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1. Основні поняття баз даних  
Створення БД. Етапи проектування  
 
Створення БД починається з проектування.  
Етапи проектування БД:  

 Дослідження предметної області. 

 Аналіз даних (тем і їх атрибутів). 

 Визначення відношень між даними і визначення первинних і вторинних (зовнішніх) ключів. 
 
В процесі проектування визначається структура реляційної БД (склад таблиць, їх структура і логічні 
зв'язки). Структура таблиці визначається складом стовпців, типом даних і розмірами стовпців, 
ключами таблиці. 
До базових понятть моделі БД «тема – зв'язок» відносяться: теми, зв'язки між ними та їх атрибути 
(властивості). 
 
Тема – будь-який конкретний або абстрактний об'єкт в даній предметній області. Тема – це 
базовий тип інформації, який зберігається в БД (у реляційній БД кожній темі призначається 
таблиця). До тем можуть відноситися: студенти, клієнти, підрозділи і т.д. Екземпляр (примірник) 
теми і тип теми – це різні поняття. Поняття тип теми відноситься до набору однорідних осіб, 
предметів або подій, промовців як ціле (наприклад, студент, клієнт і так далі). Екземпляр 
(примірник) теми відноситься, наприклад, до конкретної особи в наборі. Типом теми може бути 
студент, а екземпляром – Петренко, Сидоренко і т. д.. 
 
Атрибут – це властивість теми в предметній області. Його ім’я має бути унікальним для 
конкретного типу теми. Наприклад, для теми студент можуть бути використані наступні атрибути: 
прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, паспортні дані і т. д.. У реляційній БД атрибути 
зберігаються в полях (стовпцях) таблиць. 
 
Зв'язок – взаємозв'язок між темами в предметній області. Зв'язки є з'єднаннями між частинами БД 
(у реляційній БД – це з'єднання між записами таблиць). 
 
Тема – це дані, які класифікуються за типом, а зв'язки показують, як ці типи даних співвідносяться 
один з одним. Якщо описати деяку предметну область в термінах тема – зв'язок, то отримаємо 
модель тема - зв'язок для цієї БД. 
 
Розглянемо предметну область: Деканат (Успішність студентів) 
В БД «Деканат» повинні зберігатися дані про студентів, групи студентів, про оцінки студентів з 
різних дисциплін, про викладачів, про стипендії і т. д.. Обмежимося даними про студентів, групи 
студентів і про оцінки студентів з різних дисциплін. Визначимо теми, атрибути тем і основні вимоги 
до функцій БД з обмеженими даними. 
 
Основними наочно значущими темами БД «Деканат» є:  

 Студенти,  

 Групи студентів,  

 Дисципліни,  



 Успішність. 
 
Основні наочно значущі атрибути тем:  

 студенти – прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата і місце народження, група студентів;  

 групи – назва, курс, семестр;  

 дисципліни – назва, кількість годин  

 успішність – оцінка, вид контролю. 
 
Основні вимоги до функцій БД:  
- вибрати успішність студента з різних дисциплін із вказуванням загальної кількості годин та виду 
контролю;  
- вибрати успішність студентів по групах і дисциплінах;  
- вибрати дисципліни, що вивчаються групою студентів на певному курсі або у певному семестрі.  
 
З аналізу даних предметної області виходить, що кожній темі необхідно призначити просту 
двовимірну таблицю (відношення). Далі необхідно встановити логічні зв'язки між таблицями. Між 
таблицями Студенти і Успішність необхідно встановити такий зв'язок, щоб кожному запису з 
таблиці Студенти відповідало кілька записів в таблиці Успішність, тобто один-до-багатьох, оскільки 
у кожного студента може бути кілька оцінок. 
 
Логічний зв'язок між темами Групи – Студенти визначений як один-до-багатьох виходячи з того, що 
в групі є багато студентів, а кожен студент входить до складу однієї групи. Логічний зв'язок між 
темами Дисципліни – Успішність визначений як один-до-багатьох тому, що з кожної дисципліни 
може бути виставлено декілька однакових оцінок різним студентам. 
 
