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ТЕМА: «Поняття про БД, СУБД, моделі даних» 

 

МЕТА:  

- Вивчити поняття бази даних, системи управління базою даних  

- Опанувати прийоми  роботи з моделям баз даних 

- Розвити навички роботи  з елементами баз даних 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

ОБЛАДНАННЯ: ПК, підручник, плакати, електронна презентація. 

 

ТИП УРОКУ: Вивчення нового матеріалу. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

Бесіда за запитаннями: 

- Які види інформації Вам відомі? 

- Назвіть пристрої для обробки інформації. 

- Розкрийте призначення програмного забезпечення 

- Які види ПЗ Вам відомі? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: 

Процес розв'язування будь-якої задачі на ЕОМ є обробкою даних за заданим 

алгоритмом. Даними, наприклад, можуть бути: числа, літери, слова, прізвища 

студентів та їх домашні телефони та ін. 

Довгий час для розв'язування кожної задачі використовувалась тільки своя 

сукупність даних. Скільки розв'язувалось задач, стільки використовувалось і 

сукупностей даних. Сукупність даних, що використовувалась в одній програмі, як 

правило, не могла використовуватись в іншій. 

Такий метод використання даних має певні недоліки, зокрема, надмірність і 

дублювання даних. 



Припустимо, що для одного й того самого навчального закладу розроблено 

програму нарахування заробітної платні для викладачів і програму складання 

навчального розкладу. Як дані для першої задачі використовують прізвища 

викладачів, їх кваліфікацію, педагогічний стаж, навчальне навантаження та ін. 

Водночас прізвища викладачів та їхнє навчальне навантаження є даними і для другої 

задачі. 

Таким чином, для двох різних задач повторюються прізвища викладачів та їх 

навчальне навантаження. Наприклад, в разі зміни навчального навантаження 

викладача необхідно внести відповідні зміни і в набір даних для програми складання 

розкладу, і в набір даних для програми нарахування заробітної платні. Ці обставини і 

були основною причиною появи в кінці 60-х років баз даних (БД). Сьогодні на уроці 

ми розглянемо основні поняття БД. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу: 

1. Основні поняття БД 

База даних — це інтегрована сукупність структурованих і взаємозалежних даних, 

організована за певними правилами, які передбачають загальні принципи опису, 

зберігання і обробки даних. 

Реляційна (від анг. relation) база даних  — це тип бази даних, що зберігає 

інформацію в електронних таблицях і здійснює пошук даних в одній таблиці на 

підставі визначених ключових полів іншої таблиці. 

ПРИНЦИПИ НОРМАЛІЗАЦІЇ 

 в кожній таблиці БД не повинно бути повторюваних полів; 

 в кожній таблиці повинен бути унікальний ідентифікатор (первинний ключ); 

 кожному значенню первинного ключа повинна відповідати достатня інформація 

про тип суті або про об’єкт таблиці (наприклад, інформація про успішність, про 

групу або студентах); 

 зміна значень в полях таблиці не повинна впливати на інформацію в інших 

полях (крім змін у полях ключа). 

 

ВИДИ ЛОГІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

Зв’язок встановлюється між двома загальними полями (стовпцями) двох таблиць. 

Існують зв’язки з відношенням «один-до-одного», «один-до-багатьох» і «багато-до-

багатьох». 

Відносини, які можуть існувати між записами двох таблиць: 

один — до — одного — кожному запису з однієї таблиці відповідає один запис у 

іншій таблиці; 

один — до — багатьох — кожному запису з однієї таблиці відповідає кілька записів у 

іншій таблиці; 

багато — до — одного — безлічі записів з однієї таблиці відповідає один запис у 

іншій таблиці; 

багато — до — багатьох — безлічі записів з однієї таблиці відповідає кілька записів в 

іншій таблиці. 

Відношення «один-до-багатьох» створюється в тому випадку, коли тільки одне з 

полів є полем первинного ключа або унікального індексу. 



Відношення «один-до-одного» створюється в тому випадку, коли обидва поля є 

ключовими або мають унікальні індекси. 

Відношення «багато-до-багатьох» фактично є двома відносинами «один-до-

багатьох» з третьої таблицею, первинний ключ якої складається з полів зовнішнього 

ключа двох інших таблиць. 

 

2. Класифікація БД 

 Існує величезна кількість різновидів баз даних, що відрізняються за критеріями 

(наприклад, в Енциклопедії технологій баз даних [21] визначаються понад 50 видів 

БД). 

     Відзначимо тільки основні класифікації. 

