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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

БД, РБД – база даних (реляційна) 

БДС – база даних студента 

БЗЗ – бланк запиту за зразком 

ЕФ – екранна форма 

ДД – джерела даних 

ЗвСтЕ – звіт студента електронний 

ЗвСтП – звіт студента паперовий  

ІЗ – індивідуальне завдання  

ІЗ_РА – індивідуальне завдання по операціям реляційної алгебри 

КЗ – конструктор запитів 

КІ – комп'ютерна інженерія 

КЗв – конструктор звітів 

КН – комп'ютерні науки 

КТ – конструктор таблиць  

КФ – конструктор форм     

ЛМД – логічна модель даних   

МВ – методичні вказівки 

МІМ – мова інфологічного моделювання  

НФ – нормальна форма  

ОБДЗ – організація баз даних і знань 

ПД – програмний додаток  

ПО – предметна область 

ПС – папка студента  

РА – реляційна алгебра 

РБД – реляційна база даних 

РД – реляційні дані 

РТ – реляційна таблиця 

СУБД – система управління базами даних   

УТ – універсальна таблиця  

ФЗ – функціональна залежність 

ФМД – фізична модель даних 

SQL – Structured Query Language, структурована мова запитів 

QBE – Query By Example, запит за зразком 
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ВСТУП 

 

Методичні вказівки (МВ) призначені для студентів спеціальності 

бакалаврської підготовки 122 Комп'ютерні науки (КН) і 123 Комп'ютерна 

інженерія (КІ) при  вивченні дисциплін «Організація баз даних і знань» (ОБДЗ), 

а також при самостійному вивченні питань організації та реалізації реляційних 

баз даних (БД) та системи управління базами даних (СУБД)  Microsoft Access.  

Методичні вказівки визначають цілі, порядок підготовки та виконання 

лабораторних робіт (ЛР), а також перелік контрольних запитань та завдань.  

Навчальні плани підготовки бакалаврів вказаних спеціальностей 

передбачають, що на виконання ЛР відводиться 32 години, у тому числі 16 

годин  аудиторних занять і 16 годин самостійної роботи студента (СРС). 

Під час підготовки та виконання ЛР студенти закріплюють знання, 

отримані при вивченні дисципліни, та удосконалюють свої вміння та навички.  

Теми ЛР, які визначені робочою навчальною програмою дисципліни, 

присвячені питанням організації реляційних БД та роботи з їх основними 

складовими – таблицями. Теми ЛР, а також розподіл годин для кожної ЛР 

наведені у табл. 1. 
Таблиця 1  План виконання лабораторних робіт  

№ Тема Обсяг (ак.годин)  

Аудиторні СРС 

1 Організація робочого місця.  2 2 

2 Організація бази даних 4 4 

3 Реалізація операцій реляційної алгебри (РА) 2 2 

4 Формування знань по БД 4 4 

5 Розробка об’єктів програмного додатку 4 4 

 Всього 16 16 

Номер учбового тижня, на якому проводиться відповідне заняття, 

визначається графіком навчального процесу. Графік виконання ЛР  наведено у 

табл. 2.  
Таблиця 2  Графік виконання ЛР  

при вивченні дисципліни ОБДЗ 

№ ЛР Дата 

1  

2  

2  

3  

4  

4  

5  

5  

Наведений у табл. 2 графік стосуються студентів денної форми навчання. 

Другий стовпець табл. 2 студенти мають заповнити самостійно. 

Студенти інших форм навчання відповідно до навчального плану 

виконують частину ЛР в лабораторії під час занять, а частину виконують 

самостійно під час СРС як частини домашньої роботи (ДР). Графік виконання 

ЛР та ДР доводиться до відома студентів на установочній сесії на початку 
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семестру. 

При самостійному вивченні дисципліни ОБДЗ рекомендовано послідовно 

виконати всі ЛР. 

Студенти виконують ЛР у відповідності з індивідуальними завданнями 

(ІЗ). Опис ІЗ та їх варіанти наведені у додатку В. Варіант ІЗ визначається 

випадковим засобом на першому занятті. 

Для зручності порядок підготовки та виконання в МВ мають наскрізну 

нумерацію пунктів.  

Студенти, які претендують на підвищену кількість балів за ЛР, мають 

виконати ті додаткові пункти у МВ, які виділені шрифтом. Студент при 

бажанні самостійно ініціює виконання додаткових завдань і узгоджує їх з 

викладачем на стадії підготовки до виконання роботи. 

Персональні комп’ютери (ПК) у навчальній лабораторії об’єднані як 

робочі станції (РС) у локальну обчислювальну мережу (ЛОМ), яка має вихід в  

мережу ДонНТУ та Інтернет.  

Для виконання ЛР викладач закріплює РС за студентом на весь 

навчальний семестр. Як виключення, можливе закріплення РС за навчальною 

бригадою, яка складається з двох студентів. Номер бригади співпадає з 

номером РС.  

За узгодженням з викладачем допускається індивідуальне виконання ЛР 

на особистих ноутбуках з використанням мережі WiFi. В цьому випадку 

ноутбуки розглядаються як РС, а студенти отримують свій унікальний номер 

бригади по номеру студента в списку групи (дві цифри, Nст) або по двом 

останнім цифрам номеру залікової книжки (Nзк), наприклад, 02. 

Електронні варіанти МВ, конспектів лекцій, інших документів 

зберігається на сервері  у папці дисципліни Студенти\ОБДЗ_<Потік>, 

наприклад, Студенти\ОБДЗ_КН16. Ця папка та її підпапки доступні 

користувачам для читання.  

Всі файли, які створюють студенти під час ЛР, необхідно зберігати на РС 

у папці студентів (ПС) С:\Студенти\ОБДЗ_<Група>_ <Прізвище студента>, 

наприклад: С:\Студенти\ ОБДЗ_КН16_Петров.  

У ПС не дозволяється створювати додаткові підпапки та зберігати 

сторонні файли, в тому числі і МВ.  

Для обміну файлами на сервері створена папка Students, яка разом з 

підпапками доступна користувачам для читання та запису в робочий час. На 

сервері у папці Students\ОБДЗ_<Група>_<Прізвище студента> 

рекомендовано перед закінченням кожного заняття створювати резервну копію 

ПС. 

Порядок підготовки до виконання лабораторних робіт, їх виконання 

та захисту результатів наведено у додатку А. З цим порядком, а також з 

правилами техніки безпеки студент повинен ознайомитися на першому 

занятті. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ 
 

Ціль роботи: провести вхідний контроль студентів, організувати робоче 

місце, ознайомитися зі складом та інтерфейсом СУБД Access, навчитися 

маніпулювати з БД, отримати первинні навички ведення інформації в таблицях. 

 

1. Теоретичний матеріал 

 

СУБД Access дозволяє створювати нову БД або як файл порожньої БД, 

або на базі шаблонів.  

Локальні шаблони інсталюються разом з СУБД. До шаблонів належать 

навчальні БД Борей, Контакти, Заходи, тощо. 

Файли БД – це контейнери для зберігання різних об’єктів БД (таблиць, 

запитів, форм, тощо). Вони мають розширення mdb або mde.  

З файлами БД можна маніпулювати як зі звичайними файлами. Необхідно 

регулярно виконувати операцію стиснення, архівації та копіювання БД. 

Таблиці – це основні об’єкти БД, в яких зберігається інформація.  

З таблицею, як і з іншим об’єктом БД, можна виконувати різні операції 

(дії) маніпулювання: відкриття, копіювання, перейменування, вилучення, тощо. 

Для цього використовуються основне або контекстне меню, а також графічні 

інструменти.  

На основі таблиць створюються інші об’єкти БД.  

Таблиці і запити – це джерела даних (ДД).  

Режим відкритого ДД дозволяє користувачу виконувати ведення даних. 

Цей термін об'єднує дії перегляд, пошук, корегування, додавання та вилучення 

інформації. Ведення забезпечує супровід і підтримку БД в актуальному стані.  

Програмний додаток (ПД) забезпечує інтерфейс користувача з ДД.  

Основними об’єктами ПД є екранні форми (ЕФ) і звіти (Зв).  

ЕФ призначені для ведення даних за допомогою клавіатури та миші та 

перегляду даних на моніторі.  

Зв – це особливий вид ЕФ, які призначені для перегляду інформації на 

екрані та подальшого друку у виді вихідних документів.  

При використанні офісних СУБД об’єкти ДД та ПД можуть зберігатися в 

одному файлі або в кількох різних файлах. 

 

2. Підготовка до роботи 

 

1. Проінсталювати пакет Microsoft Office на ПК. Ознайомитися 

розміщенням файлів пакету. Скласти дерево основних папок СУБД Access із 

зазначенням основних файлів, їх призначення та об'єму.  

2. Ознайомитися з можливістю отримання довідкової інформації у 

середовищі СУБД. 

3. Ознайомитися з можливістю настройки середовища СУБД за 

допомогою параметрів настройки, запуску та командної строки. 
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3. Порядок виконання роботи 

 

1. На РС створити ПС. У ПС створити текстовий файл Бригада_<номер 

РС, дві цифри>.txt і внести до файлу номер РС склад бригади (ПІБ, E-mail). 

2. У середовищі СУБД Access створити файл нової БД з ім’ям за 

умовчанням.  Визначити об’єм БД.  

3. Скопіювати БД і вставити з іменем, яке співпадає з назвою ПС (БДС). 

Стиснути БДС. Визначити початковий об’єм БДС.  

4. Відкрити БД Студенти, розташовану на сервері, ознайомитися з 

переліком її об’єктів. Відкрити таблицю тСтуденти. Ознайомитися з 

можливістю ведення даних в режимі відкритої таблиці (ВТ). Внести до таблиці 

дані студента.  

5. Скопіювати тСтуденти в БДС з назвою тЛюди. Визначити об’єм БДС. 

Розрахувати фактичний об’єм одного запису тЛюди. 

6. У ПС створити ярлик “Access_<група>_<РС>” для запуску СУБД з 

робочою ПС і відкриттям БДС з назвою вікна <назва БДС>_<група>_<ПІБ 

студента>.  При закритті БДС має стискуватись. 

7.  На робочому столі створити ярлик, аналогічний п.9. 

8.  Виконати п. 7 контрольного завдання. Вибір варіанту (підпункту) 

провести по двом останнім цифрам номеру залікової книжки (Nзк). Якщо, 

число перевищує 14, необхідно використати скролінг. Наприклад, якщо 

Nзк=02, то необхідно виконати підпункт 7.2, якщо Nзк=15 – пп. 7.1 (15=14+1). 

 

4. Контрольні завдання 

 

1. За вказівкою викладача визначте основні технічні характеристики 

вказаної РС (тип та частота процесору, об’єми оперативної пам’яті та 

вінчестера, тощо).  

2. Наведіть засоби управління середовищем СУБД. Проведіть настройку 

середовища СУБД  за вказівкою викладача. 

3. Проаналізуйте операції маніпулювання з БД. Проведіть задані операції 

маніпулювання з БД.  

4. Проаналізуйте операції маніпулювання з таблицею. Проведіть задані 

операції маніпулювання з таблицею. 