На основі викладеного вище складаємо модель тема – зв’язок для БД «Деканат» 
 

Сутність:  Сутність:  Сутність:  Сутність: 
Групи Студенти Успішність Дисципліни 

Атрибути: Атрибути: Атрибути: Атрибути: 
Назва 
Курс 
Семестр 

Прізвище 
Ім'я 
По батькові 
Стать 
Дата народження 
Місце народження 
Група 

Оцінка 
Вид контролю 

Назва 
Кількість годин 

 
 

- стрілка є умовним позначенням зв'язку: один – до – багатьох. 
 
Для створення БД необхідно застосувати одну з відомих СУБД, наприклад OpenOffice.org Base. 
 

2. Система управління базами даних OpenOffice.org Base та її 

основні можливості 
 
Додаток OpenOffice.org Base – це настільна система управління реляційними базами даних 
(СУБД), призначена для роботи на автономному персональному комп'ютері (ПК) або в локальній 
обчислювальній мережі. 
 
СУБД OpenOffice.org Base володіє потужними, зручними і гнучкими засобами візуального 
проектування об'єктів за допомогою Майстрів, що дозволяє користувачеві при мінімальній 
попередній підготовці досить швидко створити повноцінну інформаційну систему на рівні таблиць, 
запитів, форм і звітів. 
До основних можливостей СУБД OpenOffice.org Base можна віднести наступні: 

 Проектування базових об'єктів – двовимірних таблиць з полями різних типів даних. 

 Створення зв'язків між таблицями з підтримкою цілісності даних, каскадного оновлення полів і 
каскадного видалення записів. 

 Введення, зберігання, перегляд, сортування, зміна і вибірка даних з таблиць з використанням 
різних засобів контролю інформації, індексування таблиць і апарату алгебри логіки. 

 Створення, модифікація і використання похідних об'єктів (запитів, форм і звітів). 

 



Користувацький інтерфейс OpenOffice.org Base 
При запуску Base починає виконуватись Майстер баз даних, за допомогою якого можна відкрити 
існуючу БД чи створити нову БД. 
 
При виборі команди Створити нову базу даних відкриється вікно діалогу, в якому необхідно 
вибрати диск і папку для зберігання БД, а також задати ім'я БД. 
 

 
 
У головному вікні з'явиться вікно БД з призначеним ім'ям, наприклад «Деканат». 
 

 
 

Головне вікно додатку Microsoft Access складається з наступних областей: 
 рядок заголовка; 

 рядок меню; 

 панель інструментів; 

 вікно бази даних; 

 рядок стану. 
 



Рядок меню містить групи команд об'єднаних за функціональною ознакою: Файл, Правка, Вигляд, 
Вставка, Сервіс, Вікно, Довідка. 
 
Рядок стану знаходиться внизу головного вікна і призначений для виведення короткої інформації 
про поточний режим роботи.  
 
Вікно бази даних містить вкладки з об’єктами бази даних: Tables (Таблиці), Queries (Запити), 
Forms (Форми), Reports (Звіти). 
В одній базі даних може бути кілька об’єктів однакового типу.  
Таблиця – основний об’єкт бази даних, в якому зберігається інформація. Кожен рядок таблиці 
називається записом, кожен стовпчик – полем запису. Запис містить набір даних про один об’єкт 
(наприклад, назва дисципліни, кількість годин), а поле – однакові дані про всі об’єкти (наприклад, 
назви всіх занесених у таблицю дисциплін). 
Запит – об’єкт бази даних, за допомогою якого можна виконати вибірку з таблиць на основі 
заданих критеріїв, модифікувати таблиці, виконати обчислення. 
Форма - бланк (або маска), який накладається на таблицю з даними. Форма спрощує процес 
заповнення таблиці. За допомогою форми можна обмежити обсяг інформації, доступної 
користувачу, який звертається до бази. 
Звіт – об’єкт для відображення підсумкових даних у зручному вигляді. 
 

3. Створення бази даних (таблиць і зв'язків між ними) 
 
При першому відкриванні вікна бази даних Base завжди активізує вкладку Таблиці і виводить на 
екран список режимів створення таблиць: 

 Створення таблиці в режимі конструктора; 

 Створення таблиці за допомогою майстра; 

 Створення вигляду 
 
Для створення нової таблиці можна вибрати Майстер таблиць для визначення полів таблиці за 
допомогою списків зразків таблиць і полів. Для створення довільної таблиці доцільно 
користуватися режимом Конструктора. 
 
