеної	 за	 допомогою	 майстра
В	 створюється	 автоматично
Г	 її	 неможливо	 змінити


Які	 дії	 можна	 виконати	 в	 режимі	 конструктора	 форми?5. 
а	 Додати	 або	 змінити	 заголовок	 чи	 примітку	 Б	 Додати	 обчислювальне	 поле
В	 Змінити	 область	 даних	 Г	 Додати	 звіт


Укажіть	 елементи	 структури	 форми.6. 
а	 Заголовок	 	 	 	 Б	 Примітка	 В	 область	 даних	 	 	 Г	 Головне	 меню


Для	 чого	 призначені	 колонтитули	 у	 звіті?7. 
а	 Для	 виведення	 на	 кожній	 сторінці	 звіту	 Б	 Для	 виведення	 на	 першій	 сторінці	 звіту
В	 Для	 виведення	 на	 останній	 сторінці	 звіту	 Г	 Містять	 записи	 таблиці	 або	 запиту


Які	 елементи	 управління	 може	 містити	 форма?8. 
а	 Поле	 зі	 списком	 Б	 Кнопки,	 прапорці,	 перемикачі
В	 Вкладки	 Г	 Записи


У	 якому	 режимі	 форми	 можна	 додати	 елементи	 управління?9. 
а	 У	 режимі	 майстра	 Б	 У	 режимі	 автоформи
В	 У	 режимі	 конструктора	 Г	 У	 режимі	 таблиці


Як	 можна	 оздобити	 форму?10. 
а	 Змінити	 шрифт	 і	 його	 колір	 Б	 Додати	 рисунок
В	 Додати	 гіперпосилання	 Г	 Установити	 автоформат


Якими	 є	 відмінності	 між	 формами	 і	 звітами?11. 
а	 Звіти	 і	 форми	 не	 відрізняються	 за	 призначенням
Б	 Форми	 не	 можна	 друкувати
В	 У	 звітах	 не	 можна	 редагувати	 дані
Г	 У	 форму	 неможливо	 додати	 запис


У	 формі	12. Учні	 є	 заголовок	 Дані	 про	 учнів.	 Як	 він	 розміщений?
а	 на	 першій	 сторінці	 форми	 Б	 на	 кожній	 сторінці	 форми
В	 на	 останній	 сторінці	 форми	 Г	 тільки	 на	 парних	 сторінках	 форми
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Варіант 2 Оцінка __________________


СамоСтІйНа роБота № 5
форМи і зВіТи. Призначення Та режиМи робоТи з форМаМи і зВіТаМи.  


СПоСоби СТВорення форМ і зВіТіВ


Яке	 призначення	 звіту?1. 


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 2—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Яке	 призначення	 форми?2. 
а	 редагування	 записів	 Б	 Зручне	 відображення	 даних
В	 Додавання	 записів	 Г	 створення	 запитів


Які	 способи	 створення	 форм	 вам	 відомі?3. 
а	 автоматичне	 створення	 Б	 За	 допомогою	 майстра
В	 У	 режимі	 конструктора	 Г	 За	 допомогою	 панелі	 елементів


на	 основі	 яких	 об’єктів	 створюється	 звіт?4. 
а	 Форми	 	 	 	 	 	 	 Б таблиці	 В	 Запиту	 	 	 	 	 	 	 Г	 іншого	 звіту


Які	 особливості	 має	 автозвіт?5. 
а	 Містить	 усі	 поля	 таблиці	 або	 запиту
Б	 не	 відрізняється	 від	 звіту,	 створеного	 за	 допомогою	 майстра
В	 створюється	 автоматично
Г	 Його	 неможливо	 змінити


Які	 дії	 можна	 виконати	 в	 режимі	 конструктора	 звіту?6. 
а	 Додати	 або	 змінити	 заголовок	 чи	 примітку	 Б	 Додати	 обчислювальне	 поле
В	 Змінити	 область	 даних	 Г	 Додати	 звіт


Укажіть	 елементи	 структури	 звіту.7. 
а	 Заголовок	 	 	 	 	 Б	 Примітка	 В	 Колонтитули	 	 	 Г	 Головне	 меню


Для	 чого	 призначена	 примітка	 у	 формі?8. 
а	 Для	 виведення	 на	 кожній	 сторінці	 форми	 Б	 Для	 виведення	 на	 першій	 сторінці	 форми
В	 Для	 виведення	 на	 останній	 сторінці	 форми	 Г	 Містить	 записи	 таблиці	 або	 запиту


У	 якому	 режимі	 звіту	 можна	 додати	 елементи	 управління?9. 
а	 У	 режимі	 майстра	 Б	 У	 режимі	 автозвіту
В	 У	 режимі	 конструктора	 Г	 У	 режимі	 таблиці


Якими	 є	 особливості	 створення	 звіту	 з	 використанням	 конструктора?10. 
а	 такий	 звіт	 неможливо	 використовувати	 для	 створених	 звітів
Б	 Це	 швидкий	 спосіб	 створення	 звіту
В	 Це	 автоматичний	 спосіб	 створення	 звіту
Г	 Це	 трудомісткий	 спосіб	 створення	 звіту


Як	 вивести	 звіт	 на	 друк?11. 
а	 За	 допомогою	 меню	 Файл,	 Печать


Б	 натиснути	 на	 кнопку	 	 в	 режимі	 конструктора


В	 Звіт	 друкується	 в	 режимі	 конструктора
Г	 За	 допомогою	 контекстного	 меню	 Печать


У	 звіті	12. Учні	 є	 верхній	 колонтитул	 Дані	 про	 учнів.	 Як	 він	 розміщений?
а	 на	 першій	 сторінці	 звіту	 Б	 на	 кожній	 сторінці	 звіту
В	 на	 останній	 сторінці	 звіту	 Г	 тільки	 на	 парних	 сторінках	 звіту
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Варіант 1 Оцінка __________________


СамоСтІйНа роБота № 6


заПиТи. Призначення. СТВорення заПиТіВ


Яке	 призначення	 запитів?1. 
	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 2—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Які	 типи	 запитів	 вам	 відомі?2. 
а	 Запит	 на	 вибірку
Б	 Запит	 на	 зміну	 даних
В	 Запит	 з	 параметром
Г	 Запит	 з	 обчислювальним	 полем


Які	 способи	 створення	 запитів	 вам	 відомі?3. 
а	 автоматичне	 створення
Б	 За	 допомогою	 майстра
В	 У	 режимі	 конструктора
Г	 За	 допомогою	 панелі	 елементів


Які	 дії	 можна	 виконувати	 за	 допомогою	 запитів?4. 
а	 Виконувати	 обчислення
Б	 Відбирати	 дані	 за	 заданою	 умовою
В	 Видаляти	 таблиці
Г	 Змінювати	 дані


Як	 до	 існуючого	 запиту	 додати	 поля	 з	 нової	 таблиці?5. 
а	 У	 вікні	 Добавление	 таблицы	 вибрати	 нову	 таблицю
Б	 створити	 новий	 запит
В	 Вибрати	 потрібні	 поля	 з	 нової	 таблиці
Г	 Виконати	 команду	 меню	 Вставка	 таблицы


