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Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 123 

ТЕМА: «Загальні відомості про запити. Захист запитів і таблиць» 

 

МЕТА:  
- Вивчити об’єкт «запити» БД таблиці 

- Опанувати основні відомості про режими роботи з запитами 

- Розвити навички роботи з створення та задання параметрів запитів бази даних 

Access 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

1. Фільтрація даних 

Наступним етапом є робота у базі даних. Вона передбачає редагування даних, 

перегляд, розташування їх в об’єктах бази даних, вибірковий показ даних із 

застосуванням фільтрів. 

Для пошуку та перегляду даних в об’єкті «таблиця», як і в інших об’єктах, можна 

скористатися: 

 лінійкою прокрутки; 

 списком порядкових номерів записів; 

 діалоговим вікном пошуку; 

 фільтрацією даних. 

Лінійкою прокрутки, якщо база містить багато записів, користуватися незручно. 

Записи можна знайти за їх порядковими номерами в таблиці. Для цього існує 

панель зі списком номерів записів (у нижній частині таблиці), в яку можна одразу 

(двічі клацнувши по ній мишкою) ввести номер запису або змінити номер запису 

кнопками переходу по записах. 

За допомогою вікна пошуку (Правка/Найти) можна знайти конкретні записи або 

значення в полях. Це вікно дає змогу перейти від запису до запису. За необхідності 

заміни користуються вікном заміни (робота з цими вікнами виконана в однотипному 

режимі всіх додатків Microsoft Office). 

Якщо таблиця містить велику кількість полів або якщо поля великі за розмірами, 

на екрані з’явиться тільки частина таблиці. Для перегляду решти полів користуються 

лінійкою прокрутки. Але іноді необхідно, щоб деякі поля увесь час були в межах 

екрана, тоді необхідно ці поля закріпити: встановити курсор у будь-якому місці поля 

та скористатися командою «Формат/Закрепить столбцы». Команда «Формат/Осво-

бодить столбцы» знімає закріплення. 



Редагування структури таблиці 

Для зміни структури таблиці необхідно скористатися Режимом конструктора. 

Робота з полями в Режимі конструктора 

1. Щоб додати поле між існуючими полями, необхідно встановити курсор на 

рядку з назвою поля, перед яким буде вставка, та скористатися командою 

«Вставка/Строка». Щоб додати поле в кінець таблиці, необхідно вибрати перший 

порожній рядок та ввести назву. 

2. Для знищення поля (або кількох полів) його спочатку виділяють, а потім 

використовують команду «Правка/Удалить». 

3. Для переміщення одного (кількох) полів необхідно виділити ці поля, клацнути 

мишкою на вказівник поля і, не відпускаючи мишки, перетягнути лінійку, яка 

з’явилася над верхнім виділеним полем, на рядок, перед яким буде вставлено виділені 

поля. 

4. Для зміни імені поля двічі клацнути на імені мишкою та ввести нове ім’я. 

5. Для зміни типу поля перейти в колонку типів даного поля та скористатися 

списком типів. Заміна типу поля вже заповненої таблиці може призвести до знищення 

даних, або бути взагалі неможливою. 

6. Для зміни ширини поля необхідно змінити значення у властивостях поля. 

Робота з відкритою таблицею даних 

Коли відкрито таблицю з даними, є можливість редагувати як вигляд таблиці 

(тобто її поля), так і записи – дані. Ця робота аналогічна до роботи в режимі 

конструктора та роботи з електронною таблицею. 

 Для додавання записів користуються командами меню «Вставка/Столбец» або 

«Вставка/Новая запись». 

 Для заміни імен полів — «Формат/Переименовать столбцы» (чи двічі клацнути 

лівою кнопкою миші на імені і ввести нове ім’я).  

 Послідовне вилучення полів здійснюється командою «Правка/Удалить», а 

записів – «Правка/Удалить записи».  

 Візуальна ширина стовпчика (поля) змінюється за допомогою мишки, 

наведеної на межу полів. 