5. Проаналізуйте операції ведення даних в таблиці. Проведіть задану 

операцію по веденню даних.  

6. Проаналізуйте методи упорядкування даних в таблиці. Проведіть 

упорядкування даних за вказаними полями.  

7. За вказівкою викладача створіть об’єкти (папка, ярлик на диску, на 

робочому столі, у основному меню Windows тощо).  

7.1. В основному меню Windows створіть папки за маршрутом Пуск  

Програми  Студенти ОБДЗ_<група>_<РС>  ярлик “СУБД 

Access”_<група>_<РС> для запуску СУБД з робочою папкою С:\Студенти і 

вікном запуску.  

7.2. В основному меню Windows створіть папки за маршрутом Пуск  



9 

Програми  Студенти ОБДЗ_<група>_<РС>  ярлик “СУБД 

Access”_<група>_<РС> для запуску СУБД з робочою папкою С:\Студенти без 

вікна запуску.  

7.3. В основному меню Windows створіть папки за маршрутом Пуск  

Програми  Студенти ОБДЗ_<група>_<РС>  ярлик “СУБД 

Access”_<дд_мм_рррр> (поточна дата) для запуску СУБД з робочою папкою 

С:\Студенти\<дд_мм_рррр>  і вікном запуску. 

7.4. В основному меню Windows створіть папки за маршрутом Пуск  

Програми  Студенти ОБДЗ_<група>_<РС>  ярлик “СУБД 

Access”_<дд_мм_рррр> (поточна дата) для запуску СУБД з робочою папкою 

С:\Студенти\<дд_мм_рррр>  без вікна запуску.  

7.5. В основному меню Windows створіть папки за маршрутом Пуск  

Програми  Студенти ОБДЗ_<група>_<РС>  ярлик “СУБД 

Access”_<дд_мм_рррр> (поточна дата) для запуску СУБД з робочою папкою 

С:\Студенти\<дд_мм_рррр>  з відкриттям БД <дд_мм_рррр>.  

7.6. На робочому столі створіть “СУБД Access для”_<група>_<РС> для 

запуску СУБД з робочою папкою С:\Студенти і вікном запуску.  

7.7. На робочому столі створіть ярлик “СУБД Access для”_<група>_<РС> 

для запуску СУБД з робочою папкою С:\Студенти без вікна запуску.  

7.8. На робочому столі створіть ярлик “СУБД Access”_<дд_мм_рррр> 

(поточна дата) для запуску СУБД з робочою папкою 

С:\:\Студенти\<дд_мм_рррр>  і вікном запуску. 

7.9. На робочому столі створіть ярлик “СУБД Access”_<дд_мм_рррр> 

(поточна дата) для запуску СУБД з робочою папкою 

С:\Студенти\<дд_мм_рррр>  без вікна запуску.  

7.10. На робочому столі створіть ярлик “СУБД Access”_<дд_мм_рррр> 

(поточна дата) для запуску СУБД з робочою папкою 

С:\Студенти\<дд_мм_рррр>  і відкриттям БД <дд_мм_рррр>.  

7.11. У папці С:\Студенти створіть ярлик “Access”_<група>_<РС> для 

запуску СУБД з робочою папкою ПС і вікном запуску.  

7.12. У папці С:\Студенти створіть ярлик “Access”_<група>_<РС>2 для 

запуску СУБД з робочою папкою ПС без вікна запуску.  

7.13. У ПС створіть ярлик “Access”_<група>_<РС> для запуску СУБД з 

робочою папкою С:\Студенти без вікна запуску.  

7.14. У ПС створіть ярлик “Access”_<група>_<РС> для запуску СУБД з 

робочою папкою С:\Студенти і вікном запуску.  

8. Розрахуйте об’єм одного запису для таблиці заданої структури з 

полями різного типу. 

 

Література: [6,7]. 

 

Увага! Після демонстрації викладачу результатів виконання 

контрольного завдання  за п.7 рекомендовано вилучити папки, ярлики та 

файли, які створені студентом під час виконання КЗ. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ 

 

Ціль роботи: навчитися проектувати нормалізовану РБД, розробляти 

МД, створювати об’єкти реляційної БД у середовищі СУБД Microsoft Access, 

встановлювати зв’язки між таблицями та формувати схему БД, закріпити 

навички роботи з таблицями. 

 

1. Теоретичний матеріал 

 

Універсальна таблиця даних (УТ) є першим кроком при створенні 

невеликих БД. Вона повинна включати всі атрибути, які перелічені в опису 

предметного середовища (ПО). В даній роботі опис ПО надається у вигляді 

індивідуального завдання №1 (ІЗ). Опис ІЗ додається. 

Зазвичай для зберігання кожного атрибуту ПО створюється одне поле УТ. 

Виключення становлять атрибути ПІБ, місце роботи та адреса, які у навчальних 

цілях розглядаються як кілька полів УТ. 

УТ може включати поля, що функціонально залежать від інших полів та 

можуть бути обчислені по їх значенням. Співвідношення між функціонально 

залежними полями визначають властивості таблиці. 

На основі нормалізації УТ може бути побудована ЛМД. Для графічного 

представлення ЛМД використовують діаграми “Таблиці – зв'язки”. 

Фізична модель БД (ФМД) розробляється на основі ЛМД з врахуванням 

можливостей конкретної СУБД. На рисунку ФМД показуються  таблиці, поля 

та зв’язки. Для кожної таблиці вказується номер НФ. Для кожного поля на 

рисунку скорочено вказується тип та розмір даних у позначеннях СУБД і у 

байтах, а також формат, якщо необхідно. Ключові поля і поля унікального 

індексу помічаються відповідними символами.  

При реалізації БД СУБД Access дозволяє за допомогою конструктора 

таблиці (КТ) визначити та корегувати структуру таблиць, задати властивості 

для полів (тип, розмір, формат, умови на значення тощо), ключ, індекси, а 

також властивості таблиць. 

Властивості полів та таблиць, які визначаються у режимі КТ, мають 

забезпечити контроль даних на стадії ведення, а також їх вид під час роботи. 

Рекомендуються визначати максимальну кількість властивостей для кожного 

поля. Наприклад, властивості мають перевіряти мову при веденні ПІБ і не дати 

можливість зробити помилку (ввести Ніколаєв з англійськими буквами Н,о,а 

замість Ніколаєв на українській мові). Властивості мають забезпечити 

відповідний формат даних. 

Майстер підстановок дозволяє створити поля підстановок в дочірніх 

таблицях по даним батьківських. При цьому рекомендується ключове поле 

приховати, якщо для підстановки використовується тільки два поля, і не 

приховувати це поле в інших випадках. 

Основними об’єктами програмного додатку (ПД) та інтерфейсу 

користувача є екранні форми (ЕФ) і звіти. ЕФ призначені для ведення даних. 
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Звіти – це особливий вид форм, які призначені для перегляду та друку 

інформації.  

Основними ДД для ЕФ та звітів є таблиці та запити.  

Для ЕФ і звітів СУБД Access дозволяє легко створити автоформи та 

автозвіти, до яких автоматично включаються всі поля ДД. 

 

2. Підготовка до роботи 

 

1. Навести ІЗ. 

2. На основі аналізу ІЗ і вимог до нього розробити УТ. Навести для неї 5 

записів у вигляді табл. 2.1 альбомної орієнтації. 
 

Таблиця 2.1    Дані для УТ <назва таблиці> 

Поле 1 . . . Поле I . . . Поле N 

     

     

 

Дані повинні мати реальний характер для заданої ПО та стосуватися 

різних звітних періодів часу, наприклад, грудня минулого року та поточного 

місяця. Серед даних по можливості повинні бути відомості, які стосуються 

студентів бригади (ПІБ, дата народження, тощо).  

3. Для кожного поля УТ визначити назву, тип даних та їх значність. 

Переклад назв полів на іншу мову не бажаний. Навести структуру УТ у виді 

табл. 2.2. 
 

Таблиця 2.2  Структура  УТ <назва таблиці> 

Назва поля Базовий тип даних. Значність 

Поле1   

   

ПолеN   

 

4. Для УТ графічно показати ключ, функціональні залежності (ФЗ) між 

полями. Для  полів, які функціонально залежать від інших полів, навести 

відповідні формули або алгоритми їх обчислення. Визначити вид нормальної 

форми (НФ) для УТ. 

5. Розробити ЛМД для реляційної БД. Для цього на основі УТ провести 

нормалізацію таблиць до 3НФ. З навчальною метою рекомендовано, що до 

складу БД мають входити 5 таблиць. Навести рисунок ЛМД. 

6. Навести опис ПО 4-5 короткими реченнями. Визначити іменники та 

дієслова. 

7. Дати опис БД на МІМ. 

8. Навести рисунок ФМД для СУБД Access. Для кожної таблиці навести 

ФЗ та вказати тип НФ.  

9. Навести опис всіх таблиць БД у виді табл. А.1. Необхідно визначити 

максимальне число властивостей для кожного поля і кожної таблиці. 

10. Підготувати дані для введення до БД. Дані повинні носити реальний 
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характер та відноситись у часі до листопада-грудня минулого року та 

поточного місяця. 

 

3. Порядок виконання роботи 

 

11. У БДС створити таблиці БД. Для кожної таблиці БД визначити їх 

структуру, властивості полів і таблиці (якщо необхідно). Навести ЕФ для КТ 

однієї з таблиць.  

12. За допомогою майстра підстановок створити поля фіксованих 

підстановок. Навести ЕФ для властивостей підстановки одного з полів.  

13. За допомогою майстра підстановок створити поля підстановок для 

полів дочірніх таблиць по даним батьківських. Навести ЕФ для властивостей 

підстановки одного з полів. 

14. Навести всі властивості підстановок у вигляді табл. 2.3.  
 

Таблиця 1.3 Властивості  підстановок 

Властивість <Таблиця>.<Поле> <Таблиця>.<Поле> <Таблиця>.<Поле> 

    

    

 

15. Сформувати схему даних БД. Для цього встановити необхідні зв’язки 

між таблицями та визначити правила цілісності даних. Навести ЕФ  схеми 

даних БД та властивостей одного із зв’язків. 

16. Для батьківських таблиць визначити дочірні підтаблиці. В разі 

необхідності визначити властивості для таблиць. Навести ЕФ для властивостей 

однієї з батьківських таблиць. 

17. Провести додавання записів у режимі ВТ. Проаналізувати можливість 

ведення даних за допомогою цього режиму. 

18. За допомогою майстра створити автоформи, а саме для батьківських 

таблиць БД – стрічкові ЕФ, для дочірніх  – стовпчасті ЕФ. Проаналізувати 

можливість ведення даних за допомогою ЕФ. 

19. Перевірити виконання правил підтримки цілісності даних при 

проведенні операцій ведення даних. Навести аналіз цих правил. 

 

4. Контрольні запитання та завдання 

 

1. Визначте вказані викладачем властивості полів. 

2. Визначте вказані викладачем властивості таблиць. 

3. Встановіть задані викладачем правила підтримки цілісності даних між 

вказаними таблицями.  