Як	 розробити	 запит	 з	 параметром?6. 
а	 У	 рядку	 Условие	 отбора	 ввести	 звернення	 до	 користувача
Б	 У	 команді	 меню	 Запрос	 вибрати	 команду	 С	 параметром
В	 натиснути	 кнопку	 панелі	 інструментів	 Тип	 запроса	 і	 вибрати	 С	 параметром
Г	 У	 рядку	 Вывод	 на	 экран	 ввести	 звернення	 до	 користувача


Який	 запит	 витягує	 дані	 з	 однієї	 або	 декількох	 таблиць,	 виконує	 обчислення,	 групові	 операції,	7. 
відбирає	 записи?
а	 Перехресний	 запит
Б	 Запит	 на	 вибірку
В	 Запит	 на	 зміну	 даних
Г	 Запит	 на	 створення	 таблиці


Для	 чого	 призначений	 перехресний	 запит?8. 
а	 Для	 створення	 підсумкової	 таблиці
Б	 Для	 заміни	 даних
В	 Для	 виведення	 даних,	 які	 відповідають	 умові	 відбору
Г	 Для	 внесення	 змін	 у	 декілька	 таблиць
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Варіант 2 Оцінка __________________


Як	 існуючий	 фільтр	 перетворити	 на	 запит?9. 
а	 Зберегти	 розширений	 фільтр	 як	 запит
Б	 Зберегти	 Фильтр	 для	 як	 запит
В	 Зберегти	 фільтр	 за	 виділеним	 зразком	 як	 запит
Г	 Зберегти	 простий	 фільтр	 як	 запит


Які	 об’єкти	 можна	 створити	 на	 основі	 існуючого	 запиту?10. 
а	 таблицю
Б	 Форму
В	 Звіт
Г	 Макрос


Які	 дії	 можна	 виконувати	 з	 таблицею,	 створеною	 за	 допомогою	 запиту?11. 
а	 Переглядати,	 але	 не	 редагувати
Б	 Переглядати	 та	 редагувати,	 оновлені	 записи	 зберігаються	 у	 вихідних	 таблицях
В	 Переглядати	 та	 редагувати,	 оновлені	 записи	 зберігаються	 у	 нових	 таблицях
Г	 оновлювати	 записи	 у	 вихідних	 таблицях


Які	 дії	 виконує	 запит	 на	 оновлення	 записів?12. 
а	 Вносить	 спільні	 зміни	 до	 групи	 записів	 однієї	 або	 декількох	 таблиць
Б	 Додає	 групу	 записів	 з	 однієї	 або	 декількох	 таблиць	 у	 кінець	 однієї	 або	 декількох	 та-


блиць
В	 створює	 нову	 таблицю	 на	 основі	 всіх	 або	 частини	 даних	 з	 однієї	 або	 декількох	 таблиць
Г	 Видаляє	 групу	 записів	 з	 однієї	 або	 декількох	 таблиць


СамоСтІйНа роБота № 6


заПиТи. Призначення. СТВорення заПиТіВ


Що	 таке	 запит?1. 
	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 2—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Які	 види	 запитів	 на	 зміну	 даних	 вам	 відомі?2. 
а	 на	 додавання	 записів
Б	 на	 оновлення	 записів
В	 Запит	 з	 параметром
Г	 на	 створення	 таблиці


Які	 об’єкти	 можна	 використовувати	 для	 створення	 запитів?3. 
а	 інші	 запити
Б	 Звіти
В	 таблиці
Г	 Форми
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У	 чому	 різниця	 між	 запитом	 і	 фільтром?4. 
а	 Можливості	 запитів	 значно	 більші,	 ніж	 фільтрів
Б	 Можливості	 фільтрів	 значно	 більші,	 ніж	 запитів
В	 Фільтр	 можна	 перетворити	 на	 запит
Г	 Фільтр	 може	 використовувати	 декілька	 таблиць


Для	 виконання	 яких	 дій	 використовують	 запити?5. 
а	 Зберігання	 даних
Б	 створення	 зв’язків	 між	 таблицями
В	 Відбір	 даних	 відповідно	 до	 заданої	 умови
Г	 Введення	 та	 редагування	 даних


Яке	 призначення	 запиту	 з	 параметром?6. 
а	 Відбирає	 записи	 залежно	 від	 введеного	 параметра
Б	 створює	 підсумкову	 таблицю
В	 Видаляє	 записи	 залежно	 від	 параметра
Г	 Додає	 записи	 залежно	 від	 параметра


Який	 запит	 вносить	 спільні	 зміни	 до	 групи	 записів	 однієї	 або	 декількох	 таблиць?7. 
а	 Перехресний	 запит
Б	 Запит	 на	 видалення	 даних
В	 Запит	 на	 оновлення	 даних
Г	 Запит	 на	 створення	 таблиці


Як	 відредагувати	 існуючий	 запит?8. 
а	 У	 режимі	 конструктора
Б	 За	 допомогою	 майстра	 на	 створення	 простого	 запиту
В	 За	 допомогою	 майстра	 на	 створення	 перехресного	 запиту
Г	 За	 допомогою	 майстра	 на	 створення	 запиту	 Записи	 без	 подчиненных


Які	 дії	 можуть	 виконувати	 запити	 на	 заміну	 даних?9. 
а	 Перенесення	 даних	 у	 таблицю
Б	 Додавання	 або	 видалення	 записів
В	 Відбір	 даних
Г	 Фільтрація	 даних


Як	 створити	 новий	 запит	 за	 допомогою	 конструктора?10. 
а	 У	 діалоговому	 вікні	 Новый	 запрос	 вибрати	 режим	 Простой	 запрос
Б	 У	 діалоговому	 вікні	 Новый	 запрос	 вибрати	 режим	 Перекрестный	 запрос
В	 У	 діалоговому	 вікні	 Новый	 запрос	 вибрати	 режим	 Конструктор
Г	 У	 діалоговому	 вікні	 Новый	 запрос	 вибрати	 режим	 Повторяющиеся	 записи


Для	 чого	 призначені	 підсумкові	 запити?11. 
а	 Для	 сортування	 даних
Б	 Для	 визначення	 значень	 статистичних	 функцій	 для	 кожної	 групи
В	 Для	 створення	 нової	 таблиці
Г	 Для	 відбору	 даних


Які	 дії	 виконує	 запит	 на	 видалення	 записів?12. 
а	 Вносить	 спільні	 зміни	 до	 групи	 записів	 однієї	 або	 декількох	 таблиць
Б	 Додає	 групу	 записів	 з	 однієї	 або	 декількох	 таблиць	 у	 кінець	 однієї	 або	 декількох	 таблиць
В	 створює	 нову	 таблицю	 на	 основі	 всіх	 або	 частини	 даних	 з	 однієї	 або	 декількох	 таблиць
Г	 Видаляє	 групу	 записів	 з	 однієї	 або	 декількох	 таблиць
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Варіант 1 Оцінка __________________


СамоСтІйНа роБота № 7
ПоняТТя Про СиСТеМи шТучного інТелекТу. екСПерТні СиСТеМи


Що	 таке	 штучний	 інтелект?1. 


