
Практична робота 

Тема: Створення форми бази даних Access за допомогою майстра і 

конструктора. 

Мета: Навчитися створювати форму за допомогою майстра та 

конструктора.  

Створення форми за допомогою конструктора.  

Самий універсальний спосіб створення форми, з найбільшими 

можливостями редагування.  

Практичне завдання:  

На основі таблиці «Клієнти» створіть Форму за допомогою конструктора форм 

Таблиця 1: Клієнти 

Код 

клієнта 

Назва Звертатися 

до 

Посада Місто Індекс Країна Телефон Факс 

676 Alfreds 

Futterki 

Іванов Іван Представник Берлін 12209 Німеччина 0300074321 0300076545 

677 Ana 

Trugillo 

Петров 

Петро 

Співвласник Мехіко 050221 Мексика 55547291 55553745 

678 Antonio 

Bandera 

Андрєєв 

Андрій 

Співвласник Мехіко 05023 Мексика 5553932  

567 Around 

Horn 

Ткаченко 

Лариса 

Представник Лондон 675443 Велико-

британія 

1715557788 1715556750 

Необхідно виконати наступні дії:  

1. У діалоговому вікні Нова форма виберіть рядок Конструктор.  

2. Виберіть ім’я таблиці чи іншого джерела записів, що містить дані, на яких 

потрібно заснувати Форму. Якщо форма не буде містити дані (наприклад, якщо потрібно 

створити кнопкову форму для відкриття інших форм або звітів, якщо потрібно створити 

користувацьке діалогове вікно), не вибирайте нічого з цього списку.  

3. Щоб створювана форма використовувала значення з декількох таблиць, вона 

повинна бути заснована на запиті.  

4. Натисніть кнопку Ок.  

Створення форми за допомогою майстра.  

Майстер задає докладні питання про джерела записів, полях, макетах, необхідних 

форматах і створює форму на підставі отриманих відповідей.  

Практичне завдання:  

На основі таблиці «Список групи» створіть Форму за допомогою майстра форм 



Таблиця 2: Список групи 

 
 Необхідно виконати наступні дії:  

1. У вікні бази даних клацніть значок Форми у списку Об’єкти.  

2. Натисніть кнопку створити на панелі інструментів вікна бази даних.  

3. У діалоговому вікні «Нова форма» виберіть «Майстер форм».  

4. Виберіть ім’я таблиці чи іншого джерела записів, що містить дані на яких 

повинна бути заснована форма.  

5. Натисніть кнопку Ок.  

6. Виконуйте відповідні інструкції, виведені у діалогових вікнах відповідного 

майстра.  

Створення форми за допомогою Автоформи.  

Після вибору джерела записів (таблиці чи запиту) і макета форми (У стовпець, 

стрічкова чи таблична) авто форма створює форму, що використовує всі поля з 

підлеглих джерел – зв’язані таблиці чи запити, у формі також будуть присутні всі поля і 

записи цих джерел.  

Практичне завдання:  

На основі таблиці «Оплата за проживання в гуртожитку» створіть Авто форму. 

Таблиця 3: Оплата за проживання в гуртожитку. 

 
Необхідно виконати наступні дії:  

1. У вікні бази даних клацніть значок Форми у списку Об’єкти.  

2. Натисніть кнопку Створити на панелі інструментів вікна бази даних.  

3. У діалоговому вікні «Нова форма» виберіть «Автоформа». (у стовпець, 

таблична чи стрічкова).  

4. Виберіть ім’я таблиці чи іншого джерела записів, що містить дані на яких 

повинна бути заснована форма.  

5. Натисніть кнопку Ок.  