4. Продемонструйте виконання правил цілісності при проведенні 

редагування даних, додання та вилучення записів. 

5. Сформуйте для вказаного поля фіксовану підстановку.  
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6. Сформуйте для вказаного поля підстановку по даним батьківської 

таблиці. 

 

5. Примітки 

 

1. Необхідно звернути увагу, що підготовка до ЛР2 виконується без 

використання СУБД. Достатньо використання текстового редактора. 

2. З навчальною метою рекомендовано, що до складу БД на рівні ЛМД 

мають входити 5 таблиць. 

3. При необхідності дозволяється використання результатів першої 

частини ЛР1. Наприклад, тЛюди може бути перейменована як тПрацівники, 

тПацієнти тощо. 

4. При розробці ФМД в разі необхідності до БД можуть бути включені 

додаткові довідникові таблиці. 

5. В результаті виконання роботи тіло батьківських таблиць повинно 

складати 3 – 5 записів. Тіло дочірньої таблиці нижнього рівня повинно складати 

не менше 10 записів. 

 

Література: [1,6,7]. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ РЕЛЯЦІЙНОЇ АЛГЕБРИ 

 

Ціль роботи: навчитися виконувати операції реляційної алгебри (РА), 

реалізовувати ці операції за допомогою SQL-команд. 

 

1. Теоретичний матеріал 

 

Маніпуляційна частина є однією з частин реляційної МД. До неї 

відносяться оператори, які дозволяють створювати, обробляти і видаляти 

реляційні дані.  

Основою цієї частини РМД є один з фундаментальних механізмів 

маніпулювання РД – реляційна алгебра (РА), яка базується на класичній теорії 

множин. 

Існуючий набір основних операцій РА складається з операцій, які можна 

розділити на два класи: 

- теоретико-множинні операції (об'єднання, перетин, взяття різниці, 

розширений прямий додаток); 

- спеціальні реляційні операції (обмеження, проекція, з'єднання, 

розподіл). 

На сучасному етапі до складу операцій РА включені привласнення, 

перейменування, оператори-дії, тощо. 

Широкого поширення набуло формулювання операцій в термінах об'єктів 

БД. У цьому випадку в якості вхідних операндів і результатів розглядаються 

РТ. І як слідство, вони повинні задовольняти основним умовам РТ: 

- не допускається повторення імен полів; 

- не допускається дублювання записів. 

Зазвичай в результаті операції РА отримуємо нову таблицю, яка може 

зберігатися як реальна РТ або як віртуальна таблиця у вигляді представлення 

або запиту. 

Залежно від кількості таблиць, що беруть участь в операціях, визначають 

унарні і бінарні операції. Унарна операція використовує в якості операнда одну 

таблицю, а бінарна - дві. Унарна операція може бути виконана до будь-якої РТ. 

Для бінарних операцій накладаються обмеження. Для проведення операцій 

об'єднання, перетину і різниці необхідно, щоб вхідні таблиці були сумісні по 

типу, для виконання додатку – сумісними по цій операції. 

Механізм РА ліг в основу побудови мов маніпулювання з РД. В даний час 

стандартом для мов обробки БД вважається структурована мова запитів SQL 

(Structured Query Language). 

 

2. Підготовка до роботи 

 

1. Отримати варіант індивідуального завдання на виконання операції РА 

(ІЗ_РА). Навести початковий стан таблиць 

2. Визначити характеристики таблиць, Заповнити таблицю виду табл. 3.1  
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Таблиця 3.1 Характеристики таблиць 

Показник Таблиця __ Таблиця __ 

Ключ   

Ступінь   

Кардинальне число   

Потужність   

 

3. Проаналізувати сумісність початкових таблиць для заданої операції. 

4. Послідовно виконати необхідні операції РА, навести проміжні та 

кінцевий результат. Додавати поля та записи не рекомендовано. 

5. Скласти один загальний реляційний вираз для виконання ІЗ_РА.  

 

3. Порядок виконання роботи 

 

6. В ПС створити  БД <Назва операції>_ <Група>_ <Прізвище>, 

наприклад, Перетин_КС13_Петров. 

7. В БД створити задані таблиці, визначити ключі та внести записи. При 

цьому схему даних не формувати, зв’язки між таблицями не встановлювати, 

міжтабличні підстановки не створювати.  

8 Виконати запит, який реалізує реляційний вираз п.5 для реалізації 

заданої операції РА. Навести SQL-команду і результат. 

8. Провести порівняльний аналіз результатів п.4 і п.8. 

 

4. Контрольні завдання 

 

1. Виконайте вказану викладачем операцію РА, наведіть і проаналізуйте 

результати.  

2. Реалізуйте задану операцію РА у середовищі СУБД, наведіть і 

проаналізуйте результати. 

 

Література: [2,5,7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 

ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПО БАЗІ ДАНИХ 

 

Ціль роботи: навчитися створювати запити до БД за допомогою QBE, 

визначати властивості їх полів та складати SQL-команди, формувати знання за 

допомогою запитів, форм і звітів, виконувати операції реляційної алгебри. 

 

1. Теоретичний матеріал 

 

На основі даних, які зберігаються в таблицях БД, за допомогою вибірок 

можуть бути сформовані знання у виді текстової інформації, статистичних 

показників, діаграм. 

Вибірки формуються за допомогою запитів на вибірку. Це основний тип 

запитів. У них визначаються специфікації відбору, обчислення, упорядкування, 

відображення і угрупування даних. Результатом вибірки є набір записів, що 

задовольняє вказаним умовам, без зміни даних. В залежності від специфікацій 

запити на вибірку діляться за типом на:  

– прості; 

– груповані; 

– перехресні; 

– запити на об'єднання. 

Запити на вибірку можна використовувати як ДД як для інших запитів, 

так для інших об'єктів БД (форм, звітів, тощо). 

Прості вибірки можуть формуватися за допомогою операції фільтрації. 

Найбільш зручним способом створення і редагування запитів, 

формування відповідних SQL-команд є режим конструктора запитів (КЗ) з 

бланком запиту за зразком (БЗЗ або QBE від англ. Query By Example). 

БЗЗ дозволяє швидко сформувати схему запиту і відповідну команду 

вибірки SELECT … FROM та її опції WHERE, ORDER BY, GROUP BY, 

HAVING. 

Для введення умов відбору записів вибірки використовують фіксовані 

значення або параметри. 

Більшість простих запитів дозволяють ведення даних. 

ІЗ передбачає розрахунок статистичних показників за звітний період часу. 

Такий розрахунок необхідно виконати за допомогою кількох послідовних 

запитів різних типів (послідовність або каскад запитів).  

Зазвичай такий каскад формується за двома основним схемами.  

Схема 1 включає: 

– запит на вибірку всіх полів з однієї таблиці нижнього рівня з 

розрахунком додаткових необхідних даних;  

– запит на вибірку з використанням умов відбору записів; 

– запити на об’єднання записів з кількох таблиць;  

– запит на вибірку з групуванням даних. 

Схема 2 включає: 

1) запит на вибірку всіх полів з однієї таблиці нижнього рівня з 
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розрахунком додаткових необхідних даних;  

2) запити на об’єднання записів з кількох таблиць;  

3) запит на вибірку з групуванням даних; 

4) запит на вибірку з використанням умов відбору записів. 

Видно, що схеми відрізняються між собою місцем використання умов 

відбору записів. Ці умови можуть бути задані на початку каскаду або після 

групування як фіксовані значення або як параметри. 

Зазвичай для подальшого використання значення параметрів також 

вноситься до вибірки. 

Перед формуванням кожного запиту студент має чітко уявляти очікувані 

результати його виконання. Для цього необхідно розробити макет запиту у виді 

“шапки” очікуваного результату. 
 

2. Підготовка до роботи 

 

1. Розробити шаблон для формування фрази по всім таблицям БД 

(зФраза).  

2. Розробити та навести макет очікуваного результату для параметричної 

вибірки даних зВибірка_ізп відповідно до ІЗ у виді: 
 

Параметр1=?                    

Параметр2=? 

Параметр1 Параметр2 Код показника1 Показник1 … ПоказникN 

      

 

3. Розробити схему параметричного перехресного запиту на вибірку 

зВибірка_рікп з розрахунком статистичних показників за рік у виді 
 

Рік=? 

Рік Показник Період1 … ПеріодN Всього за рік 

      

 

При цьому значення ПеріодК має бути на один ступінь вище, ніж у п. 2. 
 

3. Порядок виконання роботи 

 

4. Провести фільтрацію даних у таблиці за основними полями. 

5. Провести вдосконалення підстановок за рахунок використання запитів. 

Навести опис властивостей полів з підстановками. 

6. За допомогою майстра створити запит на вибірку з таблиці нижнього 

рівня.  

7. У режимі КЗ створити запит на вибірку з розрахунковими полями.  

8. Створити запит для формування фрази зФраза.  

9. Створити запит на вибірку зВибірка_ізп1 з фіксованими умовами 

відбору записів. Виконати запит для різних значень параметрів та 

проаналізувати результати. 
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10. Створити запит на вибірку зВибірка_ізп2 з використанням 

параметричних умов. Виконати запит для різних значень параметрів та 

проаналізувати результати. 

11. Проаналізувати можливість ведення даних за допомогою запитів на 

вибірку різних типів. 

12. Порівняти різні способи визначення параметрів і зробити висновки. 

13. Створити каскад запитів для реалізації параметричної 

перехресної вибірки зВибірка_рікп з фіксованими умовами відбору 

записів. Виконати кінцевий запит для різних значень параметрів та 

проаналізувати результати. 

14. Виконати ІЗ_РА за допомогою запитів. 

 

4. Контрольні завдання 

 

1. Проведіть вибірку даних за допомогою фільтру за вказаними полями. 

2. Сформуйте вказаний викладачем запит.  

3. Сформуйте подання результатів запиту  для  україномовного 

користувача. 

4. Реалізуйте задану операцію РА за допомогою запитів, наведіть і 

проаналізуйте результати. 
 

5. Примітки 

В ЗвСтЕ для кожного запиту, що були створені під час роботи, необхідно 

навести  опис у такому порядку: 

– назва; 

– смислове формулювання (призначення); 

– SQL-інструкція (імена можна вказувати зі скороченнями);  

– основні властивості полів; 

– висновок про можливість ведення даних; 

– результат; 

– аналіз виконання запиту. 

В ЗвСтП достатньо навести цю інформацію для кінцевих запитів. 

 

Література: [3,4,7]. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 

РОЗРОБКА ОБ’ЄКТІВ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ 

 

Ціль роботи: навчитися створювати  основні об’єкти ПД у середовищі 

СУБД Microsoft Access, формувати знання за допомогою запитів, форм, звітів і 

діаграм. 

 

1. Теоретичний матеріал 

 

Ms Access надає в розпорядження розробника багатий набір 

інструментальних засобів формування інтерфейсу користувача. Кожен об’єкт 

ПД будується на основі зв'язаних, незв'язаних елементів і елементів управління. 

Функціональні можливості таких елементів і їх властивостей істотно 

полегшують розробку складних об’єктів інтерфейсу.  