	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 2—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Укажіть	 напрями	 розвитку	 штучного	 інтелекту.2. 
а	 інтелектуальні	 роботи	 Б	 розробка	 систем,	 які	 засновані	 на	 знаннях
В	 системи	 управління	 базами	 даних	 Г	 розпізнавання	 образів


Які	 моделі	 подання	 знань	 вам	 відомі?3. 
а	 Продукційна	 модель	 Б	 реляційна	 модель
В	 ієрархічна	 модель	 Г	 Фрейми


Що	 називають	 експертною	 системою?4. 
а	 систему	 управління	 базами	 даних
Б	 тиражування	 досвіду	 для	 консультацій	 недостатньо	 кваліфікованих	 користувачів
В	 Мову	 подання	 знань
Г	 Програмний	 комплекс,	 який	 акумулює	 знання	 фахівців	 у	 конкретній	 предметній	 галузі


Хто	 використовує	 експертну	 систему?5. 
а	 експерт	 	 	 	 Б	 Диспетчер	 	 	 	 	 В	 інженер	 по	 знанням	 Г	 Кінцевий	 користувач


Хто	 або	 що	 таке	 експерт?6. 
а	 Частина	 механізму	 виведення,	 яка	 вирішує,	 у	 якому	 порядку	 застосовувати	 певні	 знання
Б	 Людина,	 яка	 навчилась	 ефективно	 розв’язувати	 задачі	 конкретної	 предметної	 галузі
В	 Людина,	 яка	 проектує	 та	 створює	 експертну	 систему
Г	 Програма,	що	 використовує	 експертні	 знання	 для	 високоефективного	 розв’язування	 задачі


Які	 мови	 програмування	 використовують	 для	 реалізації	 експертних	 систем?7. 
а	 LISP	 	 	 	 	 	 Б	 PROLOG	 В	 ADA	 	 	 	 	 	 	 Г	 C


Які	 складові	 містить	 експертна	 система?8. 
а	 База	 знань	 Б	 інтерфейс	 користувача
В	 система	 управління	 знаннями	 Г	 Підсистема	 пояснень


Які	 завдання	 вирішують	 експертні	 системи?9. 
а	 Діагностика	 	 	 Б	 Програмування	 В	 Моніторинг	 	 	 	 Г	 Планування


Що	 таке	 база	 знань?10. 
а	 Програми,	 які	 реалізують	 діалог	 користувача	 з	 експертною	 системою
Б	 Програма,	 яка	 моделює	 хід	 міркувань	 експерта	 на	 підставі	 знань
В	 сукупність	знань	предметної	області,	яка	записана	на	машинному	носії	у	формі,	 зрозумілій	


експерту	 і	 користувачу
Г	 Програма,	 яка	 дозволяє	 користувачеві	 отримувати	 відповіді	 на	 питання


У	 чому	 різниця	 між	 традиційними	 програмами	 і	 експертними	 системами?11. 
а	 Програма	 маніпулює	 даними	 Б	 експертна	 система	 маніпулює	 знаннями
В	 Програма	 маніпулює	 знаннями	 Г	 експертна	 система	 маніпулює	 даними


Яка	 модель	 подання	 знань	 заснована	 на	 правилах?12. 
а	 Продукційна	 модель	 Б	 Формальна	 логічна	 модель
В	 Фрейми	 Г	 семантичні	 мережі
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СамоСтІйНа роБота № 7


ПоняТТя Про СиСТеМи шТучного інТелекТу. екСПерТні СиСТеМи


на	 якому	 етапі	 перебуває	 наука	 створення	 штучного	 інтелекту?1. 
	 __________________________________________________________________________________


Для	 завдань	 2—12	 виберіть	 і	 підкресліть	 одну	 або	 декілька	 правильних	 відповідей.


Укажіть	 напрями	 розвитку	 штучного	 інтелекту.2. 
а	 Машинний	 переклад	 	 Б	 розробка	 програм	 	 В	 розробка	 сУБД	 	 Г	 навчання


Якi	 iснують	 шляхи	 моделювання	 штучного	 iнтелекту?3. 
а	 Біонічне	 моделювання	 Б	 евристичне	 моделювання
В	 Біонічне	 програмування	 Г	 евристичне	 програмування


Що	 необхідно	 зробити	 для	 створення	 штучного	 інтелекту?4. 
а	 Вивчити	 комп’ютерну	 систему
Б	 Вивчити	 процес	 мислення	 людини
В	 розробити	 програмні	 засоби
Г	 Виділити	 основні	 складові	 процесу	 прийняття	 рішення


Якими	 є	 функції	 вирішувача	 в	 експертній	 системі?5. 
а	 Проміжна	 ланка	 в	 ланцюгу	 «експерт	 —	 база	 знань»
Б	 Моделює	 хід	 міркувань	 експерта	 на	 підставі	 знань,	 які	 існують	 у	 базі	 знань
В	 реалізує	 діалог	 користувача	 з	 експертною	 системою
Г	 надає	 можливість	 створювати	 базу	 знань	 у	 діалоговому	 режимі


Що	 таке	 розпізнавання	 образів?6. 
а	 розпізнавання	 відсканованих	 текстів	 Б	 Вебкамери
В	 розпізнавання	 голосу	 Г	 аудіосистеми


Що	 таке	 модель	 подання	 знань?7. 
а	 Модель,	 яка	 задає	 структуру	 знань	 Б	 Перелік	 логічних	 висновків
В	 Перелік	 логічних	 пояснень	 Г	 Формальна	 логічна	 модель


Які	 складові	 містить	 експертна	 система?8. 
а	 База	 знань	 Б	 Вирішувач
В	 система	 управління	 знаннями	 Г	 інтелектуальний	 редактор	 бази	 знань


Які	 завдання	 вирішують	 експертні	 системи?9. 
а	 ремонт	 обладнання	 	 Б	 Програмування	 В	 Прогнозування	 	 Г	 навчання


Що	 таке	 логічний	 висновок?10. 
а	 Перелік	 знань	 Б	 Перелік	 повідомлень
В	 результат	 виконання	 запиту	 до	 ес	 Г	 Програма,	 яка	 дозволяє	 отримувати	 відповіді


Хто	 використовує	 експертну	 систему?11. 
а	 Фахівець	 предметної	 галузі	 Б	 експерт
В	 інженер	 по	 знанням	 Г	 Користувач	 комп’ютера


Яка	модель	 подання	 знань	 представлена	 у	 вигляді	 графа,	 вершини	 якого	—	поняття,	 а	 дуги	—	12. 
відношення	 між	 ними?
а	 Продукційна	 модель
Б	 Формальна	 логічна	 модель
В	 Фрейми
Г	 семантичні	 мережі
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Система управління базами даних Microsoft Access входить до складу 
офісних програм Microsoft Office. Cьогодні MS Access є одним із найпоши-
реніших настільних застосувань для роботи з базами даних. Це пов’язано 
з тим, що MS Access має дуже широкий діапазон засобів для введення, 
аналізу і подання даних, які є не тільки простими та зручними, але й ви-
сокопродуктивними, що забезпечує високу швидкість розробки додатків. 
Із самого початку MS Access мала ряд унікальних можливостей, таких як 
зведення воєдино інформації з різних джерел (електронних таблиць, тексто-
вих файлів, інших баз даних); подання даних у зручному для користувача 
вигляді за допомогою таблиць, діаграм, звітів; інтеграція з іншими компо-
нентами Microsoft Office. Удосконалюючись від версії до версії, MS Access 
стала інструментом, який може задовольнити потреби найрізноманітніших 
категорій користувачів: від новачка, якому зручний інтерфейс системи 
дозволяє впоратися із завданнями, до професійного розробника, який має 
весь необхідний інструментарій для створення унікального продукту для 
конкретного підприємства середнього бізнесу.


