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УРОК 116-117 

ТЕМА: «Основні поняття баз даних (БД) та системи управління базами даних 

(СУБД).» 

 

МЕТА:  
- Вивчити поняття «бази даних» 

- Опанувати основні відомості про типи баз даних, основні об’єкти БД, про етапи 

проектування БД 

- Розвити навички роботи з інструментами  систем управління базами даних 

Access 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

1. Основні поняття Бази даних 

База даних (БД) — це пойменована сукупність структурованих взаємопов’язаних 

даних, що відносяться до визначеної предметної області (реальних об’єктів, процесів, 

явищ тощо). Прикладами баз даних можуть слугувати: БД щодо наявності 

медикаментів в аптеці, БД у системі розкладу літаків, потягів або БД продажу квитків 

транспорту, БД документів учнів школи, картотека відділу кадрів або БД бібліотеки 

тощо. 

Ціль будь-якої інформаційної системи — обробка даних про об’єкти реального 

світу. У широкому розумінні слова база даних — це сукупність зведень про конкретні 

об’єкти реального світу в якій-небудь предметній області. Під предметною областю 

прийнято розуміти частину реального світу, яка підлягає вивченню з метою організації 

управління й автоматизації (наприклад, підприємство, вуз і т.д.). 

2. Класифікація баз даних 

І. За способом організації даних: 

 фактографічні; 

 документальні. 

ІІ. За технологією обробки даних: 

 централізована база даних зберігається в пам’яті однієї обчислювальної 

системи. Якщо ця обчислювальна система є компонентом мережі персональних 

комп’ютерів (ПК), можливий розподілений доступ до такої бази. Такий спосіб 

використання баз даних досить часто застосовують у локальних мережах; 

 розподілена база даних складається з декількох, можливо пересічних чи навіть 

дублюючих одна одну частин, збережених у пам’яті різних комп’ютерів 

обчислювальної мережі. Робота з такою базою здійснюється за допомогою системи 

управління розподіленою базою даних (СУРБД). 

ІІІ. За способом доступу до даних: 



 локальні – доступ до даних здійснюється з однієї обчислювальної системи, 

тобто база даних створюється і обробляється на одному комп’ютері; 

 мережеві – доступ можливий з різних обчислювальних машин однієї системи 

або комп’ютерної мережі. 

 

Системи централізованих баз даних з мережевим доступом припускають різні 

архітектури подібних систем: 

 Файл-сервер. Ця архітектура систем БД із 

мережевим доступом припускає виділення однієї 

з машин мережі в якості центральної (сервер 

файлів). На такій машині зберігається спільно 

використовувана централізована БД. Всі інші 

машини мережі виконують функції робочих 

станцій, за допомогою яких підтримується 

доступ користувальницької системи до 

централізованої бази даних. Файли бази даних 

відповідно до користувацьких запитів 

передаються на робочі станції, де в основному і 

здійснюється обробка. Недолік – при великій 

інтенсивності доступу до тих самим даних 

продуктивність інформаційної системи 

знижується.  

 

 

 Клієнт-сервер. У цій концепції 

центральна машина (сервер бази даних), 

окрім збереження централізованої бази даних, 

повинна забезпечувати виконання основного 

обсягу обробки даних. Запит на дані, 

видаваний клієнтом (робочою станцією), 

здійснює пошук і вибір даних на сервері. 

Визначені дані (але не файли) 

транспортуються по мережі від сервера до 

клієнта. Специфікою архітектури клієнт-

сервер є використання мови запитів SQL.  

Файл-сервер 

Робоча  

станція 1 

Робоча  

станція 2 

Робоча  

станція N 

Передача файлів для обробки 

Архітектура  файл-сервер 

              - збереження  даних 

 

               - обробка даних 

Сервер БД 

Роб. ст. 1 

(клієнт 1) 

Роб. ст. 2 

(клієнт 2) 
 

Роб. ст. 

N 
(клієнт 3) 

Транспортування вилучених з БД даних 

Архітектура  клієнт-сервер 

              - збереження  даних 

 

               - обробка даних 



3. Моделі даних 

 

Модель даних — сукупність структур даних і операцій їх обробки. 

