
Тема дисципліни:  Системи керування базами даних. 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 8 

Тема заняття: Проектування бази даних. 

 Мета заняття: навчити студентів проектувати бази даних.  

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows XP, текстовий 

редактор WORD. 

Література: 

1. Інформатика 10 клас.: Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Черникова, В.В. Шакотько – К.: 

“Генеза ”, 2018 с.210  

Питання для актуалізації опорних знань: 

1. Дайте визначення бази даних. 

2. Дайте визначення системи управління базами даних. 

3. Перерахуйте моделі баз даних. 

4. Охарактеризуйте реляційну модель бази даних. 

5.  

Правила техніки безпеки 
Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. Комп’ютери 

вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації комп’ютерної техніки. 

По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст завдання: 

Проектування бази даних «Деканат». 

І. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ВИМОГ ДО БАЗИ ДАНИХ 

Предметна область бази даних «ДЕКАНАТ» представляє собою сукупність інформаційних 

об’єктів та зв’язків між ними, якими характеризується функціонування деканату вищого навчального 

закладу. 

Основні  інформаційні об’єкти системи: викладачі, студенти, оцінки, навчальні дисципліни, 

навчальні групи. 

Кожен з цих об’єктів характеризується певним набором даних (полів) і знаходиться у 

функціональному зв’язку із іншими об’єктами: 

- об’єкт «викладач» характеризується прізвищем, ім’ям, по батькові, датою народження, 

посадою, номером контактного телефону. 

- об’єкт «студент» характеризується прізвищем, ім’ям, по батькові, номером групи, ознакою 

отримання стипендії, посадою, номером контактного телефону. 

- об’єкт «навчальна група» характеризується позначенням (номером), яка може змінюватися 

при переведенні студентів з одного курсу на інший. 

- об’єкт «навчальна дисципліна» характеризується назвою, номером групи, на якій, ця 

дисципліна викладається, і прізвищем викладача, який викладає дану дисципліну. Причому один і той 

же викладач може викладати декілька дисциплін, а одну і ту ж дисципліну на різних групах можуть 

викладати різні викладачі. 

- об’єкт «оцінка» характеризується дисципліною, по якій вона виставлена, прізвищем, ім’ям, по 

батькові студента, який отримав цю оцінку, прізвищем, ім’ям, по батькові викладача, який 

виставив оцінку. 

В процесі роботи деканату доводиться створювати і обробляти наступні документи: список 

викладачів, список дисциплін за навчальним планом, списки студенів за навчальними групами, списки 

студентів на отримання стипендії, списки студентів, які мають академзаборгованість, та інші. 

За результатами іспитів та підсумків навчання за семестр, студенти отримують оцінки з 

навчальних дисциплін, які згодом зводяться у відомість оцінок, де вказується номер групи, назва 

дисципліни та список студентів із відповідними оцінками. 

Дані про успішність студентів повинні зберігатися на протязі всього часу навчання студента у 

навчальному закладі, а роздруковані відомості, зводяться у загальну відомість успішності і 

зберігаються в архіві. 



Відповідні документи, списки і відомості повинні зберігатися в електронній формі, і мати 

можливість роздруківки. 

Інформація в базі даних повинна зберігається у вигляді таблиць із визначеною структурою. Всі 

таблиці повинні бути зв’язані між собою. 

Для зручного введення даних створюються форми, які представляють собою спеціальні 

електронні бланки, що спрощують процес введення даних користувачем та дозволяють прискорити 

цей процес. 

Потрібно проаналізувати дані, які належать до відповідних таблиць та задати для них правильні 

атрибути і ключові поля. 

При зміні даних, які є спільними для декількох таблиць, а особливо при їх знищенні, необхідно 

забезпечити відповідну цілісність даних. Це можна досягнути шляхом встановлення відповідних 

зв’язків між таблицями та блокуванням операцій, які призводять до протиріч. 

Якщо передбачено формування документів у паперовій формі та виведення їх на друк, то для 

цього використовують спеціальну форму відображення даних – «звіт», форма якого повинна бути 

максимально наближеною до відповідного паперового аналога. 

Інформація в базі даних не повинна повторюватися. Це досягається за рахунок нормалізації 

бази даних за різними критеріями.  

ІІ. НОРМАЛІЗАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ 

Для бази даних «Деканат» прикладом приведення до першої нормальної форми буде таблиця 

«Оцінки», яка у загальному випадку складається із наступних полів: «Назва дисципліни», «Прізвище, 

ім’я по батькові студента», «Номер групи», «Прізвище, ім’я по батькові викладача». 

