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Курс навчання 

Розробка звітів 

В середовищі «1С:Підприємство» 

з використанням системи компонування даних 
 

ЗМІСТ КУРСУ 

Склад слухачів    

Організація    
 

№ 

п/п 
РОЗДІЛ КУРСУ 

К-ть 

годин 

Затв. 

годин 

1. Вступна частина 0,5  

Теоретична частина 
1.1. Створення звітів з допомогою «Системи компонування даних» 

2. Механізм Системи компонування даних 0,5  

Практична частина 

2.1. Загальні знання про будову механізму системи компонування даних 

3. 
Формування схеми компонування даних за 

допомогою конструктора 
2,0 

 

3.1. Створення найпростішого варіанту звіту з використанням СКД 

3.1.1. Набір даних-запит 

3.1.2 Автоматичне заповнення доступних полів 

3.1.3. Ієрархічна структура звіту: групування. Виведення звіту у лінійний список. 

3.1.4. Налаштування звіту в режимі використання 

3.2. Робота у вікні налаштувань у системі компонування даних: виведення 

звіту у таблицю. Робота з ресурсами 

3.3. Робота с відборами 

3.4. Декілька типів періодів у запиті 

3.5 Обчислювані поля. Агрегатні функції та поля розрахунку підсумків 

3.6. Вкладенні угруповання та умовне оформлення 

3.7 Вирази  представлення. Функції мови виразів СКД в якості агрегатних 

функцій підсумків 

        3.8  Використання стандартних періодів 
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3.9 Робота з варіантом звіту: тип доповнення у полів угрупувань та поля 

користувача 

4. 
Використання вкладених звітів. Використання 

макету заголовку угрупувань 
1,0 

 

Практична частина 

5. Діаграма у схемі компонування даних 1,0  

Практична частина 

6. 
З’єднання декількох наборів даних в одному звіті. 

Зв’язки наборів даних 
1,0 

 

Практична частина 

6.1. Зв’язки декількох наборів даних. Дві СКД у звіті 

6.2. Зв'язок двох таблиць у запиті. 

7. Робота з СКД засобами вбудованої мови 2,0  

Практична частина 

8. 
Використання у звіті двох макетів із типами: схема 

компонування даних та табличний документ 
1,0 

 

Практична частина 

9. 
Використання в якості джерел даних об’єктів 

вбудованої мови 
1,0 

 

Практична частина 

10. Побудова звітів із можливістю розгортати 

інформацію по додатковим характеристикам 

1,0  

Практична частина 

11. Використання фіксованих макетів в СКД 3,0  

Практична частина 

12. Використання розшифрування у СКД 2,0  

Практична частина 

12.1. Розшифрування при використанні фіксованого макету 

12.2. Розшифрування одного звіту за допомогою іншого звіту 

 Всього: 16,0  

Узгоджено: 

 
Замовник 
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