За структурою організації інформації в БД розрізняють такі моделі баз даних: 

ієрархічна, мережева та реляційна. 

Ієрархічна модель бази даних. Ця модель представляє собою структуру даних, які 

впорядковані за підляганням від загального до конкретного, що нагадує «дерево» 

(граф), тому має такі самі складові: рівень, вузол, зв’язок. Модель працює за 

наступним принципом: кілька вузлів нижчого рівня з’єднуються за допомогою зв’язку 

з одним вузлом вищого рівня.  

Ієрархічна модель бази даних має такі властивості:  

 кілька вузлів нижчого рівня пов’язані тільки з одним вузлом вищого рівня;  

 дерево ієрархії має тільки одну вершину, що не підпорядковується ніякій іншій; 

 кожний вузол має власне ім’я;  

 є тільки один маршрут від вершини дерева (кореневого вузла) до будь-якого 

вузла структури. 

Мережева модель бази даних. Загальним виглядом вона схожа на ієрархічну. Має 

МОДЕЛІ ДАНИХ 

Ієрархічні Мережеві Реляційні 

Існує можливість 

встановлювати додатково до 

вертикальних ієрархічних 

зв’язків горизонтальні (більш 

гнучка, основна структура - 

мережі) 

Існує впорядкованість 

елементів у записі,  

один елемент – вважається 

головним, інші – підлеглими  

(у вигляді дерева) 

Містять інформацію, 

організовану у вигляді 

прямокутних таблиць  

(така таблиця називається 

відношенням) 

Перші класи Треті класи Другі класи 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 

Педагогічний 

колектив 

Інформатика 

Петренко П.А. 

Інформатика 

Петров П. П. 

Математика 

Іванова І.І. 

10-А 10-Б 10-В 

Школа 



такі самі складові структури, але вирізняється характером відношення між ними. Між 

елементами структури зв’язок довільний, не обмежений кількістю елементів. 

Реляційна модель бази даних (від латинського relatio — відношення). Модель 

побудована на взаємовідношеннях між складовими структури. Складається з однієї 

таблиці або, як правило, із сукупності взаємопов’язаних двовимірних таблиць. 

Ці моделі характеризуються простотою структури даних, зручним для користувача 

табличним представленням і можливістю використання формального апарата алгебри 

відношень та реляційного числення для обробки даних. 

4. СУБД 

Системи управління базами даних призначені для централізованого керування 

базою даних в інтересах усіх працюючих у цій системі. 

За ступенем універсальності розрізняють два класи СУБД: 

 системи загального призначення; 

 спеціалізовані системи. 

СУБД загального призначення не орієнтовані на певну предметну область чи на 

інформаційні потреби якої-небудь групи користувачів. Кожна система такого роду 

реалізується як програмний продукт, здатний функціонувати на деякій моделі ЕОМ у 

визначеній операційній системі і поставляється багатьом користувачам як 

комерційний виріб. Використання СУБД загального призначення як 

інструментального засобу для створення автоматизованих інформаційних систем, 

заснованих на технології баз даних, дозволяє істотно скоротити терміни розробки, 

заощаджувати трудові ресурси.  

Спеціалізовані СУБД створюються в виняткових ситуаціях при неможливості чи 

недоцільності використання СУБД загального призначення. 

Основні характеристики деяких СУБД — лідерів на ринку програм, — 

призначених як для розробників інформаційних систем, так і для кінцевих 

користувачів. 

У розглянуту групу програмних продуктів входять: 

 dBASE IV 2.0, компанії Borland International; 

 Microsoft Access ; 

 Microsoft FoxPro 2.6 for DOS; 

 Microsoft FoxPro 2.6 for Windows; 

 Paradox for DOS 4.5; 

 Paradox for Windows, версія 4.5 компанії Borland. 

Продуктивність СУБД оцінюється: 

 часом виконання запитів; 

 швидкістю пошуку інформації в неіндексованих полях; 

 часом виконання операцій імпортування бази даних з інших форматів; 

 швидкістю створення індексів і виконання таких масових операцій, як 

відновлення, вставка, вилучення даних; 

 максимальним числом рівнобіжних звернень до даних у багатокористувацькому 

режимі; 

 часом генерації звіту. 