Дані цієї таблиці  можуть використовуватися у інших таблицях у сукупності із іншими даними. 

Наприклад, у таблиці «Студенти», теж використовується номер групи, тобто наявне дублювання 

даних. 

Позбутися цього можна розділивши таблицю «Оцінки» на три таблиці: «Дисципліни», 

«Студенти» і «Викладачі». 

Дані таблиці «Студенти» не є атомарними, тому що для декількох студентів буде відповідати 

одна й та ж сама навчальна група. Для того, що позбутися цього дублювання даних потрібно, 

привести таблицю до другої нормальної форми, виділивши із неї окрему таблицю «Групи». 

Структура нормалізації даних наведено на малюнку: 

 



ІІІ. АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКІВ 

В одній навчальній групі навчається декілька студентів, у той же час один студент може 

навчатися тільки в одній групі, тому між цими об’єктами існує зв’язок «один – до багатьох», який 

зображено на малюнку: 

 
Розглянемо зв’язок між об’єктами «Студенти» і «Дисципліни». Студент вивчає декілька 

дисциплін, у той же час кожна дисципліна вивчається декількома студентами. Це багатозначний 

зв’язок, який позначається подвійною стрілкою. Структура цього зв’язку зображено на малюнку: 

 
В СУБД MS Access для контролю цілісності даних з можливістю каскадного оновлення і 

вилучення даних необхідно створити допоміжний об’єкт, який складається із ключових реквізитів і 

який може бути доповнений додатковими реквізитами. У даному випадку, у якості такого об’єкту 

виступає об’єкт «Оцінки», реквізитами якого є код студента, код дисципліни і оцінка. В результаті 

отримуємо інформаційно – логічну (інфологічну) модель бази даних: 

 
IV. РОЗРОБКА ДАТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ БАЗИ ДАНИХ 

На етапі датологічного проектування відбувається перехід від інфологічної моделі предметної 

області до логічної моделі, що підтримується засобами конкретної СУБД. Тобто об’єкти 

спроектованої бази даних описуються мовою зрозумілою СУБД MS Access. Фактично цей опис 

представляє собою опис структури таблиць бази даних із вказівкою атрибутів відповідних полів.  

У наступних таблицях наведено структуру таблиць бази даних, які описують задану предметну 

область. 

Структура таблиці «Викладачі» 

Назва поля Тип даних, властивість Примітка 

Код викладача Числовий Ключове поле 

Прізвище Текстовий Поле 

Ім'я Текстовий Поле 

По батькові Текстовий Поле 

Дата народження Дата/час, Короткий формат дати Поле 

Посада Текстовий Поле 

Телефон Текстовий Поле 

Структура таблиці «Групи» 

Назва поля Тип даних Примітка 

Код групи Числовий Ключове поле 

Назва групи Текстовий Поле 

Структура таблиці «Дисципліни» 

Назва поля Тип даних Примітка 

Код дисципліни Числовий Ключове поле 

Назва дисципліни Текстовий Поле 

Код групи Числовий Поле, використовується для зв’язку із іншими таблицями 

Код викладача Числовий Поле, використовується для зв’язку із іншими таблицями 

Структура таблиці «Студенти» 

Назва поля Тип даних Примітка 



Код студента Числовий Ключове поле 

Прізвище Текстовий Поле 

Ім'я Текстовий Поле 

По батькові Текстовий Поле 

Код групи Числовий Поле, використовується для зв’язку із іншими таблицями 

Телефон Текстовий Поле 

Стипендія Логічний, Да/Нет Поле 

Структура таблиці «Оцінки» 

Назва поля Тип даних Примітка 

Код студента Числовий Поле, використовується для зв’язку із іншими таблицями 

Код дисципліни Числовий Поле, використовується для зв’язку із іншими таблицями 

Оцінки Числовий Поле 

Після опису всіх об’єктів бази даних можна приступати до реалізації бази даних у СУБД 

ACCESS. 

Домашнє завдання: 

1. Повторити теоретичний матеріал підручник:  Інформатика 10 клас.: Й.Я. Ривкінд, 

Т.І.Лисенко, Л.А.Черникова, В.В. Шакотько – К.: “Генеза ”, 2018 с. 75-111 

Викладач  __________П.І.Матушкіна 