Впорядкування даних 

Впорядкування даних у таблиці – це розташування записів у прямому чи 

зворотному алфавітному порядку значень одного з полів таблиці. Частіше 

використовують поняття впорядкування «за зростанням» або «за спаданням». Для 

впорядкування достатньо виділити колонку з необхідною назвою та вибрати значок 

упорядкування або «Записи/Сортировка/ Сортировка по возрастанию» (Сортировка по 

убыванию). 

Фільтрація даних 

Для пошуку, перегляду вибіркових записів, значення яких відповідають визначеній 

умові, використовують фільтри. Фільтр дає змогу уникнути тих записів, які неважливі 



на даному сеансі перегляду. За допомогою Access можна встановлювати такі фільтри: 

 простий фільтр; 

 фільтр за виділеним фрагментом; 

 розширений фільтр. 

Усі ці засоби відображені у команді «Записи/Фильтр». Команда 

«Записи/Применить фильтр» одразу активує попередньо обраний фільтр. Якщо 

необхідний інший засіб фільтрації, користуються командою 

«Записи/Фильтр/Изменить фильтр». Відмовитися від обраного фільтру можна 

командою «Записи/Удалить фильтр». 

«Фильтр по выделенному» демонструє на екрані тільки ті записи таблиці, які 

містять виділений фрагмент.  

Алгоритм активізації фільтра за виділенням: 

1. Виділити дані, які обираємо за критерій фільтрації.  

2. Активізувати команду меню «Записи/Фильтр/Фильтр по выделенному» (можна 

скористатися й кнопкою панелі інструментів). 

Після цього буде зображено динамічний набір записів, що відповідають обраному 

критерію фільтрації. 

Якщо виділити дані й вибрати команду «Записи/Фильтр/Исключить выделенное», 

то в таблиці залишаться записи, які не містять виділених даних. 

Інколи необхідно переглянути записи, які відповідають певним умовам. З цією 

метою використовують фільтр простий або розширений. 

Простий фільтр дає змогу ввести умову перегляду для одного поля. Він 

активується командою «Записи/Фильтр/Изменить фильтр». На екрані з’являється 

вікно простого фільтру для Вашої таблиці — воно містить усі назви полів таблиці. У 

цій таблиці необхідно встановити порядок перегляду записів: 

1. Вибрати поле для введення умов пошуку записів таблиці.  

2. Зі списку значень поля необхідно вибрати одне чи кілька бажаних значень 

(значення поля можна ввести і з клавіатури).  

Умовою може бути як конкретне значення, так і логічний вираз. Загальний вигляд 

виразу:  <операція порівняння> . . . <значення> . Наприклад, < 100. Оскільки вираз 

вводиться в конкретне поле, назви поля уникаємо. 

Вираз можна ускладнити за допомогою логічних функцій (аналогічно вводять 

умовні вирази в електронних таблицях). 

У полях текстового типу одразу вводять значення (можна в лапках), для них також 

використовують шаблони з «*», «?» або іншими символами. Також можна 

скористатися граничними значеннями поля «[А-К]», тобто яке починається з А і 

закінчується в К.  

Таблиця. Приклади шаблонів пошуку та фільтрації даних 

Симво

л 

шабло

ну 

Зміст значення символу шаблону Запис 

значення 

Приклад результату 

пошуку 

? Визначає будь-який один символ  К?  KM, КН, КО  



* Визначає будь-яку групу символів  О*ь  Олень, Оболонь  

# Визначає будь-яку цифру  3#-й  35-й, 37-й, 30-й  

[...] Визначає символи, вказані в [ ]  Середн[яі]  Середня, Середні  

[!...] Визначає всі символи, крім тих, що 

вказані після «!»  

Середн[!яі]  Середню  

 

Вікно розширеного фільтру викликається командою 

«Записи/Фильтр/Расширенный фильтр». У цьому вікні користувач самостійно створює 

фільтр. Він має бланк, у якому вказує умови вибору записів. У ньому можна вказати й 

порядок упорядкування для одного чи кількох полів. Для зручності вікно фільтру 

містить об’єкт, для якого створюють фільтр, із назвами полів. 

