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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Десятки тисяч років людство накопичувало знання, але лише сьогодні, 

на початку двадцять першого століття, ми починаємо займатися їхньою 

обробкою й сортуванням. Крапкою відліку для нової, інформаційної епохи 

став саме момент появи перших баз даних. 

В даний час обробка та зберігання інформації є найважливішими 

завданнями. Втрата інформації або її несвоєчасне отримання можуть 

обернутися втратою грошей. Саме цими обставинами можна пояснити 

настільки швидке зростання комп'ютерної техніки та стрімкий розвиток 

електронних таблиць та систем управління базами даних в нашій країні і за 

кордоном.  

Для оперативного, гнучкого та ефективного управління 

підприємствами, фірмами та організаціями різних форм власності, широко 

впроваджуються системи автоматизованого управління, ядром яких є бази 

даних.  

При великому обсязі інформації та складності вироблених з ній 

операцій проблема ефективності засобів організації зберігання, доступу та 

обробки даних набуває особливе значення. Важливість і значимість баз даних 

та систем управління базами даних в сучасному житті визначають серйозні 

вимоги, пропоновані до кваліфікації фахівців, що створюють додатки на їх 

основі.  

У пропонованому навчальному курсі, розглядаються базові питання 

теорії проектування баз даних і особливості розробки користувальницьких 

додатків на основі СУБД Microsoft Access. 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Системи управління базами 

даних» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

спеціалістів галузі знань  0201 «Культура» напряму підготовки 

029 «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа». 
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є технологія створення та 

використання баз даних за допомогою систем керування базами даних 

(СКБД) та їх застосовування у професійній діяльності. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Вивчення дисципліни базується на 

змісті курсу таких дисциплін як «Інформатика», «Обчислювальна техніка і 

програмування», «Організаційна техніка», «Комп’ютерна графіка». Знання та 

навички, отримані під час вивчення дисципліни застосовуються у 

наступному вивченні фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін 

та під час виконання домашніх завдань, лабораторних, практичних та 

курсових робіт з дисциплін, пов’язаних з опрацюванням фахової інформації і 

становленням висококваліфікованого фахівця. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Системи управління 

базами даних» є вивчення студентами основ теорії баз даних (БД), придбання 

практичних навичок побудови користувацьких додатків під управлінням 

сучасних реляційних і реляційно-об'єктних СУБД.  

Курс надає фундаментальну підготовку, необхідну для успішного 

освоєння як загальнопрофесійних, так і спеціальних дисциплін, вивчення 

яких пов'язане зі створенням інформаційних систем для різних предметних 

областей, їх аналізом, впровадженням і супроводом. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Системи управління 

базами даних» є: 

 вивчення основ організації БД і СУБД, їх функцій і відмінностей; 

 вивчення архітектури сучасних СУБД, моделей даних і мовних 

засобів СУБД для різних моделей даних; 

 придбання навичок проектування структур БД шляхом нормалізації 

схеми предметної області, знайомство з засобами автоматизації проектування 

БД; 

 придбання навичок роботи з СУБД Microsoft Access, для створення 

баз даних. 

 



6 

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні терміни, поняття, що вивчаються в рамках даної дисципліни; 

 принципи проектування баз даних, алгоритми нормалізації, 

реалізовані при проектуванні реляційних баз даних; 

 про різні моделі даних, підтримуваних СУБД, їх переваги та 

недоліки; 

 про архітектуру сучасних СУБД, їх можливостях; 

 про етапи проектування баз даних і використовуваних засобах. 

Уміти:  

 проектувати бази даних для різних предметних областей; 

 створювати бази даних засобами «настільних» СУБД; 

 розробляти найпростіші додатки баз даних з використанням 

реляційно-об'єктних «настільних», зокрема СУБД Microsoft Access. 

 удосконалювати  організацію праці у службі документаційного 

забезпечення управління; 

 розробляти заходи з удосконалення організації служби діловодства; 

 володіти навичками пошуку, обробки й опрацювання інформації; 

 вести  документаційне обслуговування засідань, нарад, презентацій, 

переговорів; 

 організовувати різні види картотек; 

 володіти методами опису, ідентифікації, класифікації об’єктів 

документально-інформаційних потоків і масивів; 

 володіти навичками створення баз даних. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ  

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма 

Усього 
у тому числі 

Лекції Практ. Семін. Сам.роб. 

Модуль 1. Сучасні системи управління базами даних. Основні 

функції СУБД 

Тема 1. Введення в бази 

даних. Основні поняття та 

визначення. Сучасний стан 

технологій баз даних. Бази 

даних. Системи управління 

базами даних. 

12 2 4  6 

Тема 2. Архітектура СУБД. 

Трирівнева архітектура бази 

даних. Функції СУБД. Мови 

баз даних. Архітектура 

багатокористувацьких 

СУБД 

12 2 4  6 

Тема 3. Основні 

характеристики і 

можливості СУБД Access. 

Характеристика Access. 

Основні компоненти СУБД 

Access. Керівництво по 

інтерфейсу користувача 

Microsoft Office Access 

2007/2010. Знайомство з 

інтерфейсом Microsoft 

Office Access. 

12 2 4  6 

Тема 4. Концепції 

проектування БД. Життєвий 

цикл БД. Концептуальне 

проектування. Приклад 

моделювання локальної 

предметної області. 

12 2 4  6 

Разом за модуль 1 48 8 16  24 

Модуль 2. Проектування і створення баз даних 

Тема 5. Моделі даних. 

Класифікація моделей 

даних. Мережева модель. 

Ієрархічна модель даних. 

Реляційна модель даних. 

