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1. Поняття база даних та системи керування базами даних. 

Процес лавиноподібного збільшення кількості даних у світі із середини 60 

років ХХ ст отримав назву інформаційного вибуху.  При цьому збільшення 

обсягів даних у світі в основному відбувається за рахунок неструктурованих 

цифрових даних у комп’ютерних мережах (до 95 %) та їх простим дублюванням 

Учені запевняють, що зберігання великих обсягів даних виправдано тільки за 

умови, якщо пошук потрібних даних здійснюється швидко і подаються вони в 

доступній для розуміння формі Ці умови забезпечують сучасні технології 

зберігання даних. Основою цих технологій є  комп’ютеризовані (електронні) бази 

даних (БД) База даних — це впорядкований за певними правилами набір 

взаємопов’язаних даних. Основним призначенням бази даних є гарантоване 

систематизоване збереження даних і надання доступу до них користувачеві або 

комп’ютерній програмі, тобто забезпечення швидкого пошуку потрібних даних 

Електронні бази даних активно використовуються в банківській сфері (облік 

клієнтів, їх рахунків, проведених виплат та руху коштів), бібліотеках, пошукових 

системах Інтернету, системах обліку та здійснення оплати за користування 

електроенергією, газом, холодною та гарячою водою, під час проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання учнів і в інших сферах діяльності людини. 

База даних є досить складним за своєю структурою об’єктом, тому перед 

створенням вона заздалегідь проектується — створюється модель бази даних. Під 

час створення моделі бази даних використовують ту чи іншу модель даних 

Найпоширенішими є такі види моделей даних: ієрархічна, мережева, реляційна й 

об’єктно-реляційна. 

Створення баз даних передбачає такі етапи: 

1. Постановка завдання. На цьому етапі визначається мета створення бази 

даних, окреслюється предметна область, для якої буде створюватися база 

даних,визначаються потенційні користувачі бази даних 

2. Створення інформаційної моделі бази даних, у якій виділяються множини 

об’єктів майбутньої бази даних, описуються зв’язки між ними 

4. Визначення моделі даних. 

5. Створення структури бази даних з використанням однієї із систем 

3. управління базами даних або однієї з мов програмування. 

4. Уведення даних. 

5. Тестування бази даних, її корекція. 

Помилки у проектуванні можуть з’ясуватися після виконання значного обсягу 

робіт з уведення даних Це призводить до невиправданих втрат часу і коштів. 

Для роботи з комп’ютерними базами даних використовують спеціальні 

програми — системи управління базами даних (СУБД). Системи управління 

базами даних — це прикладні комп’ютерні програми, призначені для створення, 

збереження та використання баз даних. Залежно від моделі даних, яка 

використовується в СУБД, їх поділяють на ієрархічні, мережеві, реляційні, 

об’єктно-реляційні тощо. 

Схему основних класифікацій СУБД наведено на малюнку:  



 
2. СУБД ACCESS 

Система управління базами даних Access — це реляційна база даних, 

належить до файл-серверних СУБД і передбачає роботу порівняно з невеликими за 

обсягом базами даних для особистого користування та для невеликих організацій 

Основними об’єктами в базах даних Access є: таблиці, форми, запити, звіти. 

Їх призначення розглянемо у процесі ознайомлення з різними базами даних 

Для збереження баз даних Access використовує основний формат файлів 

MDB. 

Access можна запустити на виконання кількома способами. Наприклад, 

виконати Пуск → Microsoft Office → Microsoft Access або двічі клацнути на значку 

вже існуючого файла бази даних формату СУБД Access. 

У першому випадку після запуску програми Access на екрані відкривається 

початкове вікно програми. 

Для створення нової локальної версії бази даних потрібно: 

1. Вибрати кнопку Нова база даних 

2. Увести ім’я файла майбутньої бази даних у поле Ім’я файла (наприклад, 

Мій проект). 

3. Вибрати за потреби нове місце збереження файла (кнопка Знайти 

розташування для бази даних ) 

4. Вибрати кнопку Створити 

Для створення бази даних на основі шаблону бази даних слід: 

1. Запустити програму Access. 