Система управління базами даних (СУБД) MS Access з’явилася 
в 1992 році й швидко завоювала популярність серед користувачів. Її версія 
MS Access 1.0 стала першою реляційною СУБД, спеціально розробленою для 
операційної системи Microsoft Windows. Знавців подібних продуктів уже 
тоді вразило, що потужна база даних для настільних систем може бути 
такою простою в користуванні. Поява версії MS Access 2.0 також змінила 
підхід кінцевих користувачів до розуміння й застосування баз даних. Коли 
Access було включено в Microsoft Office, користувачі цього комплекту 
отримали реляційну СУБД для пошуку та управління даними, яка являє 
собою невід’ємну частину набору настільних додатків для підвищення про-
дуктивності й допомагає знаходити більш удалі ділові рішення.


Популярність цієї СУБД зросла в 1995 році з випуском версії MS 
Access 95 — першої у світі 32-розрядної реляційної системи управління 
базами даних. СУБД MS Access 97, що з’явилася в січні 1997 року, сполу-
чала кращі засоби роботи з базами даних з інтернетом, пропонуючи прості 
можливості обміну статичними й динамічними даними по корпоративній 
мережі. Версія MS Access 2000 продовжила інтеграцію з іншими додатками 
комплекту Office. У свою чергу, в Access XP суттєво спростилося створення 
підсумкових документів.


Microsoft Access є настільною СУБД реляційного типу. Її перевагою 
є те, що вона має дуже простий графічний інтерфейс, який дозволяє не 
тільки створювати власну базу даних, але й розробляти прості та складні 
застосування.


Цей посібник присвячений темі «Бази даних. Системи управління база-
ми даних», яка в усіх варіантах шкільної програми викладається на прикладі 
СУБД MS Access і є однією з найскладніших у курсі шкільної інформатики, 
і покликаний допомогти учням засвоїти цю тему. Посібник складається із 
зошита-конспекта та двох додатків: зошита для практичних і самостійних 
робіт і методичних рекомендацій для вчителя. Зміст і форма поданих 
у посібнику завдань відповідають вимогам програми курсу «Інформатика» 
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базового навчального плану, дозволяють ефективно побудувати роботу з вве-
дення нових понять, закріплення матеріалу, контролю знань і навичок.


Зошит-конспект містить стислий теоретичний матеріал, у ході опрацю-
вання якого запропоновано 12 завдань для виконання, наведено 21 приклад 
розв’язування задач із покроковим виконанням, 10 практичних завдань для 
самостійного опрацювання й 134 питання для самоконтролю.


Зошит для практичних і самостійних робіт містить 4 практичні роботи 
й 7 самостійних робіт за тестовою технологією у двох варіантах.


У методичних рекомендаціях для вчителя наведені вказівки щодо ви-
користання матеріалу під час вивчення кожної теми, надані відповіді на за-
вдання, запропоновані в зошиті-конспекті, та відповіді до самостійних робіт.


Зошит-конспект і зошит для практичних і самостійних робіт підготов-
лено згідно з таким орієнтовним поурочним плануванням.


ОрієнтОвне пОурОчне планування курсу  
«Бази даних. системи управління Базами даних» (12 год)


Бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-1. 
пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами 
даних. Основні об’єкти бази даних. Фактографічні й документальні бази 
даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних. Особливості 
реляційних баз даних. Знайомство й робота з конкретною базою даних. 
Пошук інформації в базі даних.
Проектування бази даних. Створення структури реляційної бази даних. 2. 
Типи даних, що використовуються в базі даних. Введення та редагу-
вання даних. Різні способи створення таблиць.
Практична робота № 1 «Створення структури бази даних, введення та 3. 
редагування даних».
Впорядкування даних, пошук даних за зразком у таблиці. Викорис-4. 
тання простих фільтрів для пошуку даних у базі даних. Використання 
розширеного фільтра.
Практична робота № 2 «Впорядкування, пошук та фільтрування даних 5. 
у базі даних».
Типи зв’язків у таблицях. Ключові поля. Створення зв’язків між 6. 
елементами в таблицях.
Форми. Призначення та режими роботи з формами. Створення простих 7. 
форм. Способи створення форм. Звіти. Призначення та режими роботи 
зі звітами. Створення звітів.
Практична робота № 3 «Створення форм і звітів».8. 
Запити. Призначення. Різниця між запитами і фільтрами. Створення 9. 
простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити 
на зміну даних.
Практична робота № 4 «Створення простих запитів, запитів з параме-10. 
трами, перехресних запитів, запитів на зміну даних».
Поняття про системи штучного інтелекту. Експертні системи. Моделі 11. 
подання знань. Бази знань. Логічний вивід. Інтелектуальні бази даних. 
Робота з конкретною експертною системою.
Тематична атестація з теми «Бази даних. Системи управління базами 12. 
даних».
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перелік наБутих умінь і навичОк після вивчення теми  
«Бази даних. системи управління Базами даних»


Учень знає:
означення баз даних; y
основні поняття баз даних;  y
основні операції, які можна виконувати з даними в СУБД; y
правила пошуку даних у базі даних за допомогою спеціальної мови  y
запитів.
Учень описує:
призначення баз даних; y
призначення систем управління базами даних та інформаційно- y
пошукових систем;
використання експертних систем. y
Учень наводить приклади:
використання баз даних у житті. y
Учень характеризує:
різні моделі баз даних; y
правила проектування та створення БД. y
Учень уміє:
завантажувати систему управління базами даних; y
створювати структуру бази даних і заповнювати базу даних; y
редагувати дані в базі даних: вносити зміни до даних, які зберігаються  y
в базі даних, змінювати структуру бази даних, видаляти записи;
виконувати основні операції з об’єктами бази даних; y
впорядковувати дані в базі даних; y
проводити пошук потрібних даних у базі даних; y
опрацьовувати дані різних типів за допомогою вбудованих у СУБД  y
функцій;
виконувати різні операції з файлами бази даних; y
створювати звіти; y
виконувати прості та складені запити до бази даних; y
створювати форми для введення даних до бази даних і для виконання  y
обчислень.


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  
з теми «Бази даних. Системи управління базами даних»


Рівень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень


І.
 П


оч
ат


к
ов


и
й


1 Учень описує поняття бази даних (БД), характеризує необ-
хідність зберігати та здійснювати пошук даних у БД; має 
уявлення про призначення системи управління базами 
даних (СУБД)


2 Учень розрізняє об’єкти різних БД, властивості однієї БД; 
розпізнає БД у знайомій предметній галузі; розв’язує деякі 
характерні задачі, які можна розв’язати за допомогою СУБД: 
на збереження сукупності даних із знайомої предметної галу-
зі; на впорядкування та пошук даних, що зберігаються в БД
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Рівень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень
3 Учень описує конкретну СУБД та її призначення; пояснює 


типи БД, поняття реляційної СУБД та основні її відмінності 
від інших (мережевих, ієрархічних); призначення об’єкта 
«таблиця» в СУБД та основні дії, які можна виконувати із 
записами при роботі з табли цями


ІІ
. 