     Класифікація БД за моделлю даних: 

 ієрархічні, 

 мережеві, 

 реляційні, 

 об'єктні, 

 об'єктно-орієнтовані, 

 об'єктно-реляційні. 

Класифікація БД за технологією фізичного зберігання: 

 БД у вторинній пам'яті (традиційні); 

 БД в оперативній пам'яті (in-memory databases); 

 БД у третинній пам'яті (tertiary databases). 

Класифікація БД за вмістом: 

 географічні. 

 історичні. 

 наукові. 

 мультимедійні. 

Класифікація БД за ступенем розподіленості: 

 централізовані (зосереджені); 

 розподілені. 

     Окреме місце в теорії та практиці займають просторові (англ. spatial), тимчасові, 

або темпоральні (temporal) і просторово-часові (spatial-temporal) БД. 

     Ієрархічні бази даних можуть бути представлені як дерево, що складається з 

об'єктів різних рівнів. Верхній рівень займає один об'єкт, другий - об'єкти другого 

рівня і т.д. 



     Між об'єктами 

існують зв'язки, кожен об'єкт може включати в себе декілька об'єктів більш низького 

рівня. Такі об'єкти перебувають у відношенні предка (об'єкт більш близький до 

кореня) до нащадка (об'єкт більш низького рівня), при цьому можлива ситуація, коли 

об'єкт-предок не має нащадків або має їх декілька, тоді як у об'єкта-нащадка 

обов'язково тільки один предок. Об'єкти, що мають загального предка, називаються 

близнюками. 

     Мережеві бази даних подібні до ієрархічних, за винятком того, що в них є 

покажчики в обох напрямках, які з'єднують споріднену інформацію. 

     До основних понять мережевої моделі бази даних відносяться: рівень, елемент 

(вузол), зв'язок. 

 

     Вузол - це сукупність атрибутів даних, що описують деякий об'єкт. На схемі 

ієрархічного дерева вузли представляються вершинами графа. У мережній структурі 

кожен елемент може бути пов'язаний з будь-яким іншим елементом. 

     Незважаючи на те, що ця модель вирішує деякі проблеми, пов'язані з ієрархічною 

моделлю, виконання простих запитів залишається досить складним процесом. 

     Також, оскільки логіка процедури вибірки даних залежить від фізичної організації 

цих даних, то ця модель не є повністю незалежною від програми. Іншими словами, 

якщо необхідно змінити структуру даних, то потрібно змінити і додаток. 

     Реляційна модель орієнтована на організацію даних у вигляді двовимірних таблиць. 

Кожна реляційна таблиця являє собою двовимірний масив і має наступні властивості: 

 кожен елемент таблиці - один елемент даних; 



 всі осередки в стовпчику таблиці однорідні, тобто всі елементи в стовпчику 

мають однаковий тип (числовий, символьний тощо); 

 кожен стовпчик має унікальне ім'я; 

 однакові рядки в таблиці відсутні; 

 порядок проходження рядків і стовпчиків може бути довільним. 

     Об'єктна СУБД ідеально підходить для інтерпретації складних даних, на відміну 

від реляційних СУБД, де додавання нового типу даних досягається ціною втрати 

продуктивності або за рахунок різкого збільшення термінів і вартості розробки 

додатків. Об'єктна база, на відміну від реляційної, не вимагає модифікації ядра при 

додаванні нового типу даних. Новий клас і його екземпляри просто надходять у 

зовнішні структури бази даних. Система управління ними залишається без змін. 

     Об'єктно-орієнтована база даних (ООБД) - база даних, в якій дані оформлені у 

вигляді моделей об'єктів, що включають прикладні програми, які управляються 

зовнішніми подіями. Результатом поєднання можливостей (особливостей) баз даних і 

можливостей об'єктно-орієнтованих мов програмування є об'єктно-орієнтовані 

системи управління базами даних (ООСУБД). ООСУБД дозволяють працювати з 

об'єктами баз даних також, як з об'єктами у програмуванні в об'єктно-орієнтованих 

мовах програмування. ООСУБД розширює мови програмування, прозоро вводячи 

довготривалі дані, управління паралелізмом, відновлення даних, асоційовані запити й 

інші можливості. 

     Об'єктно-орієнтовані бази даних звичайно рекомендовані для тих випадків, коли 

потрібна високопродуктивна обробка даних, які мають складну структуру. 

     Система, яка забезпечує об'єктну інфраструктуру і набір реляційних розширювачів, 

називається "об'єктно-реляційною". 