На продуктивність СУБД впливають два фактори: 

 СУБД, які стежать за дотриманням цілісності даних, несуть додаткове 

навантаження, що не випробують інші програми; 

 продуктивність власних прикладних програм значною мірою залежить від 

правильного проектування і побудови бази даних. 

Забезпечення безпеки 

Деякі СУБД передбачають засоби забезпечення безпеки даних. Такі засоби 

забезпечують виконання наступних операцій: 

 шифрування прикладних програм; 

 шифрування даних; 

 захист паролем; 

 обмеження рівня доступу (до бази даних, до таблиці, до словника, для 

користувача). 

5. СУБД Microsoft Access 

СУБД Microsoft Access — це засіб управління базами даних і, як і інші програмні 

продукти цієї категорії, зберігає і обробляє дані, представляє інформацію в зручному 

для користувача вигляді, автоматизує рутинні задачі такі, як введення платіжних 

документів, карток обліку, складання розкладу тощо. Використовуючи Microsoft 

Access, можна створювати зручні вихідні форми, обробляти дані та складати 

різноманітні звіти. 

Microsoft Access має нові інструментальні засоби створення та тиражування баз 

даних, аналізу їх продуктивності, забезпечуючи одночасно досить простий інтерфейс. 

Microsoft Access дозволяє використовувати одночасно декілька таблиць в БД. Це 

полегшує процес структурування даних і виконання завдань. Програма забезпечує 

повне управління реляційними базами даних. Вона передбачає визначення первинних і 

зовнішніх ключів і повністю реалізує підтримку цілісності даних. Крім того, Microsoft 

Access має засоби для попередження введення некоректних даних. 

Складовими частинами бази даних в Microsoft Access є: 

1. Таблиця (Таблица) – об’єкт, у якому зберігаються дані про предмети реального 

світу. 

2. Запит (Запрос) – об’єкт, який вибирає дані з таблиці за певним критерієм 

(умовою). За допомогою запиту можна вибрати, змінити або згрупувати певні дані, 

що містяться в одній або декількох таблицях. Відповідь на запит також має вигляд 

таблиці і називається динамічним набором записів. Якщо користувач змінює дані 

динамічного набору, то це відразу ж позначається на вмісті таблиці. 

3. Форма (Форма) – об’єкт, призначений для введення, редагування та перегляду 

даних таблиці або запиту в певному форматі представлення. Так у формі можна 

визначити списки допустимих значень даних, виділити дані кольором або 

відобразити повідомлення про помилки при введенні невірних даних. Нескладно 

організувати відображення результатів обчислень. Форму можна виводити як на 

екран, так і на принтер. Форма може містити дані з однієї або декількох 

взаємозв’язаних таблиць, а також не пов’язані з таблицями дані. Для опису форми 

використовується методика візуального програмування. 



4. Звіт (Отчёт) – об’єкт, призначений для роздруку даних у визначеному 

користувачем вигляді. Звіт дозволяє згрупувати записи, підрахувати і вивести як 

проміжні, так і повні підсумкові значення. Звіт можна оформити, використовуючи 

різноманітні типи шрифтів Windows, а також прикрасити його малюнками і 

діаграмами. 

5. Макрос (Макрос) – набір з однієї або декількох макрокоманд, які виконуються як 

група без участі користувача. Як приклад, макрос може при завантаженні БД 

автоматично відкрити потрібні форми або при натисненні кнопки у формі 

виконати деяку типову дію (друк форми, відкриття іншої форми і т.п.). Макроси 

дозволяють автоматизувати часто виконувані операції і погоджувати роботу 

різних об’єктів практично без програмування в звичайному розумінні. 

Макрокоманди вибираються із списку стандартних макрокоманд таких, як 

«Відкрити об’єкт», «Закрити об’єкт» тощо. 

6. Модуль (Модуль) – набір процедур та функцій мовою програмування Visual Basic, 

які зберігаються як єдине ціле. Модулі, зазвичай, використовують для створення 

складних за структурою інформаційних систем. 