Після виконання команди «Фильтр/Применить фильтр» буде виведено таблицю з 

записами, що відповідають вказаному критерію фільтрації. 

Access дає змогу зберегти результат фільтрації для подальшого використання в 

роботі з БД — необхідно скористатися командою «Фильтр/Файл/Сохранить как 

запрос». 

 

2. Запити  

Запити — спеціальні об’єкти, призначені для вибірки даних з таблиць бази, а 

також для виконання обчислень та інших операцій з базовими таблицями, включаючи 

їхнє перетворення. Однак, на відміну від реальної таблиці, цей набір записів реально 

не існує в базі даних. У результаті запиту утвориться таблиця. Інформація є 

актуальною, відбиває останні зміни даних. 

Види запитів: запити на вибірку; запити на вибірку з полем, що обчислюється; 

підсумкові запити; запити з параметром; перехресні запити; запити на зміни (активні 

запити) (на оновлення, на створення таблиці, на знищення, на додавання). 

Запити на вибірку використовуються для відбору потрібної користувачеві 

інформації, що міститься в таблицях. Вони створюються тільки для зв’язаних таблиць. 

У запитах на вибірку можна задавати умови. Для цього у відповідному стовпці 

потрібно вказати в рядку Условие отбора потрібне значення. При завданні умови 

відбору можна використовувати оператори >, <, =, >= (більше або рівно),<= (менше 

або рівно), <> (не рівно). 

Якщо потрібно задати кілька умов, то умови для оператора «И» записуються  в 

одному рядку, а для оператора «ИЛИ» в одному стовпці один під одним. Складні 

умови відбору також можна писати в одну чарунку, використовуючи оператори Or, 

And. Оператор LIKE, дозволяє робити відбір по фрагменту рядка. 

При створенні запитів часто виникає необхідність не тільки використовувати 

наявні поля таблиць, але й створювати на їхній основі інші поля, які обчислюються. 

Наприклад, якщо в таблиці якого-небудь магазину є поле ціни на товар і поле 

кількості цього товару, то можна створити поле, що обчислюється, у якому буде 

підраховуватися загальна вартість для кожного товару шляхом перемножування 

значень ціни й кількості. Інакше кажучи, у полі, що обчислюється, можуть 

використовуватися арифметичні оператори. 

При створенні такого поля на основі вмісту текстових полів, як правило, 

використовується операція об’єднання текстових значень, що називається 



конкатенацією. 

Запит з параметрами. Спеціальний тип запитів, що називається  запитом з 

параметрами, дозволяє користувачеві самому ввести критерій відбору даних на етапі 

запуску запиту. Цим прийомом забезпечується гнучкість роботи з базою. 

Підсумкові запити значно відрізняються від звичайних. У них поля діляться 

на 2 типи: 

 поля, по яких здійснюється групування  даних; 

 поля, для яких проводяться обчислення. 

Запит, що виконує обчислення по всіх записах для якого-небудь числового 

поля, називається підсумковим запитом. У підсумковому запиті може розраховуватися 

сума значень або величина середнього значення по всіх чарунках поля, може 

вибиратися максимальне або мінімальне значення даних у полі, може, так само 

здійснюватися й інша підсумкова функція. 

Перехресні запити — це запити, у яких відбувається статистична обробка 

даних, результати якої виводяться у вигляді таблиці, дуже схожої на зведену таблицю 

Excel. Перехресні запити мають наступні переваги: 

 можливість обробки значного обсягу даних і виводу їх у форматі, 

який дуже добре підходить для автоматичного створення графіків і діаграм; 

 простота й швидкість розробки складних запитів з декількома 

рівнями деталізації. 