Добре продумані і реалізовані об’єкти можуть підвищити продуктивність 

праці оператора та позбавити його від помилок, а менеджерам – допомогти в 

ухваленні правильних управлінських рішень.  

ЕФ для ведення мають відповідати формам існуючих паперових 

облікових документів. В них необхідно використовувати додатковий контроль 

даних, розрахункові поля, поля-списки. Наприклад, для введення параметрів 

для вибірок у ПД рекомендовано використовувати стовпчасті ЕФ з полями-

списками (ЕФ параметрів, ЕФП). 

Разом з тим, ЕФ можуть уповільнити роботу, оскільки їх завантаження 

може займати багато часу. Розробник ПД має застосувати різні методи 

підвищення швидкодії об’єктів, наприклад, за рахунок їх спрощення, 

скорочення розмірів, зменшення кількість об'єктів. Складні складові ЕФ на базі 

таблиць рекомендується заміняти каскадом простих ЕФ або 

багатосторінковими ЕФ на базі запитів.  

Вид звітів має повністю співпадати з існуючими паперовими вихідними 

документами. При розробці звітів рекомендовано виконувати алгоритм: ЕФ – 

перегляд звіту – друк звіту.  

Для наочності представлення знань по БД рекомендовано 

використовувати діаграми різних типів, які створюються як звіти. 

ПД має забезпечити одноразове введення даних  в БД і багаторазове їх  

використання. Він має створюватися з врахуванням мови, яку використовують  

замовники. 

Для об’єднання основних об’єктів ПД в єдине ціле використовують меню 

користувача. Наприклад, найпростіше меню користувача проектується як ЕФ з 

командними кнопками для ведення даних (відкриття каскаду ЕФ для ведення 

даних) , звіти (відкриття ЕФП з подальшим переходом до ЕФП, вибірок і 

звітів), вихід (закриття ПД). 

При розробці об’єктів ПД рекомендовано використовувати майстри з 

обов’язковим подальшим корегуванням виду і властивостей у режимі 

конструкторів. 
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2. Підготовка до роботи 

 

1. Ознайомитися зі способами створення та редагування об'єктів ПД, 

елементів управління у ЕФ та Зв. 

2.Для оцінки статистичних даних по БД розробити макет 

групованого звіту типу табл. 5.1 
                 Таблиця 5.1 Звіт за період <полеК> 

Поле 1 . . . Поле I . . . Поле N 

Поле групування <полем> 

     

     

Усього по <полеМ>     

     

Всього за період     

 

3. Порядок виконання роботи 

 

3. На базі тПараметри створити ЕФП з полями-списками для введення 

параметрів вибірки. 

4. Створити запити для реалізації вибірки зВибірка_ізпф з використанням 

фПараметри. Виконати зВибірка_ізпф для різних значень параметрів та 

проаналізувати результати. 

5. Створити стрічкову ЕФ для зВибірка_ізпф. Ознайомитися з 

можливістю ведення даних через таку ЕФ. В режимі КФ відкоригувати її вид. 

6. Створити групований звіт по зВибірка_ізпф. В режимі КЗв 

відкоригувати його вид. Роздрукувати звіт. 

7. Створити каскад запитів для реалізації параметричної перехресної 

вибірки зВибірка_рікпф з використанням ЕФП. Виконати кінцевий запит 

для різних значень параметрів та проаналізувати результати. 

8. Створити стрічкову ЕФ для зВибірка_рікпф для  україномовного 

користувача. Ознайомитися з можливістю ведення даних через таку ЕФ. 

9. Створити групований звіт по зВибірка_рікпф. В режимі КЗв 

відкоригувати його вид. Роздрукувати звіт. 

10. Організувати відкриття запитів, форм, звітів з ЕФП за допомогою 

командних кнопок. 

 

4. Контрольні завдання 

 

1. Створіть по вказівці викладача ЕФ для україномовного користувача. 

2. Створіть по вказівці викладача каскад зі стрічкових ЕФ для 

україномовного користувача. 

3. Створіть по вказівці викладача групований звіт для україномовного 

користувача.  

4. Створіть або змініть за вказівкою викладача меню користувача. 

 

Література: [3-7]. 
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ДОДАТОК А 

 

ПРАВИЛА 

ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ І ЗНАНЬ” 

 

1. Підготовка до виконання лабораторних робіт 

 

Передбачено, що підготовка до ЛР ведеться під час СРС.  

У МВ до кожної ЛР наводиться короткий додатковий теоретичний матеріал. 

Основний матеріал викладається студентам під час лекцій.  

Під час підготовки студент повинен: 

1) ознайомитися з основним та додатковим теоретичним матеріалом; 

2) ознайомитися з тими об’єктами, які виносяться на ЛР, у навчальних БД, та 

визначити можливості відповідних майстрів, конструкторів меню та панелей інструментів;  

3) послідовно виконати всі пункти МВ у частині підготовки до даної ЛР;  

4) оформити текст підготовки (далі підготовка). 

В підготовці обов’язково наводиться тема ЛР, її ціль і текст ІЗ. Далі підготовка 

оформлюється за форматом: порядковий номер пункту МВ – короткий опис 

підготовки. У підготовці не треба наводити текст з МВ. Підготовка оформлюється в 

друкованому або рукописному виді відповідно до діючих стандартів.  При оформленні 

підготовки дозволяється використовувати відповідні програмні пакети (текстові редактори, 

процесори електронних таблиць, графічні програми, тощо). Використання СУБД при 

підготовці не передбачено. 

Вид титульної сторінки для підготовки наведено в додатку Б. 

Якщо МВ вимагають навести опис структури таблиці БД, то опис необхідно 

наводити у вигляді табл. А.1 альбомної орієнтації. 

  

Таблиця А.1   Структура таблиці <назва> 

№ К

л 

Ім’я 

поля 

Властивості Опис 

Тип Розмір Властивість3 … ВластивістьN 

1 2 3 4 5 6    

         

         

 

До переліку властивостей необхідно включити всі властивості полів (формат, підпис, 

умови на значення, тощо). Якщо властивість для якогось типу даних не визначається, то 

необхідно поставити знак “–”. Ключові поля необхідно позначати в стовпці 2 знаком *, а 

поля унікального індексу – знаком  v. Для кожної таблиці БД необхідно також навести її 

основні загальні властивості. 

Якщо МВ вимагають розробити фізичну модель даних (ФМД), то необхідно навести 

рисунок діаграми ”Таблиці-зв'язки” з зазначенням не тільки назв полів, а і їх основних 

властивостей (тип, розмір або формат). 

Якщо МВ вимагають навести план формування вибірки з БД, то студент має 

розробити макет у виді “шапки” очікуваного результату вибірки. 

Під час занять перед виконанням ЛР студент узгоджує підготовку з викладачем. Для 

цього він на початку заняття надає підготовку викладачу.  

Викладач перевіряє підготовку, проводить бесіду зі студентом, робить висновок про 

його допуск до виконання ЛР і ставить відповідну помітку на титульній сторінці підготовки.  



23 

Студенти, які не виконали підготовку, до роботи на ПК не допускаються і мають 

виконати підготовку під час занять. 

Як виключення, допускається узгодження підготовок, які мають помітку про 

недопуск, під час консультацій викладача. Порядок узгодження аналогічний наведеному 

вище. 

 

2. Виконання лабораторних робіт 

 

Студенти виконують ЛР під час занять. При цьому кожен студент повинен: 

1) послідовно виконати всі пункти МВ до даної ЛР; 

2) сформувати електронний звіт (ЗвСтЕ) про хід виконання ЛР.  

При виконанні ЛР студент має використовувати СУБД. Всі об’єкти БД необхідно 

зберігати в файлі БД студента (БДС). 

Перед закінченням кожного заняття необхідно вилучити з ПС, БДС зайві та тимчасові 

файли. При роботі із СУБД Ms Access необхідно також провести стискання файлу БДС.  

При формуванні ЗвСтЕ рекомендовано використовувати програми текстових 

редакторів, фіксації екранів, імітації принтеру, які проінстальовані в лабораторії.  

ЗвСтЕ готується за форматом: порядковий номер пункту МВ – короткий опис 

виконаної роботи та результатів без цитування тексту з МВ. 

У кінці кожного ЗвСтЕ необхідно обов’язково навести загальний висновок про 

результати виконання ЛР і навести опис всіх нових об’єктів, які були створені під час 

виконання конкретної ЛР, у вигляді табл. А.2. 

 

Таблиця А.2  Опис об’єктів користувача 

№зп Об’єкт Призначення К-ть записів 

    

    

 

Рекомендовано об’єкти згрупувати по категоріям (файли, таблиці, запити, тощо). Для 

кожного з нових файлів БД необхідно в стовпці 4 додатково вказати об’єм, якщо його можна 

визначити. 

До захисту кожної ЛР студент готує паперовий звіт (далі ЗвСтП) в рукописному або 

друкованому виді.  

Для зменшення паперового документообігу ЗвСтП може містити тільки основні 

обов'язкові частини з ЗвСтЕ (результати, висновки, табл. А.2, тощо). ЗвСтП готується  

відповідно до діючих стандартів як продовження підготовки. На титульній сторінці (додаток 

Б) після слова ”Підготовка” додатково дописуються слова ”та звіт”. 

Як виключення, у випадку закріплення РС за навчальною бригадою, яка складається з 

двох студентів, можливе оформлення одного екземпляру підготовки, ЗвСтЕ, ЗвСтП на 

бригаду. Але захист ЛР виконується кожним студентом самостійно та індивідуально. 

Студент, який пропустив заняття, повинен виконати ЛР в позанавчальний час. Для 

цього в лабораторії студентам виділяється додатковий час для роботи з ПК і відпрацювань в 

присутності та під контролем співробітника кафедри.  

Як виключення, дозволяється студентам, які пропустили заняття через поважні 

причини, виконати ЛР поза учбовою лабораторією на інших ПК або в навчальній лабораторії 

під  час консультацій викладача. 

 

3. Захист результатів виконання лабораторних робіт 

 

Встановлено такий порядок захисту робіт під час занять:  

1) ЗвСтП разом з підготовкою до неї необхідно покласти на стіл викладачам;  

2) викладач перевіряє ЗвСтП, проводить бесіду зі студентом, визначає контрольні 
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питання та завдання; 

3) студент демонструє результати виконання ЛР, відповідає на контрольні питання та 

виконує контрольне завдання.  

За результатами захисту викладач ставить відповідні помітки про зарахування або 

незарахування роботи на ЗвСтП та у журнал групи. 

Після захисту ЛР звіт залишається у студента.  

Для кращої організації занять встановлюється наступні  обмеження: 

– на столі викладача може одночасно знаходитися один ЗвСтП з виконаної ЛР 

та одна підготовка до наступної ЛР;  

– ЗвСтП про виконання ЛР надається за 30 хвилин до завершення заняття. 

Такі обмеження мають покращити підготовку студентів до занять, їх дисципліну, а 

також забезпечать можливість викладачу задати питання, а студенту –відповісти на них до 

кінця заняття. 

Як виключення, допускається захист робіт, які мають помітку про незарахування, під 

час консультацій. Порядок захисту аналогічний наведеному вище. 