Для вибору необхідного режиму створення таблиць можна двічі клацнути на одному з них в списку 
режимів, відкриється необхідний режим. 
 
При виборі режиму Майстер таблиць відкриється вікно, в якому за допомогою зразків таблиць і 
полів легко сформувати поля нової таблиці.  
 

 
 
Проте якщо у Майстрі немає необхідного зразка таблиці, то необхідно вибрати режим 
Конструктора, відкриється вікно Конструктора таблиць. 



 
 
Склад (структура) таблиці визначається в області проекту таблиці, яка складається з трьох 
колонок: 

 Ім'я поля; 

 Тип даних; 

 Опис. 
 
Типи даних необхідно вибрати зі списку, що розкривається: 

 Tiny Integer [TYNYINT] – дуже коротке ціле (8 біт). Використовується найчастіше для нумерації 
при невеликій кількості позицій. 

 Bigint [BIGINT] – довге ціле. Розрядність удвічі більша за прийняту в системі. 

 Image [LONGVARBINARY] – двійковий об’єкт розміром до сотень Кбайт. 

 Binary [VARBINARY] – двійковий об’єкт змінного розміру. Економить пам’ять, якщо в різних 
записах поле має різний розмір. 

 Binary (fix) [BINARY] – двійковий об’єкт фіксованого розміру. 

 Memo [LONGVARCHAR] – великий текст (до 64 Кбайт). 

 Text (fix) [CHAR] – рядок з фіксованою кількістю символів. Економії пам'яті не відбувається. 

 Number [NUMERIC] – видиме, натуральне число. 

 Decimal [DECIMAL] – десяткове число. 

 Integer [INTEGER] – ціле 32 біти. 

 Small Integer [SMALLINT] – коротке ціле (16 біт) 

 Float [FLOAT] – число з плаваючою крапкою, мало чим відрізняється від DECIMAL, але 
призводить до похибок заокруглення, тому не використовується при фінансових обчисленнях. 

 Real [REAL] – дійсне число, представляється як 32-розрядні мантиса й порядок. 

 Double [DOUBLE] – аналогічно REAL, але розрядність подвоюється. 

 Text [VARCHAR] – рядок до 256 знаків з економією пам’яті на більш коротких екземплярах. 

 Text [VARCHAR_IGNORECASE] – не розрізняються малі і великі букви. 

 Yes/No [BOOLEAN] – логічне значення. 

 Date [DATE] 

 Time [TIME] 

 Date/Time [TIMESTAMP] – так званий “UNIX timestamp” – кількість мілісекунд, що пройшли з 
початку “ери UNIX”. 

 OTHER [OTHER] 
 
В області Властивості поля призначають властивості для кожного поля (наприклад, розмір, 
формат, індексоване поле і так далі).  
При створенні структури таблиці в першу колонку вводять Ім'я поля, потім необхідно вибрати тип 
даних (за замовчуванням призначається текстовий тип даних, якщо цей тип даних не підходить, то 
виберіть самостійно зі списку, що розкривається). Потім можна ввести у третю колонку опис поля. 
 
Розглянемо технологію створення структури таблиць для бази даних "Деканат", модель "тема – 
зв'язок" якої викладена вище. У моделі "тема – зв'язок" надана вся необхідна інформація про кожну 
таблицю і про зв'язки між ними.  



 

Створення структури таблиць 
 

Створення БД за допомогою СУБД Base починається зі створення структури 

таблиць і встановлення зв'язків між таблицями. 
 
Отже, при виборі режиму Конструктор відображатиметься вікно Конструктора таблиць, в якому 
необхідно визначити структуру нової таблиці для теми Студенти.  
 
У перший рядок колонки Ім'я поля вводимо КодCтудента, у колонці Тип даних вибираємо тип 
даних – Number (Числовий). 
 
Визначаємо поле КодCтудента як поле первинного ключа, для цього виділяємо його і з 
контекстного меню вибираємо команду Primary Key (Первинний ключ), зліва від імені поля 
з'явиться зображення ключа. 
 