Однак вони мають і недоліки — наприклад, не можна сортувати таблицю 

результатів за значеннями, що втримуються в стовпцях, тому що в переважній 

більшості випадків одночасне упорядкування даних у стовпцях по всіх рядках 

неможливе. При цьому можна задати сортування по зростанню або по убуванню для 

заголовків рядків. 

Перехресні запити зручні для представлення даних у вигляді таблиці. 

Активним запитом називають запит, який за одну операцію вносить зміни в 

кілька записів. Існує чотири типи запитів на зміну: на видалення, на відновлення й 

додавання записів, а також на створення таблиці. 

Запит на видалення. Видаляє групу записів з однієї або декількох таблиць. 

Наприклад, запит на видалення дозволяє вилучити записи про товари, поставки яких 

припинені або на які немає замовлень. За допомогою запиту на видалення можна 

видаляти тільки весь запис, а не окремі поля усередині нього. 

Запит на оновлення записів. Вносить загальні зміни в групу записів однієї або 

декількох таблиць. Наприклад, на 10 відсотків піднімаються ціни на всі молочні 

продукти або на 5 відсотків збільшується зарплата співробітників певної категорії. 

Запит на відновлення записів дозволяє змінювати дані в існуючих таблицях. 

Запит на додавання. Додає групу записів з однієї або декількох таблиць у 

кінець однієї або декількох таблиць. Наприклад, з’явилися нові клієнти, а також база 

даних, що містить відомості про них. Щоб не вводити всі дані вручну, їх можна додати 

в таблицю «Клієнти». 

Запит на створення таблиці. Створює нову таблицю на основі всіх або 

частини даних з однієї або декількох таблиць. Запит на створення таблиці корисний 

для: створення таблиці для експорту в іншу базу даних Microsoft Access; створення 

резервної копії таблиці; створення архівної таблиці, що містить старі записи. 

 

 



3. Робота з запитами 

 

Використання майстра запитів 

1. На вкладці Створення в групі Запити натисніть кнопку Майстер запитів. 

Виберіть Створити > Інші > Майстер запитів. 

 
2. У діалоговому вікні Новий запит виберіть Майстер простих запитів і 

натисніть кнопку OK. 

3. Тепер потрібно додати поля. Можна додати до 255 полів із 32 таблиць або 

запитів. 

Для кожного поля виконайте ці два кроки: 

a. У розділі Таблиці та запити виберіть таблицю або запит із потрібним 

полем. 

b. Щоб додати поле до списку Вибрані поля, двічі клацніть його в 

списку Доступні поля. Якщо потрібно додати до запиту всі поля, 

натисніть кнопку з подвійною стрілкою вправо (>>). 

c. Додавши всі потрібні поля, натисніть кнопку Далі. 

 
4. Якщо ви не додавали числових полів (полів, які містять числові дані), одразу 

перейдіть до кроку 9. Якщо числові поля додано, майстер запитає, у якому 

вигляді запит має повертати дані: докладному або зведеному. 

Виконайте одну з таких дій: 



a. Якщо потрібні окремі записи, виберіть Докладно та натисніть 

кнопку Далі. Одразу перейдіть до кроку 9. 

b. Якщо потрібні зведені числові дані, зокрема середні значення, 

виберіть Зведення та натисніть кнопку Параметри зведення. 

 
5. У діалоговому вікні Параметри зведення виберіть поля, які потрібно 

підсумувати, та спосіб зведення даних. Буде відображено лише числові поля. 

Для кожного числового поля виберіть одну з наведених нижче функцій. 

a. Сум:    запит обчислює суму всіх значень поля. 

b. Срдн:    запит обчислює середнє значення поля. 

c. Міні:    запит повертає найменше значення поля. 

d. Макс:    запит повертає найбільше значення поля. 

 



6. Якщо потрібно, щоб результати запиту включали кількість записів у джерелі 

даних, установіть прапорець Кількість записів в <ім’я джерела даних>. 

7. Натисніть кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно Параметри зведення. 

8. Якщо ви не додавали до запиту поле дати й часу, одразу перейдіть до кроку 9. 