У таблицю можна вводити будь-які дані, вказавши попередньо на етапі 

проектування таблиці їхній тип. Перелік та коротка характеристика основних типів 

даних, які використовуються в MS Access, наведено в таблиці. 

 

Таблиця. Типи даних Microsoft Access та їхні характеристики 

Тип даних Вміст поля Розмір 

Текстовий 

(Текстовый) 

Текст або комбінація текстових і числових 

значень, наприклад, адреси. Крім того, в 

такі поля записують числові значення, для 

яких не передбачається виконання 

розрахунків, такі як телефонні або 

інвентарні номери або поштові індекси. 

До 255 символів. 

Зберігаються тільки 

символи, введені в полі; 

не зберігаються 

пропуски, відповідні 

незаповненій частині 

текстового поля. 

Максимальне число 

символів, які можна 

ввести в полі, 

визначається властивістю 

“Розмір поля” 

Поле MEMO 
Довгий текст, наприклад, примітки або 

описи. 
До 65 535 символів 

Числовий 

(Числовой) 

Числові дані, що допускають 

використовування в математичних 

обчисленнях за винятком грошових 

розрахунків (для останніх визначений тип 

“Грошовий”). Конкретний числовий тип 

визначається значенням властивості 

“Розмір поля”. 

1, 2, 4 або 8 байт 

(16 байт для значення  

“Код реплікації”) 



Дата/час 

(Дата/время) 
Значення дати і/або часу. 8 байт 

Грошовий 

(Денежный) 

Грошові значення; дозволяє проводити 

обчислення без округлення значень. 

Діапазон даних: до 10
15

, абсолютна 

погрішність 10
-4

. 

8 байт 

Лічильник 

(Счетчик) 

Унікальні послідовні (з кроком 1) або 

випадкові номери, автоматично згенеровані 

при додаванні записи. 

4 байт 

(16 байт для значення  

“Код реплікації”). 

Логічний 

(Логический) 

Поля, які можуть мати тільки одне 

значення з двох, наприклад: Да/Нет, 

Істина/Ложь або Вкл/Выкл. 

1 біт 

Поле об’єкту 

OLE 

(Поле объекта 

OLE) 

Зовнішні об’єкти, створені в інших 

додатках, що підтримують протокол OLE. 

До 1 Гбайт  

(обмежується об’ємом 

диска). 

 

Примітки. 

1. Для типів даних “Числовой”, “Дата/время”, “Денежный” і “Логический” 

визначені стандартні формати відображення. Для вказівки конкретного формату 

відображення необхідно вибрати в випадаючому списку одне із значень властивості 

“Формат поля”. Створення спеціального формату відображення допускається для всіх 

типів, окрім OLE. 

2. Тип даних “Счетчик” варто задавати для полів, в які автоматично вводиться 

номер при додаванні нового запису в таблицю (буває послідовний лічильник або 

лічильник з випадковою нумерацією). Після створення цей номер неможливо змінити 

або видалити. Таке поле зручно використовувати як ключове поле таблиці.  

3. Протокол OLE (Object Linking and Embedding) — це механізм Windows, що 

дозволяє включити (додати, вмонтувати) в поточний документ об’єкти, створені 

іншими прикладними програмами і автоматично завантажувати ці програми для 

роботи з ними. Наприклад, поле таблиці може містити документ Microsoft Word, 

електронну таблицю Microsoft Excel, малюнок Paint, звуковий чи відеозапис тощо. 

 



 

 

 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення поняттю «База даних» 

2. Дайте визначення поняттю «Система управління базою даних» 

3. Наведіть приклад ієрархічної моделі організації даних 

4. Наведіть приклад мережевої моделі організації даних 

5. Наведіть приклад реляційної моделі організації даних 
 

Домашнє завдання:  

1) Законспектуйте матеріал уроку 

2) підручник: Руденко В. Інформатика 11кл. Харків; Ранок. 2019 - §1.1-1.2 

3) Схематично замалювати в зошит макет майбутньої БД «Бібліотека». Продумайте, 

які таблиці та поля необхідно створити для систематизації даних вашої компанії для 

зручного їх використання в вашій професійній діяльності. Схема повинна мати  макет 

3-4 таблиць з переліком полів, в які будете заносить данні. 

 

 