До контрольних заходів (модульні контролі, заліки або екзамени) допускаються лише 

ті студенти, які виконали всі роботи, передбачені програмою дисципліни.  

Перед проведенням контролю студент повинен   

1) скопіювати всі файли, які створені під час ЛР, разом з ЗвСтЕ на сервер на сервер у 

відповідні папки Students\Звіти студентів\ОБДЗ_<Група>_<Прізвище студента>, 

наприклад: Students\Звіти студентів\ОБДЗ_КН16_Петров\1лр, або …\5лр, тощо; 

2) надати ЗвСтП про всі виконані ЛР з відмітками викладачів. 
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ДОДАТОК Б 

 

ЗАВДАННЯ НА ТЕМУ 

“ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ” 

 

В індивідуальному завданні (ІЗ) надається короткий текстовий опис предметних 

областей (ПО).  

Завдання виконується кожним студентом самостійно відповідно до варіантів ІЗ.  

Завдання передбачає проектування реляційної БД. 

Студент має проаналізувати задану ПО, розробити логічну модель даних (ЛМД) і 

фізичну модель даних (ФМД) для заданої системи управління даними (СУБД).  

На стадії проектування ЛМД необхідно врахувати наступне: 

 людина може змінювати місце роботи; 

 для робочих місць можуть змінюватись оклади; 

 ціни продукції, тарифи на послуги, тощо  можуть змінюватись в часі; 

 при обліку сплати за комунальні послуги з використанням лічильників їх покази 

регулярно знімаються станом на останній день кожного місяця; 

 сплата за продукцію та послуги, сплата внесків і податків, тощо може проводитися 

нерегулярно та частинами. 

При розробці ФМД необхідно враховувати, що атрибути ПО можуть визначатися 

кількома полями в БД. Приклади наведені у табл. Б.1. 

 

Таблиця Б.1 Співвідношення атрибутів і полів 

ПІБ (особа) Місце роботи Адреса Банк. реквізити 

 1 код особи 

 2 прізвище 

 3 ім'я 

 4 по-батькові  

 5 стать 

 6 д_народження  

 7 вік 

 8 резюме  

 9 фотографія  

10 телефон  

11 E-mail 

1 код підприємства 

2 підприємство*  

3 підрозділ 

4 посада  

5 оклад  

6 д_призначення 

7 д_звільнення 

8 стаж роботи 

 

1 пошт. індекс нас 

    пункту *  

2 нас. пункт*  

3 номер пошт.  

    відділення 

4 район*  

5 вулиця  

6 будинок (будівля)  

7 номер квартири  

   (або офісу)  

1 номер  банків- 

   ського рахунку  

2 код банку 

3 назва банку  

4 нас пункт банку 

 

Поля, які позначені знаком *, застосовуються у разі необхідності. Наприклад, якщо 

БД створюється для одного підприємства, то для місця роботи поле Підприємство можна не 

включати. Якщо БД створюється для кількох підприємств (район, місто, область), то це поле 

необхідно. 

Для кодування інформації рекомендовано використовувати реально існуючі 

реквізити, які мають сенс для заданої ПО. Наприклад, для особи це може бути 

ідентифікаційний номер або паспортні дані, для підприємств – код  державного реєстру, 

тощо. Ці коди мають бути застосовані у БД замість штучних кодів. 

З навчальною метою рекомендовано, що до складу БД мають входити 5 таблиць для 

ПО, а також додаткова таблиця тПараметри. При необхідності та бажанні студента кількість 

таблиць може бути збільшена за рахунок додаткових таблиць-довідників населених пунктів, 

вулиць, продукції, послуг, видів захворювань, тощо. 
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ДОДАТОК В 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ НА ТЕМУ  

“ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ” 

 

1. Розробити БД для обліку  щоденної роботи кас міжміського пасажирського автовокзалу.  

БД повинна містити наступні відомості: номер автобусного рейсу, місце призначення, час 

відправлення, автоперевізник, дата відправлення, номер, марка та місткість автобуса, 

кількість та вартість проданих квитків, процент заповнюваності, загальна вартість проданих 

квитків за звітний квартал по рейсам. 

 

2. Розробити БД для агентства з продажу авіабілетів. БД повинна містити наступні 

відомості: номер рейсу, авіаперевізник, аеропорт вильоту, аеропорт прибуття, час вильоту, 

дата вильоту,  тип та місткість літака, кількість проданих білетів, процент заповнюваності, 

показники заповнюваності рейсів за звітний квартал. 

 

3. Розробити БД для обліку  щоденної роботи кас пасажирського залізничного вокзалу.  БД 

повинна містити наступні відомості: номер потягу, станція призначення, час та дата 

відправлення, перелік вагонів з зазначенням їх типу, місткості, кількості та вартості 

проданих квитків, відсотку заповнюваності, загальна кількість перевезених пасажирів, 

загальна вартість квитків та відсоток заповнюваності потягів за звітний квартал. 

4. Розробити БД для обліку автомототранспорту у відділах державної автоінспекції області. 

БД повинна містити наступні відомості: модель та тип транспорту, колір, тип кузова, номер 

та потужність двигуна, власник, його адреса, вид (фізична або юридична особа), дата 

придбання, дата реєстрації, державний номер транспорту, номер техпаспорту, номер відділу 

реєстрації, кількість автомобілів, що були зареєстровані за звітний квартал, по населеним 

пунктам. 

 

5. Розробити БД для обліку штрафів у районній державній автоінспекції. БД повинна 

містити наступні відомості: ПІБ водія, що був оштрафований, номер його посвідчення, вік, 

номерний знак, модель, тип та рік випуску автомобіля, дата, вид та схема порушення, сума 

накладеного штрафу, відмітка про сплату штрафу, сума  сплачених штрафів за звітний 

квартал. 

 

6. Розробити БД для обліку щоденної роботи пасажирського автотранспорту приватного 

підприємства.  БД повинна містити наступні відомості: ПІБ водія, його вік, марка, номер та  

місткість автомобіля, дата роботи,  маршрут, сума, що отримана за проїзд, зарплата водія (до 

10% від суми), прибуток підприємства за звітне півріччя квартал по водіям. 

7. Розробити БД для щоденного обліку роботи автотранспорту на підприємстві.  БД 

повинна містити наступні відомості: ПІБ водія, його вік, номер, марка та тип автомобіля, 

його фотографія, тип пального та норма витрат, пробіг, кількість виданого пального, його 

фактичні, нормовані витрати  та залишок, показники витрат пального по водіям за звітний 

квартал. 

 

8. На транспортному підприємстві ведеться щоденний облік  пасажирських перевезень із 

вказаних реквізитів: державний номер та марка автомобіля, вид пального та норма його 

витрат на 100 км, прізвище, ім’я, по-батькові водія, його ідентифікаційний код, стать, дата 

народження, вік, дата прийому на роботу, стаж роботи, маршрут, довжина маршруту, 

кількість ходок, фактичні витрати пального та сума грошової виручки, загальні показники 

роботи водіїв за місяць по маршрутам. 

9. Розробити БД для щоденного обліку  роботи вантажного автотранспорту у 

транспортному підрозділі підприємства. БД повинна містити наступні відомості: марка 
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автомобіля, його номер, фотографія та вантажопідйомність, за кожен день роботи вид, вага 

перевезеного вантажу, загальний пробіг, сплачений пробіг, процент використання 

транспорту, ПІБ водія, показники використання транспорту за звітне півріччя квартал по 

водіям. 

10. Розробити БД для обліку послуг з платного паркування автомобілів. БД повинна містити 

наступні відомості: номер парковки, номер та марка автомобіля, час заїзду та виїзду, 

тривалість паркування, фото в момент в’їзду та виїзду, тариф за одну годину, вартість 

паркування, доходи за звітний квартал по парковкам. 

 

11.  Розробити БД для обліку плати за гуртожиток вищого учбового закладу.  БД повинна 

містити наступні дані: ПІБ студента, вік, група, факультет, номер гуртожитку та кімнати, де 

він мешкає, суми, яку потрібно сплатити за гуртожиток за кожний семестр, фактично 

сплачені суми з зазначенням дат сплати, заборгованість за звітний рік по гуртожиткам. 

 

12. Розробити БД для обліку руху майна у гуртожитках вищого учбового закладу. БД 

повинна містити наступні відомості: ПІБ студента, факультет, група, номер гуртожитку, де 

він мешкає, його адреса, найменування майна, одиниця виміру, дата видачі, дата повернення, 

термін користування, вартість одиниці, кількість, загальна вартість майна, виданого 

студенту, кількість та вартість майна, яке було видано за звітний квартал по гуртожиткам. 

 

13. Розробити БД для обліку в районному житлово-комунальному об’єднанні щомісячної 

плати за послуги кількох видів, які розраховуються по площі (квартплата, опалювання, 

тощо). БД повинна містити наступні дані: адреса, план і площа квартири, ПІБ зареєстрованих  

мешканців, дати їх реєстрації та вибуття, тарифи за послуги, нараховані суми, сплачені сума 

з зазначенням дат сплат, борг, відсоток заборгованості по квартирі та будинку за звітне 

півріччя. 

 

14. Розробити БД для обліку в районному житлово-комунальному об’єднанні щомісячної 

плати за послуги кількох видів, які розраховуються по кількості мешканців (газ, вода, стоки, 

тощо). БД повинна містити наступні відомості: поштова адреса, план квартири, кількість 

мешканців, ПІБ і місце роботи основного квартиронаймача, вид послуги, тариф на одного 

мешканця, сума , нарахована по кожному виду за місяць, загальна місячна плата по квартирі 

і будинку, відомості про сплату з зазначенням сум та дат, борг по оплаті за звітний квартал 

по будинкам. 

 

15. Розробити БД для обліку щомісячної плати за послуги, що надаються районним житлово-

комунальним об’єднанням, по будинкам, обладнаним квартирними лічильниками. БД 

повинна містити наступні відомості: поштова адреса, план квартири, ПІБ і місце роботи 

основного квартиронаймача, вид послуги (холодна вода, гаряча вода, електроенергія, тощо), 

тариф за одиницю, показання лічильників на початку і кінець місяці, різниця, сума , 

нарахована по кожному виду за місяць, загальна місячна плата по квартирі та будинку, 

відомості про сплату із зазначенням сум та дат, борг по оплаті за звітний квартал по 

будинкам. 

 

16. Розробити БД для обліку в районному житлово-комунальному об’єднанні щомісячної 

плати за послуги кількох видів, які розраховуються по кількості мешканців (вивіз сміття, газ, 

холодна та гаряча вода, тощо). БД повинна містити наступні дані: адреса, план і площа 

квартири, ПІБ зареєстрованих  мешканців, дати їх реєстрації та вибуття, тариф за послугу, 

нарахована сума, сплачена сума з зазначенням дат сплати, борг, відсоток заборгованості по 

квартирі та будинку за звітне півріччя. 