Якщо ж запит містить поле дати й часу, майстер запитає, як потрібно згрупувати 

значення дат. Припустімо, ви додали до запиту числове поле "Ціна" та поле дати 

й часу "Час_транзакції", а потім указали в діалоговому вікні Параметри 

зведення, що потрібно відобразити середнє значення числового поля "Ціна". 

Завдяки тому, що додано поле дати й часу, ви можете обчислити зведені 

значення для окремих проміжків часу: дня, місяця, кварталу або року. 

 
Виберіть проміжок часу, який потрібно використовувати для групування значень дати 

й часу, та натисніть кнопку Далі. 

9. На останній сторінці майстра введіть назву запиту та вкажіть, що потрібно 

зробити: відкрити запит чи змінити його. Потім натисніть кнопку Готово. 

Якщо вибрати відкриття запиту, вибрані дані буде відображено у вікні табличного 

подання даних. Якщо ви виберете змінення запиту, він відкриється в поданні 

конструктора. 

3. Створення запиту в поданні конструктора 

Запит можна створити вручну в поданні конструктора. Використовуючи подання 

конструктора, ви маєте більше можливостей вибирати деталі структури запиту, але 

при цьому легше припуститися помилок у структурі, а процес займає більше часу, ніж 

у майстрі. 

 

Крок 1. Додавання джерел даних 

Під час використання подання конструктора джерела даних і поля додаються на різних 

кроках через те, що джерела потрібно додавати в діалоговому вікні Відображення 

таблиці. Однак за потреби ви завжди можете додати інші джерела даних. 



1. На вкладці Створення в групі Запити натисніть кнопку Макет запиту. 

Виберіть Створити > Інші > Макет запиту. 

 
2. У діалоговому вікні Відображення таблиці на 

вкладці Таблиці, Запити або Разом двічі клацніть кожне потрібне джерело 

даних чи виберіть необхідні джерела та натисніть кнопку Додати. 

 
3. Закрийте діалогове вікно Відображення таблиці. 

Коли ви додаєте джерела даних, між якими вже визначено зв’язки, ці зв’язки 

автоматично додаються до запиту як об'єднання. Об’єднання визначають спосіб 

поєднання даних із пов’язаних джерел. Крім того, Access автоматично створює 

об’єднання між двома таблицями, якщо вони містять поля із сумісними типами даних, 

а одне поле є первинним ключем. 

Можливо, знадобиться настроїти автоматично створені об’єднання. Access 

визначає тип об’єднання, що створюється, на основі зв’язку, який лежить в його 

основі. Якщо Access створює об’єднання без визначеного зв’язку, буде створено 

внутрішнє об’єднання. 

Якщо після додавання джерел даних Access автоматично створить правильні 

об’єднання, одразу перейдіть до кроку 3: додавання полів виводу. 

Іноді потрібно об’єднати дві копії однієї таблиці або запиту. У такому випадку 

створюється рефлексивне з'єднання, при якому записи з однієї таблиці поєднуються, 

якщо в об’єднаних полях збігаються значення. Скажімо, є таблиця "Працівники", яка в 

записі кожного працівника в полі "Кому_підпорядковується" містить ідентифікатор 

керівника замість імені. Можна скористатися рефлексивним з’єднанням, щоб 

відобразити ім’я керівника в записах працівників. 

Якщо додати джерело даних вдруге, Access долучить "_1" до імені другого 



екземпляра. Наприклад, якщо ви двічі додали таблицю "Працівники", другий 

екземпляр матиме ім’я "Працівники_1". 

Крок 2. Об’єднання пов’язаних джерел даних 

Якщо додані в запит джерела даних вже мають зв’язки, Access автоматично 

створює внутрішнє об’єднання для кожного такого зв’язку. Якщо цілісність зв’язків є 

обов’язковою, Access також відображає "1" над лінією об’єднання, щоб показати, яка з 

таблиць знаходиться на стороні "один" у зв’язку "один-до-багатьох", а символ 

нескінченності (∞), щоб показати, яка таблиця знаходиться на стороні "багатьох". 