2. Вибрати шаблон або групу шаблонів за одним з варіантів: 

1) вибравши потрібну кнопку з назвою шаблону в групі Основне, 

наприклад Зразки шаблонів ; 

2) вибравши потрібну кнопку з назвою групи шаблонів у групі Шаблони 

Office.com (Активи, Контакти, Питання і завдання, Некомерційне, Проекти. 

3. Вибрати у вікні, що відкрилося, потрібний шаблон (групу шаблонів, а 

потім потрібний шаблон), наприклад Шаблони Office.com→Контакти→ 

Контакти.  

4. Увести ім’я файла майбутньої бази даних у поле Ім’я файла. 

5. Вибрати за потреби нове місце збереження файла (кнопка Знайти 

розташування для бази даних) 

6. Вибрати кнопку Створити (Завантажити) 

Програма створить нову базу даних із вказаним іменем і обумовленою 

шаблоном структурою. 



Після відкриття створеної бази даних під Стрічкою, як правило, з’являється 

рядок з попередженням системи безпеки про те, що певний вміст бази даних 

вимкнуто. Для ввімкнення повного вмісту бази даних потрібно вибрати кнопку 

Увімкнути вміст. Блокування окремих елементів бази даних здійснюється, щоб 

запобігти ураженню вірусами. 

На прикладі бази даних, створеної на основі шаблону Контакти, 

ознайомимося з інтерфейсом Access та окремими операціями над об’єктами бази 

даних. 

Після створення нової бази даних на основі зазначеного шаблону на екран 

виводиться форма Список контактів для введення даних про осіб, з якими ви 

плануєте підтримувати ділові чи дружні стосунки. 

 
Щоб переглянути список інших об’єктів бази даних, потрібно відкрити 

Область переході/. Вигляд списку користувач може змінити. Для цього потрібно 

вибрати кнопку справа від заголовка області. Відкриється список, що складається з 

двох частин. У верхній частині можна вибрати одну з категорій, у які будуть 

групуватися об’єкти, а у нижній — фільтр, за яким у цій категорії будуть 

відбиратися об’єкти: Усі об’єкти Access, Таблиці, Форми, Запити чи Звіти. 

За вибору категорії відображення Тип об’єкта в Області переходів з’явиться 

список об’єктів бази даних, згрупований за типами: Таблиці, Форми, Запити, 

Звіти. Кожний з об’єктів має умовне позначення у вигляді значка. 

Для відкриття потрібного об’єкта слід двічі клацнути на його імені в Області 

переходів. Уміст даного об’єкта буде виведено на екран, його вкладка  з’явиться в 

центральній частині вікна програми. Такі дії відбудуться для всіх названих 

об’єктів, крім деяких форм, які відкриваються в окремому вікні. Для закриття 

поточного об’єкта потрібно вибрати кнопку закриття поточної вкладки. 

 Для закриття поточної бази даних слід виконати Файл→Закрити базу даних. 

Для закриття Access треба вибрати кнопку закриття програми в Рядку заголовка 

або виконати Файл→Вихід.  Якщо не передбачено змінення формату файла бази 

даних або місця його збереження, то додатково зберігати файл БД перед закриттям 



не потрібно — дані в базі даних зберігаються автоматично після завершення 

їхнього введення. 

3. Основні поняття реляційної бази даних 

Основою структури даних реляційної бази даних є таблиця. У таблицях 

кожний рядок містить набір значень властивостей одного з об’єктів предметної 

області. Кожний стовпець таблиці містить набір значень певної властивості 

об’єктів предметної області.Така таблиця з набором стовпців, кожний з яких 

містить значення з певної скінченної множини, з точки зору математики, задає 

відношення між множинами. 

Тому для опису структури даних використовується термін «relation» (англ 

relation — відношення), а модель даних стали називати реляційною. 

Ознайомимося з основними поняттями реляційної бази даних на прикладі 

таблиці, поданої на малюнку. 

 

 
Таблиця реляційної бази даних складається з рядків і стовпців. 

Рядок таблиці реляційної бази даних називають записом, або кортежем. 