 

17. Розробити БД для обліку в районному житлово-комунальному об’єднанні щомісячної 



28 

плати за послуги кількох видів які надаються по квартирам, обладнаним лічильниками 

(електроенергія, газ, холодна та гаряча вода, тощо). БД повинна містити наступні дані: 

адреса, план і площа квартири, ПІБ основного квартиронаймача, тариф за послугу, початкове 

та кінцеве показання лічильників, різниця між ними, нарахована сума, сплачена суми з 

зазначенням дат сплати, борг, відсоток заборгованості по квартирі та будинку за звітний 

квартал. 

18. Розробити БД для щомісячного обліку сплати послуг за теплопостачання у тепломережі 

району. БД повинна містити наступні дані: адреса (район, вулиця, номери будинку та 

квартири), план та площа квартири, місячні тарифи за спожите тепло із розрахунку за 1 

квадратний метр площі, загальна плата за послуги, відомості про сплату із зазначенням дат 

та сум, показники сплати послуг за звітне півріччя по будинкам. 

 

 

19. Розробити БД для обліку щомісячної сплати коштів за спожитий газ у районній 

організації збуту газу. БД повинна містити наступні дані: адреса (вулиця, номери будинку та 

квартири), план квартири, тарифна плата за газ із розрахунку на одного мешканця, кількість 

мешканців, загальна плата за газ та відомості про сплату із зазначенням дат та сум, загальна 

сума плати  за звітний квартал по будинкам. 

 

 

20. Розробити БД для щомісячного обліку сплати коштів за спожиту електроенергію в 

районній організації енергозбуту. БД повинна містити наступні дані: адреса квартири, ПІБ 

основного квартиронаймача, його вік і місце роботи, початкові та кінцеві показання 

лічильника, їх різниця, тариф за один кВт, сума, що підлягає сплаті, відомості про сплату із  

зазначенням дат та сум, поточна сума боргу, загальний обсяг спожитої електроенергії за 

звітний місяць по будинкам. 

 

21. Розробити БД для обліку щомісячної сплати за постачання гарячої води у тепломережі 

району. БД повинна містити наступні дані: адреса (район, вулиця, номери будинку та 

квартири), план та площа квартири, місячні тарифи за спожиту гарячу воду із розрахунку на 

одного мешканця, кількість мешканців, загальний розмір місячної сплати, відмітка про 

оплату, заборгованість по сплаті послуг за звітне півріччя по будинкам. 

 

22. Розробити БД для обліку щомісячної плати за послуги, що надаються районним житлово-

комунальним об’єднанням. БД повинна містити наступні відомості: поштова адреса, план 

квартири, ПІБ кожного мешканця, його вік, місце роботи, дата реєстрації, дата вибуття, ПІБ  

основного квартиронаймача, тариф на одного мешканця, загальна місячна плата по квартирі, 

відмітка про сплату квартплати, борг по оплаті за звітний квартал по будинкам.  

 

23. Розробити БД для обліку  грошових коштів, що циркулюють на банківських рахунках 

підприємства.  БД повинна містити наступні відомості про платежі: дата, вид (дебет чи 

кредит), сума, призначення, найменування підприємства-партнера, банківські реквізити 

підприємств, загальний баланс коштів по партнерам за звітний квартал. 

 

24. Розробити БД для обліку  кредитів, що видані банком.  БД повинна містити наступні 

відомості: ПІБ особи, що отримала кредит, її адреса, вік, місце роботи, річний дохід, сума 

виданого кредиту, дата видачі, вид кредиту з зазначенням строку у днях та річної відсоткової 

ставки (від 1% до 20%),  графік погашення кредиту з зазначенням дат та сум, відомості про 

погашення кредиту з зазначенням дат та сум, заборгованість за кредитом та по особам, 

загальний баланс кредитних операцій за звітний квартал. 

 

 



29 

25. Розробити БД для обліку трансакцій у банку. БД повинна містити наступні відомості: 

номер рахунку,  власник, його адреса та тип (фізична або юридична особа), номер 

банківської платіжної картки, її тип, дати видачі та закінчення дії, вид трансакції (дебет або 

кредит), сума, призначення, час та місце проведення трансакції, загальний баланс коштів по 

власникам за звітний квартал. 

 

26. Розробити БД для обліку  строкових грошових вкладів фізичних осіб у банку.  БД 

повинна містити наступні відомості: номер та назва філії банку, ПІБ особи, що зробила 

вклад,  її адреса, вік, номер рахунку, дата відкриття, сума, вид вкладу з зазначенням строку у 

днях та річної відсоткової ставки (від 1% до 20%), дата видачі вкладу, виплачена сума, 

загальний баланс вкладів по філіям за звітний квартал. 

 

27. Розробити БД для обліку  у обласному державному казначействі щомісячних грошових 

видатків по бюджетним установам.  БД повинна містити наступні відомості: назва установи, 

її адреса, ПІБ керівника, його вік, планові видатки по кільком видам (зарплата, комунальні 

послуги, обладнання та інші), фактичні видатки з зазначення сум та дат, відсоток 

заборгованості, загальні відомості за півріччя по підприємствам і містам (планові видатки, 

фактичні видатки, відсоток заборгованості). 

 

28. Розробити БД для обліку у податковій інспекції району сплати підприємствами 

щоквартальних податків  кількох видів ( податок на прибуток, податок на додану вартість, 

комунальний податок, тощо).  БД повинна містити наступні відомості: назва підприємства, 

його адреса та галузь, ПІБ керівника та головного бухгалтера, по кожному виду податку 

нараховані суми, сплачені суми із зазначенням дат сплати, заборгованість, загальна 

заборгованість підприємств, відсоток заборгованості за звітне півріччя. 

 

29. Розробити БД для обліку у районній державній податковій адміністрації щоквартальних 

декларацій про доходи фізичних осіб та сплачені ними податки. БД повинна містити 

наступні відомості: ПІБ платника податків, його адреса реєстрації, дані по кожному місцю 

його роботи із зазначенням сум отриманих прибутків, нарахованих податків (до 15% від 

прибутків), сум податків, що фактично сплачені з зазначенням дат, загальна заборгованість 

платника,  відсоток заборгованості за звітне  півріччя. 

 

30. Розробити БД для обліку послуг провайдера мобільного телефонного зв’язку. БД повинна 

містити наступні відомості: номер телефону, ПІБ  абонента, його вік, адреса, дата та сума 

поповнень рахунку, час початку та кінця розмови, вид розмови (вхідна чи вихідна), вартість 

однієї хвилини вихідної розмови, тривалість та  вартість розмови, час та вартість 

відправлених повідомлень, вартість послуг по абонентам за звітний квартал.  

 

31. Розробити БД для обліку у провайдера телефонного зв’язку сплати за міжміські 

переговори. БД повинна містити наступні відомості: номер телефону, ПІБ  абонента, його 

адреса, час початку та закінчення розмови, її тривалість,  держава, населений пункт та номер 

телефону, з яким велись переговори, вартість однієї секунди розмови в залежності від 

пункту, вартість розмови, відомості про сплату послуг з зазначенням дат та сум, загальна 

сума заборгованості абонентів, відсоток заборгованості за звітний квартал.  

 

32. Розробити БД для обліку щомісячної плати за послуги міської телефонної мережі. БД 

повинна містити наступні відомості: абонент, його адреса та вид (фізична або юридична 

особа), номер телефону, вид розмови (вхідна або вихідна), час початку та закінчення, тариф 

за хвилину, вартість вихідної розмови, загальна вартість розмов за місяць, дата та сума 

оплати, загальна заборгованість абонентів на звітну дату. 
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33. Розробити БД для обліку щомісячної сплати за послуги інтернет-провайдера. БД повинна 

містити наступні відомості: найменування  абонента, його адреса, відомості про тарифи за 1 

хвилину та 1 Мб в залежності від виду пакету послуг, по кожному сеансу зв’язку час його 

початку та закінчення, обсяг інформації, тривалість та вартість,  відомості про сплату послуг 

із  зазначенням дат та сум, сума боргу кожного абонента, відсоток заборгованості за звітний 

квартал.  

34. Розробити БД для обліку щомісячних відомостей у Пенсійному фонді про сплату єдиного 

соціального внеску з працівників району. БД повинна містити наступні відомості: ПІБ 

працівника, його вік, адреса та місце роботи , сума нарахованої зарплати, сума  

перерахованого єдиного соціального внеску (22% від зарплати, але не меньше 704 грн), 

загальна сума єдиного соціального внеску за звітний місяць і квартал по працівникам і 

підприємствам. 

 

35. Розробити БД  для обліку щомісячних відомостей у Фіскальному управлінні про сплату 

єдиного соціального внеску підприємствами району. БД повинна містити наступні відомості: 

назва підприємства, його адреса та галузь, сума нарахованого фонду оплати праці, сума  

внеску, що підлягає сплаті (до 22% від фонду), фактично сплачені внески з зазначенням сум і 

дат, відсоток заборгованості, заборгованість по внескам  за звітне півріччя по галузям. 

 

36. Розробити БД для обліку щомісячних відомостей про сплату зборів у районному відділі 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. БД повинна містити 

наступні відомості: назва підприємства, його адреса, ПІБ працівника, його вік, сума 

нарахованої зарплати, сума  збору на обов’язкове соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві (до 0,5% від зарплати), загальна сума зборів  за звітний квартал по 

підприємствам. 

 

 

37.  Розробити БД для обліку щомісячної сплати зборів у районному відділі Фонду 

соціального страхування на випадок безробіття. БД повинна містити наступні відомості: 

назва підприємства, його адреса, ПІБ працівника, його місце роботи, дата призначення, сума 

нарахованої зарплати, сума  збору на соціальне страхування від безробіття (до 1% від 

зарплати), загальна сума збору за звітний квартал по підприємствам. 

 

 

38. Розробити БД для обліку  нещасних випадків у районному відділі Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві. БД повинна містити наступні відомості: 

назва підприємства, де стався випадок, дата випадку, номер та дата акту про випадок, опис 

події, фотографія місця,  ПІБ учасників,  місце роботи, дата прийняття на роботу, загальний 

стаж роботи на підприємстві, діагноз наслідків, загальна кількість днів непрацездатності, 

виплачена сума відшкодування, загальна кількість днів непрацездатності, сума 

відшкодування за звітний квартал по підприємствам. 

 

 

39. Розробити БД для обліку  використання путівок у районному управлінні Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. БД повинна містити наступні 

дані: ПІБ хворого, місце роботи, дата прийняття на роботу, стаж роботи на підприємстві, 

флюорографія, виписка з медичної картки,  санаторій, його адреса, діагноз за путівкою, дата 

початку путівки, дати початку путівки та її закінчення, тривалість та вартість лікування, вид 

пільги, цінова знижка, сума оплати, загальна кількість путівок і кількість людино-днів 

лікування за звітний квартал по санаторіям.  
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40. Розробити БД для обліку  використання пільгових путівок у фонді соціального 

страхування. БД повинна містити наступні дані: ПІБ хворого,  місце роботи, підрозділ, 

посада, дата прийняття на роботу, загальний стаж роботи на підприємстві, а також по кожній 

путівці найменування санаторію, діагноз, дата початку, тривалість лікування, загальна 

вартість путівки, процентна знижка, сума оплати, загальна  вартість путівок та їх тривалість 

за рік по санаторіям. 