Якщо ви додаєте запити у свій запит і не створили зв’язки між цими запитами, 

Access автоматично не створює об’єднання між цими запитами або між непов’язаними 

запитами й таблицями. Якщо після додавання джерел даних об’єднання не створено 

автоматично, зазвичай слід додати їх самостійно. Джерела даних, які не об’єднано з 

іншими джерелами, можуть спричинити проблеми з результатами запиту. 

Щоб запит включав більшу кількість записів, можливо, знадобиться змінити 

об’єднання з внутрішнього на зовнішнє. 

Додавання об’єднання 

 Щоб додати об’єднання, перетягніть поле з одного джерела даних до 

відповідного поля в іншому джерелі. 

Access відобразить лінію між двома полями, щоб показати, що об’єднання 

створено. 

 
Сполучна лінія (обведено червоним) 

Змінення об’єднання 

1. Двічі клацніть об’єднання, яке потрібно змінити. 

Відкриється діалогове вікно Параметри об’єднання. 

 
Діалогове вікно "Параметри об’єднання". Зверніть увагу, що в цьому вікні 

відображатимуться справжні імена залучених таблиць. 

2. Ознайомтеся з трьома параметрами в діалоговому вікні Параметри 

об’єднання. 



3. Виберіть параметр, який ви хочете використовувати, і натисніть 

кнопку OK. 

Коли об’єднання будуть готові, слід додати поля виводу, тобто поля, які містять 

результати запиту. 

Крок 3. Додавання полів виводу 

Ви можете легко додати поле з будь-якого джерела даних, доданих на кроці 1. 

 Щоб додати поле, у вікні макета запиту перетягніть відповідне поле 

з джерела даних у верхній області до рядка бланка Поле в нижній області. 

Коли ви додаєте поле таким чином, Access автоматично вносить назву джерела 

даних у рядок бланка Таблиця. 

Якщо щоб отримати результат запиту, потрібно виконати обчислення або 

застосувати функцію, можна використати вираз як поле виводу. У виразі можна 

використовувати не тільки дані з будь-якого джерела, а й функції, як-от Format або 

InStr. Крім того, вираз може містити константи та арифметичні оператори. 

1. У пустому стовпці бланка запиту клацніть правою кнопкою миші в 

рядку Поле та в контекстному меню виберіть Масштаб. 

2. У вікні Масштаб введіть або вставте потрібний вираз. Перед 

виразом укажіть ім’я, яке буде застосовано до його результату, а потім 

двокрапку. Наприклад, якщо потрібно назвати результати виразу 

"Дата_останнього_оновлення", слід вказати перед 

виразом Дата_останнього_оновлення:. 

Крок 4. Установлення критеріїв 

Ви можете обмежити записи, які повертає запит, за допомогою критеріїв. При 

цьому перевіряється, чи відповідають значення полів указаним критеріям. 

Установлення критеріїв для поля виводу 

1. У рядку бланка Критерії для поля, що містить значення, які 

потрібно обмежити, введіть вираз, якому мають відповідати значення, що 

включаються до результатів. Наприклад, якщо потрібно, щоб у результатах 

запиту відображалися лише записи, які в полі "Місто" мають значення 

"Вінниця", введіть у рядку Критерії під цим полем значення Вінниця. 

2. У рядку Або, розташованому під рядком Критерії, за потреби 

укажіть альтернативні критерії. 

За наявності альтернативних критеріїв значення поля буде включено до 

результатів запиту, якщо воно відповідає будь-якому з указаних критеріїв. 

Критерії можна використовувати з кількома полями. При цьому запис буде 

додано до результатів, якщо він відповідає всім критеріям у певному 

рядку Критерії чи Або. 

Установлення критеріїв для поля, яке не потрібно включати до результатів 

Ви можете додати до бланка запиту поле, дані якого не буде включено до 

результатів запиту. Це можна зробити, якщо значення цього поля використовуються 

для обмеження результатів запиту, але самі ці значення відображати не потрібно. 