Далі в другий рядок вводимо назву поля КодГрупи і вибираємо тип даних Number (Числовий). 
Потім створюється решта полів відповідно до даних, представлених в моделі "тема - зв'язок".  
 
Після створення структури таблиці необхідно зберегти її під іменем Студенти.  
 

 
 
Далі створюються структури решти таблиць: Групи, Дисципліни, Успішність.  
 

    
 
Після створення структури таблиць, що входять до БД "Деканат", необхідно встановити зв'язок між 
ними. 

 



Установка зв'язків між таблицями 

Після створення структури таблиць (Студенти, Групи, Дисципліни, Успішність) для бази даних 
"Деканат" необхідно встановити зв'язки між 
таблицями. Зв'язки між таблицями в БД 
використовуються при формуванні запитів, розробці 
форм, при створенні звітів. Для створення зв'язків 
необхідно закрити всі таблиці і вибрати команду 
Tools → Relationships… (Сервіс → Зв’язки…), 
з'явиться активне діалогове вікно додавання 
таблиць на на фоні неактивного вікна створення 
зв’язків.  
 
У вікні додавання таблиць необхідно виділити імена 
таблиць і натиснути кнопку Додати, при цьому у 
вікно створення зв’язків додаються таблиці. Після 
появи всіх таблиць слід закрити вікно додавання 
таблиць.  

 

 
 
Наступний крок - це установка зв'язків між таблицями. Для цього необхідно перемістити поле 
КодГрупи з таблиці Групи на відповідне поле таблиці Студенти, в результаті цієї операції 
встановиться зв'язок. 
 
Двічі клацнувши на графічному зображенні зв’язку, відкриваємо вікно діалогу Зв'язки. Необхідно 

активізувати прапорці: "Каскадне оновлення 
зв'язаних полів" і "Ккаскадне видалення зв'язаних 
записів". 
 
Аналогічним чином треба зв'язати поля 
КодСтудента в таблицях Студенти і Успішність, а 
потім поля КодДисципліни в таблицях Успішність і 
Дисципліни. У результаті отримаємо базу даних зі 
встановленими зв’язками. 
 
Далі необхідно здійснити заповнення всіх 
таблиць.  
 

Заповнення таблиць 
Заповнення таблиць можна починати з 
заповнення довільної таблиці, наприклад, таблиці 
Студенти. У вікні Бази даних виділяємо потрібну 
таблицю, потім виконуємо клацання на кнопці 
Відкрити. На екрані з'явиться структура таблиці 
БД в режимі таблиці. Нова таблиця складається з 

одного порожнього рядка.  
 



Заповнення проводиться по записах, тобто вводиться інформація для всього рядка цілком. Після 
введення першого запису порожній запис зміщується в кінець таблиці. Перехід до наступного поля 
здійснюється натисненням клавіші Tab. 
 

 
 
Аналогічним чином заповнюється решта таблиць: Групи, Успішність, Дисципліни. 
 
 

4. Створення (формування) запитів 
 
Запит (query) – це засіб вибору необхідної інформації з бази даних. Питання, сформоване для 
пошуку даних з бази даних, і є запитом. Застосовуються два типи запитів: за зразком (QBE – Query 
by example) і структурована мова запитів (SQL – Structured Query Language). 
QBE - запит за зразком – засіб для відшукання необхідної інформації в базі даних. Він формується 
не на спеціальній мові, а шляхом заповнення бланка запиту у вікні Конструктора запитів. 
SQL – запити – це запити, які складаються (програмістами) з послідовності SQL – інструкцій. Ці 
інструкції задають необхідні дії з вхідним набором даних для генерації вихідного набору. Всі запити 
Base будує на основі SQL – запитів. 
Існує декілька типів запитів. Найбільш поширеним є запит на вибірку. 
 

Створення запиту на вибірку за допомогою Майстра 
У вікні бази даних вибрати вкладку Запити і двічі клацнути на піктограмі Створення запиту за 
допомогою майстра, з'явиться вікно. 
 