 

41. Розробити БД для обліку лікарняних листів у районному відділі Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності. БД повинна містити наступні відомості: 

назва підприємства, його адреса, ПІБ працівника, його місце роботи, дата прийому на 

роботу, стаж роботи на підприємстві, найменування хвороби, її дати початку та закінчення, 

тривалість, кількість вихідних днів, що припали на хворобу, номер лікарні, де було видано 

лист, сума страхових виплат, загальна кількість пропущених робочих днів, загальна сума 

страхових виплат за звітний квартал по підприємствам. 

 

 

42. Розробити БД для обліку грошових видатків на соціальні послуги по установам у 

районному Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.  БД повинна 

містити наступні відомості: назва установи, її адреса, ПІБ керівника, вид установи 

(санаторій, профілакторій, дитячий заклад та ін.), номер та дата рішення Фонду про надання 

допомоги, вид допомоги (часткове фінансування, ліквідації наслідків аварій та ін.), сума 

виділених грошових коштів, фактично отримані суми з зазначенням дат, загальна  різниця 

між виділеними та отриманими коштами  по установам за звітне півріччя. 

 

 

43. Розробити БД для обліку виплат у районному відділенні Фонду соціального страхування 

на випадок безробіття. БД повинна містити наступні відомості: ПІБ безробітного, його вік, 

адреса, спеціальність, стаж роботи, побажання, дата постановки на облік, дата 

працевлаштування, номер та дата рішення Фонду про виплату, вид виплати (щомісячна 

допомога по безробіттю, організація підприємницької діяльності, одноразова матеріальна 

допомога та ін.), дата та сума виплати, загальна сума виплат за звітний квартал по видам. 

 

 

44. Розробити БД  для обліку у районному відділі Пенсійного фонду щомісячних відомостей 

від підприємств про сплату пенсійних внесків . БД повинна містити наступні відомості: назва 

підприємства, його адреса та галузь, сума фонду оплати праці, сума  внеску, що підлягає 

сплаті (до 38% від фонду), сума перерахованого внеску, відсоток заборгованості, 

заборгованість по внескам  за звітне півріччя по галузям. 

 

45. Розробити БД для обліку щомісячних відомостей про сплату внесків на  рахунки до 

Пенсійного фонду. БД повинна містити наступні відомості: назва підприємства, його галузь 

та адреса, ПІБ працівника, місце роботи, сума нарахованої зарплати, сума  внеску, що 

підлягає сплаті (до 15% від зарплати), суми фактично сплачених внесків з зазначенням дат 

сплати, відсоток заборгованості, заборгованість за звітний квартал по підприємствам. 

 

 

46. Розробити БД обліку даних про щомісячні виплати пенсій у районному управлінні 

Пенсійного фонду. БД повинна містити наступні відомості: ПІБ особи, дата народження, вік, 

відомості про її роботу до пенсії (місце роботи, дата прийому та  дата звільнення, стаж 

роботи), розмір нарахованої пенсії та дата її отримання за графіком, фактична дата виплати,, 

заборгованість по виплатам пенсій за звітний квартал. 
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47. Розробити БД для обліку використання путівок у санаторії. БД повинна містити наступні 

дані: дати початку та закінчення путівки, її тривалість, профіль захворювання, ПІБ хворого, 

його вік, флюорографія, виписка з медичної картки, адреса, місце роботи, профіль 

захворювання, вид пільги при отриманні путівки, фактичні дати початку та закінчення 

лікування, загальна  тривалість перебування хворих у санаторії по профілям захворювання за 

звітний рік. 

 

48. Розробити БД для обліку роботи у кадрового агентства. БД повинна містити наступні 

відомості: підприємство, адреса, місце роботи, перелік посадових обов'язків,  тривалість 

іспитового терміну, дата надходження заявки  для кожної вакансії, ПІБ працівника, його вік, 

адреса, спеціальність, стаж роботи, побажання, дата направлення на роботу, кількість 

задоволених заявок за звітний квартал по підприємствам. 

 

49. Спроектувати БД для обліку роботи районного центру зайнятості. БД повинна містити 

наступні відомості: ПІБ особи, її адреса, спеціальність, стаж роботи, побажання, дата 

постановки на облік, дата надходження заявки  про  вакансію від підприємства,  його адреса, 

характеристика робочого місця з зазначенням місця роботи, переліку посадових обов'язків,  

тривалості іспитового терміну, дата направлення особи на підприємство, відмітка про 

працевлаштування, загальна кількість задоволених заявок за звітний квартал по 

підприємствам. 

 

50.  Розробити БД для  реєстрації лікарняних листів у відділі кадрів підприємства. БД 

повинна містити наступні дані: ПІБ працівника, його вік, місце роботи, номер лікарняного 

листа, діагноз, дати початку та кінця хвороби, тривалість лікування, кількість вихідних та 

робочих днів, що припали на хворобу, сума грошової виплати по лікарняному листу, 

загальна кількість лікарняних листів та робочих днів, що пропущені по хворобі  за звітний 

квартал, по підрозділам. 

 

51. Розробити БД для обліку  використання відпусток у відділі кадрів підприємства. БД 

повинна містити наступні дані: ПІБ працівника, місце роботи, дати початку та закінчення 

відпусток, їх тривалість та вид, нормативна тривалість чергової щорічної відпустки, загальна 

тривалість відпусток за звітний квартал по їх видам. 

 

52. Розробити БД для обліку  угод із страхувальниками у страховій кампанії. БД повинна 

містити наступні відомості: ПІБ страхувальника та його  адреса, об’єкт страхування,  

страхова сума, дати укладання та закінчення угоди, строк дії страховки, сума страхового 

внеску, відомості про страхові події з зазначенням дати, опису пошкоджень, відсотка 

відшкодування, нараховані суми відшкодування, суми відшкодування, які виплачені 

страхувальнику з зазначенням дат, сума фактичних грошових відшкодування за звітний 

квартал по страхувальникам. 

 

 

53. Розробити БД для реєстрації місць проживання у районному департаменті по справам 

громадянства. БД повинна містити наступні дані: ПІБ особи, її вік, номер та серія паспорту, 

адреса реєстрації, дата реєстрації, дата вибуття, загальна кількість зареєстрованих за звітний 

квартал  по будинкам. 

 

 

54. Розробити БД для реєстрації виборців у районному відділі Державного реєстру виборців. 

БД повинна містити наступні дані: ПІБ особи, її місце народження, вік, номер та серія 

паспорту, адреса реєстрації, дата реєстрації, виборча дільниця з зазначенням установи та її 

адреси, дата виборів, мета виборів, участь виборця, час голосування, загальна кількість 
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виборців, що прийняли участь у звітних виборах по дільницях та округах. 

55. Розробити БД для обліку  роботи підрозділів міністерства надзвичайних ситуацій.  БД 

повинна містити наступні відомості: час виклику, адреса, номер підрозділу та його адреса,  

відмітка про  хибність виклику або вид ситуації, опис пошкоджень та сума збитків, а також 

ПІБ службовців, що приймали участь, їх вік, загальна вартість збитків за звітне півріччя по 

районам. 

 

56. Розробити БД для обліку  продажу товарів у мережі магазинів. БД повинна містити 

наступні відомості: номер, назва, адреса магазину, ПІБ його керівника, найменування товару, 

його вид, одиниця виміру, вартість за одиницю, дата надходження, дата продажу, цінова 

надбавка, кількість, загальна вартість, загальні показники з продажу товарів за видами за 

звітний квартал по магазинам. 

 

57. Розробити БД для обліку роботи готелю. БД повинна містити наступні відомості: перелік 

номерів з зазначенням типу, поверху, кількості місць, вартості однієї доби проживання, ПІБ 

гостей, їх паспортних даних і адреси місця постійного мешкання, дат і часу заїзду та виїзду, 

розмір сплачених сум за мешкання з зазначення дат, загальні показники діяльності готелю за 

звітний півріччя по номерам. 

 

58. Розробити БД для ведення плану випуску продукції у плановому відділі 

машинобудівного заводу. БД повинна містити наступні дані: найменування виробу, його 

описання, складальне креслення, вартість складання, випускний цех, план випуску виробів за 

місяцями, склад кожного виробу з зазначенням переліку деталей, їх кількості, вартості, 

креслення та цеху, план постачання деталей на звітний квартал по цехам. 

 

59. У виробничому відділі машинобудівного підприємства ведеться облік виконання плану 

випуску продукції за наступними реквізитами: найменування продукції, ціна за одиницю, 

опис, фотографія, випускний цех, прізвище, ім’я, по-батькові його начальника, телефон, 

ідентифікаційний код, план випуску на місяць, вартість запланової кількості, дата випуску, 

кількість, вартість випущеної продукції, відсоток виконання плану за квартал.  

 

60. Розробити БД для обліку виконання плану випуску продукції у виробничому відділі 

машинобудівного підприємства. БД повинна містити наступні дані: найменування продукції, 

ціна за одиницю, опис, фотографія, випускний цех, ПІБ його начальника, план випуску на 

місяць, вартість планової кількості, дата випуску, кількість, вартість випущеної продукції, 

відсоток виконання плану за звітний квартал по цехам. 

 

 

61. У плановому відділі машинобудівного заводу ведеться формування виробничої 

програми по підрозділам за наступними реквізитами: найменування виробу, його описання, 

складальне креслення, вартість складання, випускний цех, план випуску виробів за місяцями, 

а також склад кожного виробу з зазначенням переліку деталей, їх кількості, вартості, 

креслення та цеху, а також загальна кількість та вартість деталей, які необхідно випустити за 

квартал.  

 

 

62. Розробити БД для обліку руху продукції на складах підприємства. БД повинна містити 

наступні дані: найменування продукції, анотація, одиниця виміру, ціна за одиницю, операція 

(отримання або видача), дата проведення операції,  кількість, загальна вартість, номер 

складу, ПІБ завідувача, загальна кількість та вартість залишків продукції на кінець звітний 

кварталу по складам. 
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63. Розробити БД для обліку угод зі споживачами  у відділі збуту підприємства. БД повинна 

містити наступні дані: назва підприємства-споживача, його адреса, дата укладання та 

закінчення угоди, термін дії, найменування продукції, одиниця виміру, ціна за одиницю, 

описання, кількість продукції за угодою, її вартість, відомості про фактичне виконання угоди 

з зазначенням дати, кількості продукції та її вартості, загальні відомості про стан виконання 

угод по партнерам за звітний рік. 

64. На підприємстві ведеться облік виконання угод з підприємствами-партнерами за 

наступними даними: назва партнера, поштова адреса, вид угоди (постачання або купівля), 

дата укладання та закінчення, термін дії, найменування продукції, одиниця виміру, ціна за 

одиницю, описання, кількість продукції за угодою, її вартість, відомості про фактичне 

виконання угоди з зазначенням дати, кількості продукції та її вартості,  відсоток виконання 

угод за рік. 