     Об'єктно-реляційні системи поєднують переваги сучасних об'єктно-орієнтованих 

мов програмування з такими властивостями реляційних систем як множинні 

представлення даних і високорівневі непроцедурні мови запитів. 

     За технологією обробки даних бази даних поділяються на централізовані й 

розподілені. 

     Централізована база даних зберігається у пам'яті однієї обчислювальної системи. 

Якщо ця обчислювальна система є компонентом мережі ЕОМ, можливий 

розподілений доступ до такої бази. Такий спосіб використання баз даних часто 

застосовують у локальних мережах ПК. 

     Розподілена база даних складається з декількох, можливо пересічних або навіть 

дублюючих одна одну частин, які зберігаються в різних ЕОМ обчислювальної мережі. 

Робота з такою базою здійснюється за допомогою системи управління розподіленою 

базою даних (СУРБД). 

     За способом доступу до даних бази даних поділяються на бази даних з локальним 

доступом і бази даних з віддаленим (мережевим) доступом. 



     Системи централізованих баз даних з мережевим доступом припускають різні 

архітектури подібних систем: 

 файл-сервер; 

 клієнт-сервер. 

     Файл-сервер. Архітектура систем БД з мережевим доступом передбачає виділення 

однієї з машин мережі в якості центральної (сервер). На такій машині зберігається 

спільно використовувана централізована БД. Усі інші машини мережі виконують 

функції робочих станцій, за допомогою яких підтримується доступ 

користувальницької системи до централізованої бази даних. Файли бази даних 

відповідно до призначених для користувача запитів передаються на робочі станції, де 

в основному і проводиться обробка. При великій інтенсивності доступу до одних і тих 

же даних продуктивність інформаційної системи падає. Користувачі можуть 

створювати також на робочих станціях локальні БД, які використовуються ними 

монопольно. 

     Клієнт-сервер. У цій концепції мається на увазі, що крім зберігання централізованої 

бази даних центральна машина (сервер бази даних) повинна забезпечувати виконання 

основного обсягу обробки даних. Запит на дані, який видається клієнтом (робочою 

станцією), породжує пошук і вилучення даних на сервері. Витягнуті дані (але не 

файли) транспортуються по мережі від сервера до клієнта. Специфікою архітектури 

клієнт-сервер є використання мови запитів SOL. 

3. СУБД 

Бази даних створюються в тих випадках, коли необхідно відслідковувати, 

аналізувати і зберігати інформацію за деякий час. Наприклад, базою даних можна 

вважати сукупність інформації про кадровий стан підприємства, розклад занять у 

навчальному закладі, родинні зв’язки, бібліотечний фонд тощо. Якщо поняття бази 

даних наблизити до інформаційних систем, які розміщуються на комп’ютерних носіях 

даних, то під відповідним терміном можна розуміти набір записів та файлів, які 

організовані спеціальним чином. Спеціальне програмне забезпечення, необхідне для 

використання та модифікації баз даних користувачем, називається системою 

управління базами даних. 

Основні функції СУБД: 

-         забезпечення користувача інструментарієм, що дозволяє оперувати 

даними в абстрактних термінах, які не пов’язані із способом збереження даних в ЕОМ; 

-         забезпечення секретності і пріоритетності доступу до даних; 

-         захист цілісності даних; 

-         синхронізація доступу до даних; 

-         захист даних від аварій та відновлення даних. 

http://lib.mdpu.org.ua/e-book/vstup/glos.htm#Архітектура системи


Програми, які призначені для структурування інформації, розміщення її в 

таблицях і маніпулювання даними, називаються системами управління базами даних 

(СУБД). Іншими словами СУБД призначені як для створення та ведення бази даних, 

так і для доступу до даних. Налічується більше 50 типів СУБД для персональних 

комп’ютерів. До найбільш поширених відносяться: MS SQL Server, Oracle, Informix, 

Sybase, DB2, MS Access і т. д. 

 

V. Закріплення нових знань:  

 

Бесіда запитаннями: 

1. Що таке база даних? 

2. Що на Вашу думку є головним завданням бази даних? 

3. Що таке система управління базами даних? 

4. Як класифікують бази даних? 

5. Що таке реляційна модель бази даних? 

6. Де використовується ієрархічна модель бази даних? 

 

VІ. Домашнє завдання: 

 1)  Ривкінд Й.Я. «Інформатика 11 кл.» §3.1 

2) Законспектувать матеріал уроку 

3) Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 

http://bondarenko.dn.ua/tag/access/
mailto:2573562@ukr.net