Запис містить значення властивостей одного об’єкта з множини однорідних 

об’єктів. Наприклад, у таблиці Монітори п’ятий зверху запис містить такий набір 

даних: АОС; 22; AOC i2269VWM; 26.12.2017; 5 102,00 ₴; 36; 6. Ці дані є 

значеннями відповідних властивостей одного об’єкта множини Монітори: 

Виробник, Розмір діагоналі, Модель, Дата поставки, Ціна, Термін гарантії, 

Кількість. Інший запис містить набір значень тих самих властивостей, але вже 

іншого об’єкта — іншого монітора. 

Стовпець таблиці реляційної бази даних називають полем, або атрибутом 

Поле має ім’я, яке пов’язано з назвою властивості. Поле містить множину значень 

однієї властивості всіх об’єктів множин. Дані, що містяться в кожному полі 

таблиці, є однотипними. Для кожного поля під час проектування таблиці бази 

даних установлюють тип даних. 

Для зберігання даних про об’єкти деякої предметної області можна 

використати кілька таблиць, які можуть бути пов’язані між собою. 



У реляційній моделі даних передбачено обов’язкову вимогу ідентифікації 

об’єктів за рахунок унікальності набору значень властивостей. Для таблиці 

реляційної бази даних це означає, що значення хоча б в одному з полів не повинні 

повторюватися. Таке поле називають ключовим, або ключем таблиці. Ключові 

поля ще називають ідентифікаторами. В окремих реалізаціях реляційних баз даних 

допускаєтьсяідентифікація об’єкта бази даних за набором значень кількох 

властивостей, тобто ключем буде набір даних з кількох полів, наприклад трьох 

полів: місто, вулиця, будинок. 

У таблиці бази даних, поданої на малюнку, жодне з полів не передбачає 

використання унікальних даних. У таких випадках потрібно додатково вводити ще 

одне поле, значення в якому не будуть повторюватися в жодному із записів 

(рядків) таблиці. Таким полем може бути номер запису. Ключі, вимоги до яких 

описано вище, називаються первинними ключами. 

Первинний ключ — це одне або кілька полів (стовпців), комбінація значень 

яких однозначно визначає кожний запис у таблиці. Первинний ключ не допускає 

порожніх значень або значень, що повторюються. 

Крім первинних ключів, у реляційних базах даних вводиться поняття 

зовнішнього або вторинного ключа. Зовнішній (вторинний) ключ — це одне або 

кілька полів (стовпців) у таблиці, що містять посилання на поле або поля 

первинного ключа в іншій таблиці. Зовнішній ключ визначає спосіб об’єднання 

таблиць. 

Щоб усунути дублювання даних, пришвидшити їх опрацювання, між 

таблицями реляційної бази даних, як правило, установлюють зв’язки. Наприклад, у 

базі даних магазину з продажу комп’ютерних товарів можуть бути окремі таблиці 

по виду товару (монітори, принтери, процесори, сканери тощо), по виробниках 

продукції (Samsung, Apple, Asus, Intel тощо), постачальниках тощо. Дані в них 

потрібно узгодити, для чого і використовують зв’язки між таблицями. 

За множинністю виділяють такі типи зв’язків: 

 один до одного (позначають 1:1), коли одному екземпляру однієї множини 

відповідає один екземпляр іншої множини. Наприклад, під час виготовлення кожен 

автомобіль отримує свій номер (номер кузова) Кожному автомобілю відповідає 

тільки один номер; 

 один до багатьох (позначають як 1:∞ або 1:М, коли одному екземпляру 

однієї множини може відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, 

один учитель інформатики навчає багатьох учнів (одного або кількох класів) і при 

цьому немає інших учителів інформатики, які здійснюють навчання тих самих 

учнів; 

 багато до одного (позначають ∞:1 або М:1), коли кільком екземплярам 

однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Цей тип зв’язку є 

протилежним до зв’язку один до багатьох. Наприклад, багато учнів входять до 

складу тільки одного класу (і тільки до нього) і, навпаки, тільки в певному 

(одному) класі навчається багато учнів; 

 багато до багатьох (позначають ∞:∞ або М:М), коли кільком екземплярам 

однієї множини можуть відповідати кілька екземплярів іншої множини. 

Наприклад, множина учнів класу (багато) можуть отримувати різні (багато) оцінки, 

що будуть визначати рівень їх навчальних досягнень з інформатики. 