С
ер


ед
н


ій


4 Учень має початкові знання про основні елементи БД 
(записи, поля, файли), основні операції, які можна вико-
нувати з даними в СУБД; може виділити суттєві ознаки 
СУБД; вміє завантажувати БД, відкривати таблиці БД та 
вносити вказані зміни до її вмісту; впорядковувати та-
блицю за певною ознакою за зростанням чи спаданням; 
переглядати структуру таблиці; пояснювати основні типи 
даних таблиці (числовий, текстовий, грошовий, логічний); 
переходити в таблиці від одного запису до іншого; вводи-
ти дані (числові й текстові) до таблиці з певною структу-
рою і зберігати зміни у файлі з попереднім ім’ям


5 Учень за допомогою вчителя може створити просту БД, яка 
складається з однієї таблиці, створити таблицю, встановити 
необхідний тип даних, заповнити таблицю, за необхідності 
внести відповідні зміни до її структури та вмісту; знайти 
потрібні дані за допомогою простого фільтра; уміє надати 
створеній БД ім’я та зберегти на диску


6 Учень має уявлення про форми та звіти в СУБД, уміє зна-
ходити потрібні дані в БД за складеними умовами пошуку 
(використовуючи логічні операції І та АБО) із застосуван-
ням фільтрів; має поняття про ключове поле та вміє при-
значати потрібному полю статус ключового; має уявлення 
про різні типи відношень між елементами таблиць БД


ІІ
І.


 Д
ос


та
тн


ій


7 Учень у цілому орієнтується в середовищі СУБД, знає основні 
можливості її використання, правила введення та редагуван-
ня, впорядкування та пошуку даних у БД; уміє за допомогою 
вчителя визначати в таблицях ключові поля та встановлю-
вати відношення типу «один-до-багатьох»; уміє самостійно 
створити просту форму, звіт; має уявлення про запити до 
БД, знає основні відмінності фільтрів від запитів до БД


8 Учень уміє створювати прості запити на вибірку (без пара-
метрів), вводити дані з інших джерел; виправляти помилку, 
на яку вказав учитель; використовує вбудовану довідкову 
систему; уміє працювати з таблицями, формами та простими 
запитами на вибірку з логічним типом даних, виконувати 
різні операції з файлами БД


9 Учень пояснює призначення інформаційно-пошукових сис-
тем; уміє створювати запити з використанням операцій 
впорядкування та групування; логічних операцій І та АБО; 
вміє редагувати форми та звіти; за допомогою вчителя може 
користуватися розширеним фільтром
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Рівень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень
IV


. 
В


и
со


к
и


й
10 Учень має уявлення про фактографічні й документальні 


бази даних; про основні типи моделей БД; про основні етапи 
проектування БД; досконало (у межах навчальної програми) 
знає і використовує СУБД; самостійно виконує навчальні 
завдання на створення та заповнення різними способами 
БД із добре знайомої та зрозумілої йому предметної галузі; 
встановлює ключові поля та відповідний тип відношень між 
елементами; для пошуку даних використовує фільтри та 
запити (на вибірку), створює форми і звіти та вміє вносити 
до них зміни; опрацьовує дані різних типів за допомогою 
вбудованих до СУБД функцій; має уявлення про запити на 
видалення, додавання даних, створення нової таблиці та 
поновлення даних


11 Учень знаходить і використовує додаткові джерела відо-
мостей; уміє проектувати БД стосовно знайомої предмет-
ної галузі; створює за допомогою вчителя підпорядковані 
форми та форми з обчисленнями; запити на поновлення, 
видалення даних та створення нової таблиці; описує по-
няття експертної системи, компоненти експертної си-
стеми: базу даних, базу підсистеми логічного виведення; 
різні моделі подання знань, метод резолюцій


12 Учень має стійкі системні знання з теми та їх використовує; 
у процесі виконання завдань проявляє творчий підхід


рекОмендації щОдО Організації рОБОти  
із зОшитОм-кОнспектОм


Тема 1 «Бази даних. Системи управління базами даних та інфор
ма ційнопошукові системи. Призначення та функції систем управління 
базами даних» подається за таким планом:


Бази даних.1. 
1.1. Основні поняття.
1.2. Класифікація баз даних.
Моделі баз даних.2. 
Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи.3. 
3.1. Основні поняття.
3.2. Функції СУБД.
3.3. Призначення СУБД.
Система управління базами даних Microsoft Access.4. 
4.1. Основні елементи вікна бази даних MS Access.
4.2. Основні об’єкти СУБД MS Access.
Пошук інформації в СУБД MS Access.5. 
Самостійна робота № 1 «Бази даних. Системи управління базами даних 


та інформаційно-пошукові системи».
При введенні поняття реляційної бази даних учитель може сформулю-


вати правила Е. Ф. Кодда, який у 1970 році опублікував роботу «Реляційна 
модель даних для великих банків даних», що започаткувала сучасну тео-
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рію реляційних БД. Кодд визначив правила, які має задовольняти кожна 
система управління реляційними базами даних. Їх називають «12 правил 
Кодда» (хоча насправді їх 13).


Після розгляду таких понять, як «база даних», «модель даних», «сис-
тема управління базою даних» доцільно показати взаємозв’язок основних 
термінів проектування БД, який по-
дано на схемі.


Необхідно звернути увагу 
учнів на те, що на перший погляд 
СУБД MS Access є подібною за сво-
їм призначенням і можливостями 
до програми електронних таблиць 
Microsoft Excel. Проте між ними 
існують принципові відмінності.


Під час роботи з електронною 
таблицею Excel можна в елемент 
таблиці внести будь-яку інформацію, 
тому на робочому аркуші можна 
розмістити і таблицю, і текст, і ри-
сунок. До одного стовпця таблиці 
можна за необхідності вносити різні 
дані — числа, текст, дати. Таблиця 
в базі даних Access відрізняється 
від таблиці Excel тим, що в ній для 
кожного поля запису визначений 
тип даних, тобто не можна до одного 
стовпця таблиці в різні рядки за-
носити дані різних типів. MS Access 
дозволяє не тільки вводити дані 
в таблиці, але й контролювати правильність даних, які вводяться. Для 
цього необхідно встановити правила перевірки прямо на рівні таблиці. 
Тоді, яким би чином не вводилися дані — прямо в таблицю, через екран-
ну форму або на сторінці доступу до даних, Access не дозволить зберегти 
в записі ті дані, які не задовольняють задані правила.


У Excel зручно працювати, якщо таблиці містять обмежену кількість 
рядків. Таблиці баз даних можуть містити величезну кількість записів, і при 
цьому СУБД забезпечує зручні способи вибирання потрібної інформації. Якщо 
всі необхідні для роботи дані зберігати в документах Word і Excel, то в міру 
накопичення інформації можна заплутатися у великій кількості файлів. Access 
дозволяє зберігати всі дані в одному файлі та здійснювати до них посторінко-
вий доступ, тобто не перевищуючи обмежень на ресурси пам’яті комп’ютера.


