
 

Дата: 20.04.2021, 21.04.2021 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 135-136 

Лабораторно-практична робота № 10 

ТЕМА: «Створення звітів. Використання обчислювальних полів у звітах. Проміжні 

підсумки у звітах» 

 

МЕТА:  
- закріпити основи відомості про роботу  з звітами  СУБД ACCESS`10,  

- розвити навички роботи з проміжними підсумками у звітах ACCESS`10,  

- отримати навички роботи з виконання обчислень у звітах БД 

- навчитись задавати умови вибірки в звітах БД 

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи та вислати на e-

mail – 2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер практичної роботи та 

дату 

Увага! Усі практичні даної теми виконуються в одному файлу, тій БД якій ви 

створите або завантажите як шаблон 

 

1. Відкрийте базу даних Борей  

2.  Відкрийте групу Замовлення та перейдіть у групу 

Створити – Звіти 

3. Увійдіть в режим Майстра звітів 

 

4.  В якості об’єкта для якого 

будемо створювати звіт 

оберіть запит 

«Параметричний запит» 

(мал..1) 

 

5. Оберіть поля 

6. Рівні групування 

додавати не треба (мал..2) 

7. Оберіть сортування «по 

возрастанию» (мал..3) по полю 

«ІД співробітника»  

8. Оберіть макет 

«Табличний» (мал..4) 

Мал..1 

Мал..2 
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9. Збережіть об’єкт як «Параметричний звіт» 

10. Відкрийте звіт для перегляду увівши дату 05.06.2006. Запишіть кількість отриманих 

результатів _____________________________________. Потім введіть 22.04.2006 і 

запишіть кількість записів ___________________________________________________ 

11. Виконайте звіт для «Параметричного запиту 3» та збережіть його як 

«Параметричний звіт 3» 

12. Відкрийте групу Товари – запит «Данні для рахунку». Задайте режим створення звіту 

в режимі майстра звітів. Далі за малюнками. 

 

 

 

 

  

Мал..4 

Мал..3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Збережіть звіт. Перегляньте його. Відкрийте даний звіт в режимі 

конструктора. 

 
14. Виділіть поле «Сума». У групі «групування та 

підсумки», кнопкою «Підсумки», в область даних до «Сума» 

додайте фільтр «Кількість записів». 

15. Перейдіть в режим «Представлення звіту». Які зміни в 

структурі звіту відбулись? Продемонструйте результат. 

Запишіть функцію, яка використовується для обрахунку 

____________________________ 

16. Знову увійдіть в режим конструктора та змініть 

функцію на іншу __________________________ . 

Продемонструйте результат. 

17. Перейдіть на запит «Данні для рахунку». Створіть звіт скориставшись 

кнопкою «Звіт»  

18. Перегляньте звіт та застосуйте до нього текстовий фільтр на 

прізвище «Микола Грачьов». Запишіть алгоритм 

застосування фільтру. 

_____________________________________ 

19. Створіть власний звіт з підсумковими 

даними в будь якому режимі для запиту 

«Підсумкові данні продажу товарів по датам» (група Товари). 

20. Оформіть звіт до роботи 


