
Зв’язування таблиць бази даних. 

 

У всіх сучасних БД викортистовується нормалізація даних. Нормалізація 

необхідна для того, щоб організувати дані таким чином, щоб їх редагування 

робилось тільки в одному місці бази даних. Це значно полегшує розробку і роботу з 

БД. Нормалізація передбачає необхідність виконання процедури зв'язування 

таблиць бази даних. 

Суть встановлення зв'язку між двома таблицями полягає у тому, що значення 

стовпця (чи стовпців) першої таблиці (джерела) вміщуються в другу таблицю. 

Таблиці встановлюють між собою зв'язок за ключовим полем таблиці-джерела. 

В Access для створення зв'язків між таблицями використовують Майстер 

підстановок. Припустимо, що існує дві таблиці і потрібно поле Предмет із однієї 

таблиці підставити в другу таблицю і встановити між таблицями зв’язок. Для 

встановлення зв’язку між таблицями необхідно виконати наступні дії: 

1. Відкрити таблицю, в яку необхідно підставити поле Предмет в режимі 

конструктора. 

2. Створити в цій таблиці нове поле Предмет і вибрати для нього тип даних – 

Мастер подстановок. 

3. На екрані автоматично з’явиться вікно Создание подстановки, в якому 

необхідно встановити перемикач в положення «Объект «столбец 

подстановки» будет использовать значения из таблицы или запроса» і 

натиснути кнопку Далее. 

4. У настуному вікні Майстер пропонує вибрати таблицю із якої необхідно буде 

взяти поле для підстановки. Потрібно виділити потрібну таблицю і натиснути 

кнопку Далее. 

5. У наступному вікні ліворуч у списку Доступные поля будуть відображені 

поля вибраної таблиці і за допомогою кнопки > необхідно перенести потрібне 

поле у список Выбранные поля, що розташований праворуч (в нашому 

випадку поле Предмет). Саме на цьому кроці визначається поле, яке буде 

підставлене в іншу таблицю. Після виконаних дій натиснути кнопку Далее. 

6. У наступному вікні можна встановити порядок сортування і натиснути кнопку 

Далее. 

7. У наступному вікні необхідно мишею визначити ширину стовпця і натиснути 

кнопку Далее. 

8. В останньому вікні майстра необхідно ще раз вказати назву поля (в нашому 

випадку Предмет) і натиснути кнопку Готово. (З’явиться запит про 

необхідність збереження таблиці, в якому необхідно натиснути ДА). 

 

Після виконаних дій ми повертаємось до конструктору. Далі закриваємо вікно 

конструктору і на запит про збереження змін відповідаємо ТАК. 

Для того щоб перевірити чи правильно встановився зв’язок відкриваємо 

щойно змінену таблицю і перевіряємо чи з’явилося поле Предмет і чи можна 

шляхом вибору вводити в нього інформацію із іншої таблиці. 

 

 

 