В Access можливе створення зв’язків між таблицями, що дозволяє од-
ночасно використовувати дані з різних таблиць, причому для користувача 
вони подаватимуться у вигляді однієї таблиці. Реалізувати таку можливість 
у системах управління електронними таблицями складно, іноді просто не-
можливо. Установлюючи взаємозв’язки між окремими таблицями, Access 


Додаток Додаток Додаток


Додатки користувачів


СУБД


База даних


Схема бази даних


Модель даних


Предметна галузь
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дозволяє уникнути непотрібного дублювання даних, зекономити пам’ять 
комп’ютера, а також збільшити швидкість і точність опрацювання інфор-
мації. Для цього таблиці, які містять повторювані дані, розподіляють на 
декілька зв’язаних таблиць.


Excel дозволяє працювати декільком користувачам з одним документом, 
проте ці можливості дуже обмежені. Access може підтримувати одночасну 
роботу з базою даних п’ятидесяти користувачів, при цьому всі користувачі 
гарантовано працюватимуть з актуальними даними.


Access має розвинену систему захисту від несанкціонованого досту-
пу, яка дозволяє кожному користувачеві або групі користувачів бачити 
й змінювати тільки ті об’єкти, на які йому видані права адміністратором 
системи. Наприклад, можна заборонити використання деяких команд меню, 
відкриття деяких форм, зміну даних у таблицях або формах. Електронні 
таблиці також дають можливість захистити дані паролем або дозволять 
тільки переглядання даних, проте ці засоби істотно простіші.


Таким чином, електронні таблиці Excel є зручним засобом зберігання об-
меженої кількості табличних даних із широкими можливостями виконання 
розрахунків і аналізу даних. Як правило, документи Excel призначаються 
для індивідуального використання. А СУБД Access застосовується в тих ви-
падках, коли прикладне завдання вимагає зберігання й опрацювання великої 
кількостіь різнорідної інформації та припускає можливість багатокористу-
вальницького режиму. Прикладом може бути ведення складського обліку.


Відповіді на завдання до теми 1
Завдання 1.1—1.3. Метою цих завдань є створення різних моделей 


(ієрархічної, мережевої та реляційної) неструктурованих даних.
Завдання 1.4 знайомить з інтерфейсом MS Access. Результатом вико-


нання цього завдання є така таблиця:


№ об’єкта Назва об’єкта
2 Рядок заголовка


1 Кнопка системного меню


5 Кнопки режимів роботи з об’єктами


6 Кнопки типів об’єктів


4 Список об’єктів


3 Ярлики створення об’єктів


Тема 2 «Проектування бази даних. Створення структури реляційної 
бази даних» подається за таким планом:


Проектування бази даних.1. 
1.1. Розробка бази даних.
1.2. Етапи проектування бази даних.
Створення таблиці.2. 
Проектування структури таблиці.3. 
3.1. Вікно конструктора таблиці.
3.2. Типи даних.
3.3. Властивості полів таблиць баз даних.
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Дії з таблицями.4. 
4.1. Відкриття таблиці.
4.2. Додавання поля в таблицю.
4.3. Видалення поля з таблиці.
Введення і редагування даних.5. 
5.1. Додавання даних.
5.2. Редагування даних.
5.3. Збереження запису.
5.4. Видалення запису в режимі таблиці.
Практична робота № 1 «Створення структури бази даних, введення 


та редагування даних»
Самостійна робота № 2 «Проектування бази даних. Створення струк-


тури реляційної бази даних»


Відповіді на завдання до теми 2
Завдання 2.1. Метою цього завдання є ознайомлення з конструктором 


таблиць. Результатом виконання є така таблиця:


№ елемента Елемент
1 Ключове поле


4 Список полів


3 Панель редагування властивостей полів


2 Вибір типу поля


Завдання 2.2. Метою цього завдання є, по-перше, ознайомлення із 
специфікаціями MS Access, по-друге — робота з довідковою системою. 
Результатом виконання завдання є така таблиця:


Атрибут Максимальне значення
Число знаків в імені таблиці 64


Число знаків в імені поля 64


Число знаків у текстовому полі 255


Число знаків у полі MEMO 65 535


Розмір поля об’єкта OLE 1 Гбайт


Число знаків в описі таблиці або поля 255


Число знаків у записі (окрім полів MEMO 
і полів об’єктів OLE)


255


Завдання 2.3. Метою цього завдання є визначення структури таблиці 
Учні. Результатом виконання може бути така таблиця:


структура таблиці Учні


Ім’я поля Тип даних Опис Властивості
№ особової 
справи


Текстовий Номер особо-
вої справи


Розмір 5, маска введення 
L\-###, обов’язкове поле


Клас Текстовий Клас учня Розмір 4, маска введення 
90«-»L, обов’язкове поле
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Ім’я поля Тип даних Опис Властивості
Прізвище Текстовий Прізвище Розмір 10, обов’язкове поле


Ім’я Текстовий Ім’я Розмір 10, обов’язкове поле


По батькові Текстовий По батькові Розмір 15, обов’язкове поле


Дата наро-
дження


Дата/час Дата наро-
дження


Формат — короткий фор-
мат дати


Приклади і практичні завдання до теми 2
Після розгляду теоретичного матеріалу доцільно запропонувати учням 


розглянути два приклади створення таблиць баз даних Приймальна комісія 
і Нарахування на комп’ютері.


Таблиці бази даних Приймальна комісія створені в різний спосіб: 
таблиці Абітурієнти й Оцінювання — у режимі конструктора, таблиця 
Спеціальності — у режимі таблиці, таблиця Форми навчання — ре-
зультат імпорту таблиці Microsoft Excel. Поля Стать, Форма навчан-
ня, Спеціальність створені за допомогою майстра підстановок як із 
використанням фіксованих даних (поле Стать), так і з використанням 
іншої таблиці.


Таблиці бази даних Нарахування створені в режимі конструктора.
Після розгляду прикладів запропоновано два практичних завдання для 


самостійного опрацювання на створення баз даних Україна та Бібліотека, 
які можна виконати на уроці або вдома.


Тема 3 «Впорядкування даних, пошук даних за зразком у таблиці. 
Використання фільтрів для пошуку даних у базі даних» подається за 
таким планом:


Сортування записів.1. 
Пошук даних за зразком у таблиці.2. 
Використання фільтрів для пошуку даних.3. 
3.1. Фільтри.
3.2. Створення фільтрів.


3.2.1. Створення фільтра за виділеним зразком.
3.2.2. Створення простого фільтра.
3.2.3. Створення поля Фильтр для.
3.2.4. Створення розширеного фільтра.


Видалення і зняття фільтра.4. 
Практична робота № 2 «Впорядкування, пошук і фільтрація даних 


у базі даних».
Самостійна робота № 3 «Впорядкування даних, пошук даних за зразком 


у таблиці. Використання фільтрів для пошуку даних у базі даних».
Відповіді на завдання до теми 3
Завдання 3.1. Виконання цього завдання дозволить учням спрогнозувати 


результати сортування попередньо створеної таблиці Учні. Після сортування 
таблиці за полем Клас учні повинні отримати таку таблицю:
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Таблиця Учні після сортування


№ особової 
справи Клас Прізвище Ім’я По батькові Дата 


народження


К-16 11-А Крилова Ольга Петрівна 14.02.1991


П-12 11-А Попихайло Федір Сергійович 13.08.1991


Т-17 7-А Таманчук Василь Васильович 15.06.1995


К-28 7-А Климчук Тетяна Олексіївна 04.02.1995


Г-19 8-Б Гаврилова Марія Іванівна 13.10.1994


Б-29 8-Б Баранов Костянтин Олександрович 24.08.1994


С-27 9-Б Свиридова Марія Іванівна 11.11.1993


Б-25 9-Б Бабушкіна Катерина Сергіївна 30.03.1993


Учні повинні обґрунтувати результат.