12 2 4  6 
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Нормалізація відносин. 

Тема 6. Таблиці в Microsoft 

Access. Поняття таблиці. 

Визначення первинного 

ключа. Загальні відомості 

про типи даних. Завдання 

властивостей полів. 

Створення, зміна або 

видалення зв'язку. 

Створення таблиць бази 

даних засобами Microsoft 

Office Access. 

12 2 4  6 

Тема 7. Запити в базі даних. 

Створення простого запиту 

на вибірку. Способи 

підрахунку даних. Довідник 

зі статистичними 

функціями. Загальні 

відомості про умови запиту. 

Встановлення зв'язків між 

таблицями. Створення 

запитів в базі даних. 

12 2 4  6 

Разом за модуль 2 36 6 12  18 

Модуль 3. Пошук та відбір інформації в базі даних 

Тема 8. Створення форм і 

звітів. Створення форми за 

допомогою інструмента 

«Форма». Створення форми 

за допомогою майстра 

форм. Створення простого 

звіту. Створення звіту за 

допомогою майстра звітів 

Створення форм і звітів до 

бази даних. 

11  4  7 

Тема 9. Фільтрація та 

сортування даних. Загальні 

відомості про фільтри. Типи 

фільтрів. Видалення або 

повторне застосування 

фільтра. За темами 

змістового модуля перевірка 

знань студентів. Виконання 

сортування і фільтрації 

13 2 4  7 
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даних. 

Разом за модуль 3 24 2 8  14 

Усього годин 108 16 36  56 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Модуль 1. Сучасні системи управління базами даних. Основні 

функції СУБД 

Тема 1. Введення в бази даних. Основні поняття та визначення. 

Сучасний стан технологій баз даних. Бази даних. Системи управління базами 

даних. 

Тема 2. Архітектура СУБД. Трирівнева архітектура бази даних. 

Функції СУБД. Мови баз даних. Архітектура багатокористувацьких СУБД 

Тема 3. Основні характеристики і можливості СУБД Access. 

Характеристика Access. Основні компоненти СУБД Access. Керівництво по 

інтерфейсу користувача Microsoft Office Access 2007/2010. Знайомство з 

інтерфейсом Microsoft Office Access. 

Тема 4. Концепції проектування БД. Життєвий цикл БД. 

Концептуальне проектування. Приклад моделювання локальної предметної 

області. 

Модуль 2. Проектування і створення баз даних 

Тема 5. Моделі даних. Класифікація моделей даних. Мережева модель. 

Ієрархічна модель даних. Реляційна модель даних. Нормалізація відносин. 

Тема 6. Таблиці в Microsoft Access. Поняття таблиці. Визначення 

первинного ключа. Загальні відомості про типи даних. Завдання 

властивостей полів. Створення, зміна або видалення зв'язку. Створення 

таблиць бази даних засобами Microsoft Office Access. 

Тема 7. Запити в базі даних. Створення простого запиту на вибірку. 

Способи підрахунку даних. Довідник зі статистичними функціями. Загальні 

відомості про умови запиту. Встановлення зв'язків між таблицями.Створення 

запитів в базі даних. 
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Модуль 3. Пошук та відбір інформації в базі даних 

Тема 8. Створення форм і звітів. Створення форми за допомогою 

інструмента «Форма». Створення форми за допомогою майстра форм. 

Створення простого звіту. Створення звіту за допомогою майстра звітів 

Створення форм і звітів до бази даних. 

Тема 9. Фільтрація та сортування даних. Загальні відомості про 

фільтри. Типи фільтрів. Видалення або повторне застосування фільтра. За 

темами змістового модуля перевірка знань студентів. Виконання сортування і 

фільтрації даних. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється на 

основі стандартних знань та вмінь молодших спеціалістів, які отримали освіту у 

навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. 

Відмінно – студент вільно і творчо володіє матеріалом, визначеним 

програмою, має діалектичне мислення; аргументовано, науково аналізує 

документаційні процеси управління; глибоко засвоїв основні поняття та категорії 

діловодства, вміло користується понятійним апаратом; чітко знає вимоги до 

змісту та оформлення реквізитів ділових документів, особливості складання 

документів різних видів; знає принципи організації документообігу на 

підприємстві та його етапи; основні вимоги щодо організації роботи з 

конфіденційними документами; підготовки документів до архівного зберігання; 

має знання з організації та проведення масових службових і ділових заходів та їх 

документаційного забезпечення. 

Використовує різноманітні джерела знань. Систематично поповнює 

знання, вміє застосовувати їх при вирішенні професійних питань. 

Добре – студент володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при 

відповіді; потребує незначної допомоги викладача при виборі напрямку відповіді 

та допускає незначні помилки, неточна аргументація. Має знання про зміст та 

розташування реквізитів документів, добре орієнтується у процесах 
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документообігу на підприємстві та порядку підготовки документів до архівного 

зберігання. 

Задовільно – студент користується лише окремими знаннями дисципліни, 

порушує логіку відповіді, відповідь недостатньо самостійна, допускаються 

суттєві помилки в знаннях та поясненні питань, слабо знає принципи організації 

роботи з документами на підприємстві, установі, організації; недостатньо 

користується понятійним апаратом дисципліни. Студенту важко підтримувати 

бесіду, не вистачає доказів для обґрунтувань власного погляду. 

Незадовільно – студент не володіє необхідними знаннями, не володіє 

практичними навичками у роботі з документами. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні 

1. Ахаян Р. Ефективна робота із СУБД. Електронний підручник / 

Ахаян Р., Горєв А., Макашарипов С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
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