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Перелік допоміжних матеріалів:   

1. В.О.Абрамов, В.М.Чегренець. Основи баз даних та робота в СУБД 

ACCESS. навчальний посібник.-К.:[Київ. Ун-т ім Б.Грінченка], 2013.-120 с. 

2. Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах. Навчальний 
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Орієнтований перелік питань: 

1. Дати визначення та характеристики інформаційної системи 

2. Склад інформаційної системи та характеристики її складових 

3. Охарактеризувати властивості інформаційної системи 

4. Місце та функції бази даних в інформаційній системі 

5. Класифікація і характеристики баз даних 

6. Склад бази даних та характеристики її складових 

7. Функції системи керування бази даних 

8. Охарактеризувати функції додатку бази даних 

9. Етапи створення бази даних 

10. Створення логічної структури бази даних 

11. Охарактеризувати властивості прикладної програми ACCESS 

12. Методика створення сховища даних 

13. Типи даних в ACCESS 

14. Охарактеризувати властивості даних в ACCESS 

15. Дати визначення та охарактеризувати ключові поля у таблицях 

16. Типи і функції зв’язків між таблицями, первинний і вторинний ключ  

17. Методика роботи зі схемою даних в ACCESS 

18. Підстановка даних у таблицях 

19. Інструменти СКБД та методика роботи з даними 

20. Охарактеризувати методику пошуку та фільтрації даних у таблицях 

21. Методика створення різних типів запитів до одної таблиці у конструкторі 

22. Методика створення запитів до кількох таблиць у конструкторі 

23. Структура умови і створення умов для різних типів даних 

24. Методика створення шаблону для пошуку даних 

25. Методика створення параметричного запиту 

26. Використання функцій, виразів та обчислень при створенні запитів 

27. Методика створення екранної форми, типи форм 

28. Склад екранної форми, елементи керування і система навігації 

29. Типи  елементів керування та їх призначення 



30. Властивості елементів керування 

31. Методика змінення значення властивостей елементів керування 

32. Форми для введення та виведення даних з бази 

33. Створення форми для відображення графічних даних 

34. Події елементів керування і зв’язана з ними обробка інформації 

35. Настроювання елементів керування форми для відображення даних 

36. Методика використання обчислення даних на формі 

37. Використання макросів з елементом кнопка. Настроювання кнопки. 

38. Робота з конструктором макросів 

39. Створення макросів для відкривання і закривання форми, навігації 

40. Створення умовних макросів 

41. Дати визначення та охарактеризувати використання підлеглих форм 

42. Оформлення зовнішнього вигляду екранної форми 

43. Дати визначення та охарактеризувати особливості звіту 

44. Типи звітів, склад звіту, призначення звіту 

45. Склад  звіту, елементи керування звіту і їх призначення 

46. Властивості елементів керування. Настроювання  елементів керування для 

відображення. 

47. Методика створення звіту у конструкторі 

48. Групування даних у звіті 

49. Використання функцій та виразів у звіті 

50. Методика створення складного звіту 

51. Дати визначення та охарактеризувати мову SQL 

52. Склад запиту на мові SQL. Ключові слова. Типи запитів SQL. 

53. Врахування зв’язків між таблицями на мові  SQL 

54. Охарактеризувати  мову VBA і її призначення 

55. Основні оператори мови VBA і типи даних 

56. Посилання в VBA  на данні і властивості елементів керування форм 

57. Змінення властивостей елементів керування форм у мові VBA 

58. Робота з даними у мові VBA 

59. Робота у мові VBA з запитами SQL. 

60. Пошук даних у процедурах  на мові VBA 
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