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Орієнтований перелік питань: 

Що таке інформаційна система? Склад інформаційної системи. Функції і типи 

інформаційної системи.  Що таке база даних? Що таке база знань? Типи баз даних. Склад 

баз даних- таблиці, запити, форми, звіти.  Які системи можна віднести до інформаційних. Що 

виконують СКБД? Функції, які виконують СКБД. Для виконання запитів над даними в сучасних 

СКБД використовуються мова SQL. Що є причиною того, що інформаційні системи набули 

масового попиту? Інформаційні системи класифікують за ознаками. Доступ до бази даних 

багатьох користувачів породжує проблеми. Об'єкти предметної галузі характеризуються 

атрибутами. Об'єкти бази даних. Тип файлів бази даних Access.   

Що таке таблиця бази даних? Базовим або первісним об'єктом бази даних є таблиця. 

Склад таблиці. Які методи створення таблиць бази даних? Які дії виконуються з таблицями 

у режимі таблиці? Які дії виконуються з таблицями у режимі конструктора? Змінити 

кількість і назву колонок у таблиці можна у режимі конструктора. Механізми захисту від 

помилок при введенні даних у таблицю. Методи створення складових об’єктів БД. Типи 

полів, що використовуються у таблицях баз даних. Максимальна довжина текстового поля. 

Дані до таблиці вводяться у режимі таблиці.  Типи даних, що використовуються у таблицях  

Access. Дії, що  виконує майстер підстановок. Дії з таблицями, які можна виконувати у 

конструкторі. Операції, що можна виконувати з таблицею.  

Типи зав’язків між таблицями. Що таке ключове поле ? Які поля можуть бути 

ключовими. У кожній таблиці повинен бути ключ. Методи, що використовуються для 

створення БД. Операції, що не  впливають на склад і структуру таблиці у БД. Найчастіше 

первинним ключем є поле типу лічильник.  Фільтрація - це відбір даних і записів, які 

відповідають заданому критерію. Дії що треба виконати для встановлення зав’язків між 

двома таблицями. У пов'язаних таблицях обов'язково співпадають значення первинного і 

зовнішнього ключів.  



Що таке запит. Основні функції запиту. Умови. Склад математичного виразу. Чого не 

можна зробити за допомогою запитів. Яка використовується мова запитів. Які типи запиту 

бувають у базах даних. Що є основою для створення запиту. Оператори мови SQL. Строки 

у конструкторі запитів. На ґрунті запитів створюються форми, звіти, запити. 

Екранна форма бази даних. Властивості екранної форми. Джерело даних для форми. Як 

пов’язати форму з таблицею. Як з’єднати елемент керування  з атрибутом у таблиці. Які дії 

з формою можливі у режимі конструктора. Які дії з формою можливі у режимі форми. 

Основні функції форми бази даних. Розділи форми. Методи створення екранної форми бази 

даних. Які операції здійснюються за допомогою форм. Які дії можна виконувати у процесі 

модифікації форми. Які функції виконують події. 

Що таке елемент керування формою. Типи елементів керування екранної форми. Які 

дані відображає поле. Які дії зв’язуються з кнопками. Які властивості елементів керування. 

Що таке звіт бази даних. Джерелом даних для звіту. Для чого використовується звіт. 

Засоби створення звіту. Основа для створення звіту бази даних. Дії які можна виконати у 

звіті. 
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