1. Додайте поле до бланка. 

2. Зніміть для поля прапорець у рядку Відображення. 



3. Установіть критерії так само, як ви би це зробили для поля виводу. 

Крок 5. Підсумування даних 

Можливо, знадобиться підсумовувати дані, особливо якщо вони числові. 

Наприклад, можна відобразити середню ціну або загальний обсяг продажів. 

Щоб підсумувати дані в запиті, потрібно скористатися рядком Підсумок. За 

замовчуванням рядок Підсумок не відображається в поданні конструктора. 

1. Коли запит відкрито в поданні конструктора, на вкладці 

"Конструктор" у групі "Відображення або приховання" натисніть 

кнопку Підсумки. 

На бланку запиту з’явиться рядок Підсумок. 

2. Для кожного поля, значення якого потрібно підсумувати, виберіть 

функцію зі списку в рядку Підсумок. Доступні функції залежать від типу даних 

у полі. 

Крок 6. Перегляд результатів 

Щоб побачити результати запиту, на вкладці "Конструктор" натисніть 

кнопку Запуск. Access відобразить результати запиту у вікні табличного подання 

даних. 

Щоб змінити запит у майбутньому, перейдіть у подання конструктора, 

вибравши Основне > Подання > Конструктор. 

Змінюйте поля, вирази або критерії й виконуйте запит повторно, доки він не 

поверне потрібні дані. 

 

6. Створення вибіркового запиту у веб-програмі Access 

 

Створення вибіркового запиту у веб-програмі Access схоже на описану вище 

процедуру для настільних баз даних, з урахуванням незначних відмінностей для 

представлення результатів вибіркового запиту в браузері. 

1. Відкрийте веб-програму в Access. 

2. Виберіть Основне > Додатково > Запит. 

3. У діалоговому вікні Відображення таблиці на 

вкладці Таблиці, Запити або Разом двічі клацніть кожне потрібне джерело 

даних чи виберіть необхідні джерела та натисніть кнопку Додати. Завершивши, 

натисніть кнопку Закрити. 

4. У вікні макета запиту перетягніть поля з джерела даних у верхній 

області до рядка бланка Поле в нижній області. 



 
5. Додайте критерії до потрібних полів. 

6. Клацніть правою кнопкою миші вкладку запиту, 

виберіть Зберегти та дайте ім’я цьому запиту. 

7. Щоб побачити результати запиту, клацніть правою кнопкою миші 

вкладку запиту та виберіть Подання таблиці. 

Щоб зробити результати запиту доступними в поданні браузера, у розділі "Вибір 

таблиці" необхідно додати подання на основі запиту. Щоб додати нове подання до 

імені таблиці в розділі "Вибір таблиці", виконайте наведені нижче дії. 

1. В області ліворуч у розділі "Вибір таблиці" клацніть ім’я таблиці, а 

потім натисніть кнопку Додати нове подання (знак "плюс"). 

 



2. У діалоговому вікні Додавання нового подання введіть назву 

подання в полі Ім’я подання, виберіть Тип подання та ім’я запиту в 

полі Джерело записів. 

 
Якщо використовуються кілька таблиць, ви можете додати подання до будь-якої 

або до всіх таблиць. 

3. Щоб відкрити нове подання в браузері, на 

вкладці Основне натисніть кнопку Запустити програму. 

4. Якщо запит можна оновлювати, щоб додати, змінити або видалити 

дані, клацніть ім’я таблиці, а потім ім'я подання. 

 

Питання для самоконтролю: 

- Розкрийте призначення запитів 

- Які режими створення запитів Ви запам’ятали? 

- Які типи запитів є? 

- Як задати обмеження в запитах? 
 

Домашнє завдання:  

1) Законспектуйте матеріал уроку 

2) підручник: Руденко В. Інформатика 11кл. Харків; Ранок. 2019 - §3.6 

 

 