Завдання 3.2. Необхідно навести приклади пошуку даних за зразком. 
Результатом виконання завдання є така таблиця:


Знак Призначення Зразок Приклад результату 
пошуку


* Визначає будь-яку кількість 
символів


к*р комп’ютер, конструк-
тор, контейнер, кон-
вертор, кластер, каль-
кулятор


? Визначає який-небудь символ 10-? клас 10-А клас, 10-Б клас


[] Визначає який-небудь сим-
вол, який міститься в дужках


Баз[аи] 
даних


База даних,  
Бази даних


! Визначає який-небудь сим-
вол, окрім тих, які вказані 
після ! у дужках


Модел![і] Модель


- Визначає який-небудь сим-
вол із діапазону


дискет[а-і] дискета, дискеті


# Визначає яку-небудь цифру будинок 3# будинок 38,  
будинок 32


Завдання 3.3. Передбачає використання різних типів фільтрів для від-
бору даних. У результаті виконання завдань а—г учні повинні отримати 
такі таблиці:


Результати відбору записів при застосуванні фільтра за виділеним зразком


№ особової 
справи Клас Прізвище Ім’я По батькові Дата 


народження
К-16 11-А Крилова Ольга Петрівна 14.02.1991


П-12 11-А Попихайло Федір Сергійович 13.08.1991
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Результати відбору записів при застосуванні простого фільтра 


№ особової 
справи Клас Прізвище Ім’я По батькові Дата 


народження


С-27 9-Б Свиридова Марія Іванівна 11.11.1993


Б-25 9-Б Бабушкіна Катерина Сергіївна 30.03.1993


Результати відбору записів при застосуванні поля Фильтр для


№ особової 
справи Клас Прізвище Ім’я По батькові Дата 


народження


Т-17 7-А Таманчук Василь Васильович 15.06.1995


К-28 7-А Климчук Тетяна Олексіївна 04.02.1995


Г-19 8-Б Гаврилова Марія Іванівна 13.10.1994


Б-29 8-Б Баранов Костянтин Олександрович 24.08.1994


С-27 9-Б Свиридова Марія Іванівна 11.11.1993


Б-25 9-Б Бабушкіна Катерина Сергіївна 30.03.1993


Результати відбору записів при застосуванні розширеного фільтра


№ особової 
справи Клас Прізвище Ім’я По батькові Дата 


народження
Б-29 8-Б Баранов Костянтин Олександрович 24.08.1994


Г-19 8-Б Гаврилова Марія Іванівна 13.10.1994


К-28 7-А Климчук Тетяна Олексіївна 04.02.1995


Т-17 7-А Таманчук Василь Васильович 15.06.1995


Приклади і практичні завдання до теми 3
У прикладах 3.1—3.5 розглядаються різні способи сортування й філь-


трації даних. Після прикладів пропонуються практичні завдання на набуття 
навичок сортування та фільтрації даних.


Тема 4 «Типи зв’язків у таблицях. Ключові поля. Створення зв’язків 
між елементами в таблицях» подається за таким планом:


Типи зв’язків у таблицях.1. 
Поняття первинного ключа.2. 
Створення зв’язків між таблицями.3. 
Самостійна робота № 4 «Типи зв’язків у таблицях. Ключові поля. 


Створення зв’язків між елементами в таблицях».


Приклади і практичні завдання до теми 4
Після теоретичних питань наведені приклади створення зв’язків між 


елементами таблиць раніше створених баз даних Приймальна комісія 
і Нарахування та запропоновані аналогічні практичні завдання для баз 
даних Україна та Бібліотека.


Практична робота № 3 містить завдання на створення зв’язків між 
таблицями бази даних Кадри.
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Тема 5 «Форми і звіти. Призначення та режими роботи з форма
ми та звітами. Способи створення форм і звітів» подається за таким 
планом:


Форми в Microsoft Access.1. 
1.1. Створення форми.
1.2. Настроювання форми.
Звіти в Microsoft Access.2. 
2.1. Основні розділи звіту.
2.2. Cтворення звіту.
2.2.1. За допомогою автозвіту на основі таблиці або запиту.
2.2.2.  За допомогою майстра на основі однієї або декількох таблиць 


або запитів.
2.2.3. У режимі конструктора.
Практична робота № 3 «Створення форм і звітів».
Самостійна робота № 5 «Форми і звіти. Призначення та режими роботи 


з формами і звітами. Способи створення форм і звітів».


Відповідь на завдання до теми 5
Завдання 5.1. Необхідно вказати призначення основних елементів фор-


ми Учні в режимі конструктора і заповнти таблицю. Таблиця має такий 
вигляд:


№ Призначення
1 Заголовок форми


5 Властивості виділеного поля


6 Список полів


7 Панель елементів


2 Надписи полів


3 Примітка форми


4 Записи


Приклади і практичні завдання до теми 5
Після теоретичних питань наведені приклади створення форм і звітів 


раніше створених баз даних Приймальна комісія і Нарахування та запропо-
новані аналогічні практичні завдання для баз даних Україна та Бібліотека.


Тема 6 «Запити. Призначення. Створення запитів» подається за 
таким планом:


Запити в Microsoft Access.1. 
1.1. Типи запитів.
1.2. Різниця між запитами і фільтрами.
Створення запитів.2. 
2.1. Створення простого запиту на вибірку за допомогою майстра.
2.2. Створення запиту на вибірку за допомогою конструктора.
2.3. Бланк запиту.
2.4. Задання умов у запитах.
2.5. Побудова виразів.
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2.6. Створення запиту з параметрами.
2.7. Створення перехресних запитів за допомогою майстра.
Створення запитів на зміну даних.3. 
3.1. Створення запиту на додавання записів.
3.2. Створення таблиці за допомогою запиту.
3.3. Створення запиту на оновлення записів.
3.4.  Створення запиту на видалення записів з однієї або декількох 


таблиць, зв’язаних відношенням «один-до-одного».
Етапи роботи з базами даних.4. 
Практична робота № 4 «Створення простих запитів, запитів з пара-


метрами, перехресних запитів, запитів на зміну даних».
Самостійна робота № 6 «Запити. Призначення. Створення запитів».


Відповідь на завдання до теми 6
Завдання 6.1. Необхідно зазначити призначення основних елементів 


запиту в режимі конструктора. Заповнена таблиця має такий вигляд:


№ Призначення
1 Додавання або видалення таблиць, запитів


5 Умови відбору


4 Управління виведенням на екран


3 Параметри сортування записів


2 Поля


Запит Список учнів у режимі таблиці має такий вигляд:


Клас Прізвище Ім’я
11-А Попихайло Федір


11-А Крилова Ольга


Приклади і практичні завдання до теми 6
Після теоретичних питань наведені приклади створення запитів раніше 


створених баз даних Приймальна комісія і Нарахування та запропоновані 
аналогічні практичні завдання для баз даних Україна та Бібліотека.