 
 
У вікні майстра вибрати необхідну таблицю (таблицю-джерело) з опції Таблиці і запити і вибрати 
поля даних. Якщо запит формується на основі кількох таблиць, необхідно повторити дії для кожної 
таблиці-джерела. Потім, на одному із кроків роботи Майстра треба задати умови, за якими буде 
здійснюватись вибірка.На останньому кроці отримається готовий запит. 



 
Створення запиту на вибірку за допомогою Конструктора 
За допомогою конструктора можна створити наступні види запитів:  

 Простий 

 За умовою 

 Параметричний 

 Підсумковий 

 З обчислювальними полями 
 
Щоб викликати Конструктор запитів, необхідно перейти у вікно бази даних. У вікні бази даних 
необхідно вибрати вкладку Запити і двічі клацнути на піктограмі Створення запиту в режимі 
конструктора. З'явиться вікно додавання таблиць на фоні неактивного вікна конструктора запитів. 
 
У вікні додавання таблиць слід вибрати таблицю-джерело або кілька таблиць, на основі яких 
проводитиметься вибір даних, і клацнути на кнопці Додати. Після цього закрити вікно додавання 
таблиць, вікно конструктора запитів стане активним. 
 
Вікно Конструктора складається з двох частин – верхньої і нижньої. У верхній частині вікна 
розміщується схема даних запиту, яка містить список таблиць-джерел і відображає зв'язки між 
ними. 
 
У нижній частині вікна знаходиться Бланк побудови запиту QBE (Query by Example), в якому кожен 
рядок виконує певну функцію: 

 Field (Поле) – вказує імена полів, які беруть участь в запиті  

 Alias (Псевдонім) – дозволяє іменам полів присвоювати псевдоніми 

 Table (Таблиця) – ім'я таблиці, з якої вибране це поле  

 Sort (Сортування) –вказує тип сортування  

 Visible (Видимий) – встановлює прапорець проглядання поля на екрані  

 Function (Функції) – задаються функції для обчислень над відібраними даними (Сума, Кількість і 
т.д.) 

 Criterion (Умови відбору) – задаються критерії пошуку  

 Or (Або) – задаються додаткові критерії відбору 
 

 
 
Формування запиту: 

 Вибрати таблицю-джерело, з якої проводиться вибірка записів. 



 Перемістити імена полів з джерела в Бланк запиту. Наприклад, з таблиці Групи перетягнути 
поле Назва в перше поле Бланку запитів, з таблиці Студенти відбуксирувати поле Прізвища в 
друге поле Бланку запитів, а з таблиці Успішність відбуксирувати поле Оцінка в третє поле і з 
таблиці Дисципліни відбуксирувати поле Назва в четверте поле Бланка запитів. 

 Задати принцип сортування. Курсор миші перемістити в рядок Сортування для будь-якого поля, 
з'явиться кнопка відкриття списку режимів сортування: за збільшенням і за зменшенням. 
Наприклад, встановити в полі Прізвище режим сортування – за збільшенням. 

 У рядку виведення на екран автоматично встановлюється прапорець проглядання знайденої 
інформації в полі. 

 У рядку Умови відбору і рядку Або необхідно ввести умови обмежня пошуку – критерії пошуку. 
Наприклад, в полі Оцінка ввести 5, тобто відображати всі прізвища студентів, які отримали 
відмінні оцінки. 

 Після завершення формування запиту закрити вікно конструктора. Відкриється вікно діалогу 
Зберегти, в якому надати ім’я створеному запмту. Наприклад, Відмінники. 

 
 
Щоб відкрити запит з вікна бази даних, необхідно виділити ім'я запиту і клацнути кнопку Відкрити, 
на екрані з'явиться вікно з результатами роботи запиту. 
 
Щоб внести зміни до запиту, його необхідно відкрити у режимі конструктора. 
 
Параметричні запити 
Запити, які є варіантами базового запиту і трохи відрізняються один від одного, називаються 
параметричними. У параметричному запиті вказується критерій, який може змінюватися за 
бажанням користувача. 
 
Послідовність створення параметричного запиту: 

 Створити запит в режимі конструктора або відкрити існуючий запит в режимі конструктора. 

 У бланк запиту в рядку Умови відбору ввести умову відбору у вигляді запрошення після 
двокрапки, наприклад,  :Прізвище. 