Тема 7 «Поняття про системи штучного інтелекту. Експертні си
стеми» подається за планом:


Системи штучного інтелекту.1. 
1.1. Основні поняття. 
1.2. Напрями розвитку штучного інтелекту.
Дані та знання.2. 
2.1. Порівняння даних і знань.
2.2. Моделі подання знань.
Експертні системи.3. 
3.1. Структура експертної системи.
3.2. Різниця між ЕС і традиційними програмами.
3.3. Інструментальні засоби реалізації ЕС.
3.4. Класифікація ЕС за типом задач, що вирішуються.
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Самостійна робота № 7 «Поняття про системи штучного інтелекту. 
Експертні системи».


Під час викладання першого питання можна розглянути історію роз-
витку штучного інтелекту, яка наведена нижче.


Історія розвитку штучного інтелекту


Період Подія
бл. 1235 — 
бл. 1315 рр.


Р. Луллій намагався створити машину для розв’я зан-
ня різних завдань на основі загальної класифікації 
понять


XVIII ст. Г. Лейбніц (1646—1716) і Р. Декарт (1596—1650) не-
залежно один від одного запропонували мови класи-
фікації всіх наук. Їх ідеї лягли в основу теоретичних 
розробок у галузі створення штучного інтелекту


1940-ві рр. Н. Вінер (1894—1964) написав основоположні роботи 
в новій науці — кібернетиці


1956 р. У Станфордському університеті (США) запропонова-
ний термін «штучний інтелект» (artifical intelligence) 
на семінарі з аналогічною назвою, присвяченому роз-
робці логічних завдань


До 1950-х рр. Створення перших нейромереж американськими 
вченими Ф. Розенблаттом і У. Мак-Каллоком. Це 
були перші спроби створити системи, що моделюють 
людське око і його взаємодію з мозком. Створення 
моделі лабіринтового пошуку (коли завдання подаєть-
ся як деякий граф, який відображає простір станів 
і в якому проводиться пошук оптимального шляху 
від вхідних даних до результуючих)


До 1960-х рр. Епоха евристичного програмування. Евристика — пра-
вило, теоретично не обґрунтоване, але таке, що дозво-
ляє скоротити кількість переборів у просторі пошуку. 
Евристичне програмування — розробка стратегії дій на 
основі відомих, заздалегідь заданих евристик


1963—1970 рр. До розв’язання завдань почали підключати методи 
математичної логіки. Метод резолюцій дозволив авто-
матично доводити теореми за наявності набору шука-
них аксіом


1973 р. Створюється мова Пролог


Середина 
1970-х рр.


У США з’явилися перші комерційні системи, засновані 
на знаннях, або експертні системи. MYCIN і DENDRAL 
стали класичними експертними системами для меди-
цини й хімії. Оголошено декілька глобальних програм 
розвитку інтелектуальних технологій — ESPRIT (Євро-
пейський Союз) DARPA (Міністерство оборони США), 
японський проект машин п’ятого покоління


Середина 
1980-х рр.


Комерціалізація штучного інтелекту. Створення про-
мислових експертних систем. Зростає інтерес до са-
монавчальних систем
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рекОмендації щОдО рОБОти із зОшитОм  
для практичних і самОстійних рОБіт


У самостійних роботах учні повинні дати означення основних понять 
теми (завдання 1—2 або завдання 1) та виконати тести (завдання 3—12 
або завдання 2—12).


Відповіді до самостійних робіт
Самостійна робота № 1 «Бази даних. Системи управління базами даних 


та інформаційно-пошукові системи».
Варіант 1. 3. А, Б, Г. 4. А, Г. 5. Г. 6. А, В. 7. А, Б. 8. Б. 9. А, В. 


10. А, Б, В. 11. Б, Г. 12. А, Б, В.
Варіант 2. 3. Б. 4. А, Б, В. 5. А, Б, Г. 6. Б, В. 7. А. 8. А, Б. 9. А, 


Б. 10. Г. 11. А, В. 12. А.
Самостійна робота № 2 «Проектування бази даних. Створення струк-


тури реляційної бази даних»
Варіант 1. 2. А, Б. 3. В. 4. В. 5. Б. 6. В. 7. А, Б, В. 8. А, В. 9. А. 


10. Б, В. 11. А, В. 12. А.
Варіант 2. 2. В. 3. Б. 4. Б, В, Г. 5. Г. 6. А. 7. Б. 8. А, В. 9. А. 


10. Б. 11. А, Б. 12. В, Г.
Самостійна робота № 3 «Впорядкування даних, пошук даних за зразком 


у таблиці. Використання фільтрів для пошуку даних у базі даних».
Варіант 1. 2. А, Б, Г. 3. А, Б. 4. А, Б, В. 5. Б, Г. 6. А, В. 7. Б, В, 


Г. 8. Б, В. 9. Б. 10. Б, Г. 11. Б. 12. А.
Варіант 2. 2. Б, Г. 3. Г. 4. Б. 5. А, Б. 6. А, В, Г. 7. Б, В, Г. 8. Б, 


В, Г. 9. А. 10. А. 11. Б. 12. А, В.
Самостійна робота № 4 «Типи зв’язків у таблицях. Ключові поля. 


Створення зв’язків між елементами в таблицях».
Варіант 1. 2. Г. 3. А, Б, Г. 4. Б. 5. Г. 6. В. 7. Б. 8. А, В. 9. Б, В. 


10. В. 11. Б, Г. 12. Б.
Варіант 2. 2. Г. 3. А. 4. А. 5. Б, В. 6. А. 7. Г. 8. Б. 9. А, Б, Г. 


10. А. 11. А. 12. А, Б.
Самостійна робота № 5 «Форми і звіти. Призначення та режими роботи 


з формами і звітами. Способи створення форм і звітів».
Варіант 1. 2. Б. 3. А, Б, В. 4. А, В. 5. А, Б, В. 6. А, Б, В. 7. А, Б, 


В. 8. В. 9. В. 10. А, Б, Г. 11. В. 12. А.
Варіант 2. 2. А, Б, В. 3. А, Б, В. 4. Б, В. 5. А, В. 6. А, Б, В. 7. А, 


Б, В. 8. В. 9. В. 10. Г. 11. А, Б, Г. 12. Б.
Самостійна робота № 6 «Запити. Призначення. Створення запитів».
Варіант 1. 2. А, Б, В. 3. Б, В. 4. А, Б, Г. 5. А, В. 6. А. 7. Б. 8. А. 


9. А. 10. А, Б, В. 11. В. 12. А.
Варіант 2. 2. А, Б, Г. 3. А, В. 4. А, В. 5. В. 6. А. 7. В. 8. А. 9. Б. 


10. В. 11. Б. 12. Г.
Самостійна робота № 7 «Поняття про системи штучного інтелекту. 


експертні системи».
Варіант 1. 2. А, Б, Г. 3. А, Г. 4. Б, Г. 5. Г. 6. Б. 7. А, Б. 8. А, Б, 


Г. 9. А, В. 10. В. 11. А, В, Г. 12. Б.
Варіант 2. 2. А, Г. 3. Б. 4. Б. 5. Б. 6. А, Г. 7. А. 8. А, Б, Г. 9. В, 


Г. 10. В. 11. А. 12. Г.