 Виконати запит. У вікні діалогу, що з'явилося на екрані, «Введіть значення параметра» треба 
ввести, наприклад, прізвище студента, інформацію про успішність якого необхідно отримати.  

 

5. Проектування форм і робота з ними 
 
Форма в БД – це структуроване вікно. Форма є засобом розробки призначеного для користувача 
інтерфейсу. Зовнішній вигляд форми вибирається залежно до того, з якою метою вона 
створюється. Джерелом даних для форми є записи таблиці або запиту. 



 
Форма надає можливості для: 

 введення і перегляду інформації бази даних, 

 зміни даних, 

 друку. 
 
Створення форми за допомогою Майстра 
 
У вікні бази даних вибрати вкладку Forms (Форми), а в правій частині вибрати режим UseWizard 
to Create Form… (Використати майстер для створення форм…) і запустити Майстер форм. 
 

 
 
На першому етапі потрібно вибрати таблицю і поля, які будуть відображатись у формі. На 
наступному кроці Майстер пропонує визначити наявність субформ. Наступний крок – компонування 
форми. Можна вибрати одну з чотирьох 
компоновок: 
 

 Columnar – Labels Left (Стовпчикова 
– підписи зліва). 

 Columnar – Labels on Yop 
(Стовпчикова – підписи зверху) 

 As Data Sheet (Таблична) 

 In Blocks – Labels above (Блочна – 
підписи зверху) 

 
На передостанньому кроці треба вибрати 
зовнішній вигляд форми. 
 
У останньому вікні Майстра потрібно ввести 
ім'я форми і вказати подальші дії: Відкрити 
форму для перегляду і введення даних; 
Змінити макет форми. 
 

 
 

6. Створення звіту як об'єкту 

бази даних 
 
Звіт – це форматоване представлення 
даних, яке виводиться на екран, в друк або 
файл. Він дозволяють вибирати з бази 
потрібні відомості і представляти їх у 
вигляді, зручному для сприйняття, а також 



надає широкі можливості для узагальнення і аналізу даних. 
 
При друці таблиць і запитів інформація видається практично в тому вигляді, в якому зберігається. 
Часто виникає необхідність представити дані у вигляді звітів, які мають традиційний вигляд і легко 
читаються. Докладний звіт включає всю інформацію з таблиці або запиту, але містить заголовки і 
розбитий на сторінки зі вказівкою верхніх і нижніх колонтитулів. 

 

Структура звіту в режимі Конструктора 
В звіті відображаються дані з запиту або таблиці, але до них можна додавати текстові елементи, 
які спрощують його сприйняття. 
До таких елементів належать:  

 Заголовок. Цей розділ друкується лише у верхній частині першої сторінки звіту. 
Використовується для виведення даних, таких як текст заголовка звіту, дата або констатуюча 
частина тексту документа, які слід надрукувати один раз на початку звіту. 

 Верхній колонтитул. Використовується для виведення даних, таких як заголовки стовпців, 
дати або номери сторінок, що друкуються зверху на кожній сторінці звіту. 

 Область даних, розташована між верхнім і нижнім колонтитулами сторінки. Містить основний 
текст звіту. У цьому розділі розміщені дані, що роздруковуються для кожного з тих записів в 
таблиці або запиті, на яких заснований звіт. Для розміщення в області даних елементів 
управління використовують список полів і панель елементів.  

 Нижній колонтитул. Цей розділ розміщений в нижній частині кожної сторінки. 
Використовується для виведення даних, таких як підсумкові значення, дати або номери 
сторінки, що друкуються знизу на кожній сторінці звіту.  

 Примітка. Використовується для виведення даних, таких як текст висновку, загальні підсумкові 
значення або підпис, які слід надрукувати один раз в кінці звіту.  

 

Способи створення звіту  
 
У Base можна створювати звіти такими способами: 

 Конструктор 

 Майстер звітів 
 
Майстер дозволяє створювати звіти з групуванням записів і є простим способом створення звітів. 
Він поміщає вибрані поля в звіт і пропонує кілька стилів його оформлення. Після завершення 
роботи Майстра отриманий звіт можна доопрацьовувати в режимі Конструктора. 
 