 

65. Розробити БД планового відділу підприємства для обліку угод з підприємствами-

партнерами. БД повинна містити наступні дані: назва підприємства, його адреса, вид угоди 

(постачання або відвантаження), дати укладання та закінчення угоди, термін її дії, 

найменування продукції, одиниця виміру, ціна за одиницю, опис, щомісячна кількість 

продукції за угодою, її вартість, відомості про фактичне виконання угоди з зазначенням дат, 

кількості продукції та її вартості, загальна вартість продукції за видами угод, відсоток їх 

виконання  за звітне півріччя. 

 

66. Розробити БД для обліку  руху хворих у стаціонарі ЛПУ. БД повинна містити наступні 

дані: ПІБ хворого, його вік та виписка з медичної картки, домашня адреса, дати початку та 

закінчення стаціонарного лікування, тривалість лікування з зазначення відділення лікарні та 

відомості про проведені процедури, тривалість перебування хворих та кількість процедур за 

звітний квартал по відділенням. 

 

67. Розробити БД для обліку щорічних медичних оглядів працівників у медчастині 

підприємства. БД повинна містити наступні відомості: ПІБ працівника, дата народження, вік, 

стать, місце роботи, флюорографія, дані про хронічні хвороби, дані про огляд лікарями трьох 

основних спеціальностей з зазначенням ПІБ лікаря, дати огляду та їх висновками про допуск 

до роботи, загальне заключення про допуск до роботи, а також кількість працівників, що 

пройшли медогляд у звітному році, по підрозділам. 

 

68. Розробити БД для обліку перевірок, які проводить лабораторія державної служби 

контролю за якістю медичних препаратів. БД повинна містити наступні відомості: назва 

ліків, субстанція, виробник, форма, упаковка, складові компоненти, відсотковий склад за 

нормою та за фактом, дата перевірки, аптека, партія, кількість в партії, термін придатності, 

кількість зразків, результат, відсоток фальсифікованих ліків за  звітний місяць по аптекам і 

медпрепаратам. 

 

69. Розробити БД для  реєстрації видачі лікарняних листів у лікарні. БД повинна містити 

наступні дані: ПІБ працівника, місце його роботи, код та назва хвороби, флюорографія, 

виписка з медичної картки, дати початку та кінця хвороби, загальна кількість днів 

непрацездатності, а також відомості про лікаря, що видав лист ( ПІБ, відділення, 

спеціальність), а також загальна кількість виданих листів за звітний місяць по відділенням. 

 

70. Розробити БД для обліку  виконання лікувальних курсів у медично-оздоровчому центрі. 

БД повинна містити наступні дані: назва курсу, його тип, тривалість у днях, анотація, а 

також по кожному лікувальному дню перелік лікувальних процедур із зазначенням їх 

вартості, кількості та тривалості у хвилинах, перелік потрібних ліків  із зазначенням їх 
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кількості та вартості, ПІБ пацієнта, дата початку лікування, загальна  вартість процедур за 

звітний квартал. 

 

71. Розробити БД для обліку  медпрепаратів у лікарні. БД повинна містити наступні дані: 

ПІБ хворого, його стать, дата народження, фотографія та виписка з медичної картки, 

відділення лікарні, дати початку та закінчення стаціонарного лікування, діагноз, тривалість 

лікування, відомості про витрачені медпрепарати із зазначенням найменування та кількості, 

загальна  вартість медпрепаратів за звітний квартал по відділенням.  

72. Розробити БД для обліку хірургічних операцій у лікарні. БД повинна містити наступні 

дані: ПІБ хворого, його стать, дата народження, фотографія та виписка з медичної картки, 

домашня адреса, відділення, дати початку та закінчення стаціонарного лікування, тривалість 

лікування, дата, тривалість, опис проведених хірургічних операцій, ПІБ лікарів, що її 

виконували, загальна  кількість і тривалість операцій за квартал по відділенням. 

 

73. Розробити БД для обліку роботи діагностичного центру. БД повинна містити наступні 

відомості: назва процедури діагностики, її тип, норма часу на виконання, мінімальна 

вартість, опис, перелік обов’язкових процедур для визначення діагнозу, ПІБ пацієнта, його 

адреса , попередній діагноз, перелік призначених процедур з зазначенням дати, вартості, 

суми оплати, результату, кількість пацієнтів та виявлених захворювань за місяць.  

 

74. Розробити БД для обліку  роботи станції швидкої допомоги.  БД повинна містити 

наступні відомості: номер автомобілю, дати роботи, ПІБ водія та лікаря, по кожному виклику 

адреса, ПІБ хворого, дата народження, вік, стать, час виклику, час прибуття, діагноз, 

відомості про кількість витрачених медпрепаратів або відмітка про  хибність виклику, 

загальна кількість викликів і кількість витрачених медпрепаратів за звітний квартал по 

лікарям. 

 

75. Розробити БД для діагностики технологічного процесу на хімічному підприємстві. БД 

повинна містити наступні відомості: марка датчика, його  тип, рік випуску, інвентарний 

номер, цех, апарат, де датчик встановлено, параметр, що контролюється, одиниця виміру, час 

контролю, значення параметру за нормою та фактичне, висновок про значне відхилення, 

загальна кількість порушень процесу за місяць по параметрам і цехам.  

 

76. Розробити БД для обліку перевірок, які проводить лабораторія державної служби 

контролю за якістю медичних препаратів. БД повинна містити наступні відомості: назва 

ліків, субстанція, виробник, форма, упаковка, складові компоненти, відсотковий склад за 

нормою та за фактом, дата перевірки, аптека, партія, кількість в партії, термін придатності, 

кількість зразків, результат, відсоток фальсифікованих ліків за  звітний місяць по аптекам і 

медпрепаратам. 

 

77. Розробити БД для обліку перевірок якості продуктів харчування, які проводить 

лабораторія служби захисту споживачів. БД повинна містити наступні відомості: дата 

перевірки, точка реалізації, назва групи продуктів, назва продукту, виробник, дата випуску, 

кількість в партії, термін придатності, назва показника для контролю, номер стандарту, 

мінімальне та максимальне значення за стандартом, фактичне значення показника, результат 

перевірки, а також загальні показники роботи лабораторії за  місяць з зазначенням відсотку 

неякісних продуктів по групам і виробникам. 
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ДОДАТОК Г 

 

ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

ПО РЕАЛІЗАЦІІ ОПЕРАЦІЙ РЕЛЯЦІЙНОЇ АЛГЕБРИ 

 
Варіант № 12   Об’єднання 

R1 

А1 В1 С1 

a1 b1 c3 

a3 b3 c3 

a4 b1 c1 

а5 b5 c5 

 

S2 

А2 С2 D2 B2 

a1 c1 d1 b3 

a3 c3 d2 b3 

a4 c1 d1 b1 

 

 

Варіант № 17     Об’єднання 

R1 

А1 В1 D1 С1 

a1 b1 d1 c3 

a3 b3 d1 c3 

a5 b1 d5 c5 

 

S7 

А7 С7 B7 

a1 c3 b1 

a2 c2 b2 

a3 c3 b3 

a5 c5 b2 

        

 

Варіант № 13   Об’єднання 

Q3 

А3 С3 B3 

a1 c1 b2 

a2 c2 b4 

a3 c2 b2 

 

S1 

А2 С2 D2 B2 

a2 c2 d1 b4 

a3 c2 d2 b2 

a4 c2 d1 b2 

a5 c5 d5 b5 

 

 

Варіант № 14   Об’єднання 

S4 

А4 В4 D4 С4 

a1 b1 d1 c3 

a4 b3 d1 c3 

a5 b1 d5 c5 

a6 b3 d5 c1 

 

Q1 

А5 С5 B5 

a1 c3 b1 

a2 c3 b2 

a4 c3 b3 

 

 

Варіант № 15   Об’єднання 

R1 

А5 С5 B5 

a1 c1 b2 

a2 c2 b4 

a5 c2 b2 

 

Q5 

А2 D2 B2 С2 

a2 d1 b4 c1 

a3 d2 b3 c3 

a4 d1 b3 c2 

a5 d1 b2 c2 

 

 

 Варіант № 16   Об’єднання 

T6 

А6 D6 В6 С6 

a1 d1 b1 c3 

a4 d1 b3 c3 

a5 d5 b1 c5 

a6 d2 b2 c1 

 

P1 

А1 С1 B1 

a1 c1 b3 

a2 c3 b4 

a4 c3 b3 
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Варіант № 21   Перетин 

 

S1 

А1 С1 D1 B1 

a1 c1 d1 b3 

a2 c3 d2 b2 

a3 c3 d2 b3 

a4 c1 d1 b1 

 

R2 

А2 В2 С2 

a1 b1 c3 

a3 b3 c3 

a4 b1 c1 

 

 

Варіант № 23   Перетин 

 

R2 

А2 В2 D2 С2 

a1 b1 d1 c3 

a2 b2 d2 c2 

a3 b3 d1 c3 

a5 b1 d5 c5 

 

F3 

А3 С3 B3 

a1 c3 b1 

a2 c2 b1 

a3 c3 b3 

 

 

 

 

Варіант № 25     Перетин 

 

Q1 

А1 С1 B1 

a1 c1 b2 

a2 c2 b4 

a3 c2 b2 

 

S5 

А5 С5 D5 B5 

a1 c1 d1 b4 

a2 c2 d1 b4 

a3 c2 d2 b2 

a4 c1 d1 b2 

 

 

 

 

Варіант № 24   Перетин 

 

S2 

А1 В1 D1 С1 

a1 b1 d1 c1 

a2 b2 d2 c2 

a4 b3 d1 c3 

a5 b1 d5 c5 

 

Q4 

А4 С4 B4 

a1 c1 b1 

a2 c3 b2 

a4 c3 b3 

 

 

 

Варіант № 27      Перетин 

 

R2 

А1 С1 B1 

a1 c3 b2 

a2 c2 b4 

a3 c3 b2 

a4 c2 b4 

 

Q7 

Q7 X7 T7 F7 

a2 d1 b4 c2 

a3 d2 b2 c3 

a4 d1 b2 c2 
 

 

Варіант № 26       Перетин 

 

T6 

А1 D1 В1 С1 

a1 d1 b1 c3 

a4 d1 b3 c3 

a5 d5 b1 c5 

 

P2 

А6 С6 B6 

a1 c1 b3 

a2 c3 b4 

a4 c3 b3 

a5 c2 b1 
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Варіант № 31  Віднімання 

 

 

R3 

А21 В21 С21 

a1 b1 c3 

a3 b3 c3 

a4 b1 c1 

 

Q1 

А1 С1 D1 B1 

a1 c1 d1 b3 

a2 c3 d2 b2 

a3 c3 d2 b3 

a4 c1 d1 b1 

 

 

Варіант № 32   Віднімання 

 

 

R2 

А22 В22 D22 С22 

a1 b1 d1 c3 

a2 b2 d2 c2 

a3 b3 d1 c3 

a5 b1 d5 c5 

 

H3 

А3 С3 B3 

a1 c3 B1 

a2 c2 B1 

a3 c3 B3 

 

 

 

Варіант № 35   Віднімання 

 

Q5 

А25 С25 B25 

a1 c1 b2 

a2 c2 b4 

a3 c2 b2 

 

S3 

А5 С5 D5 B5 

a1 c1 d1 b4 

a2 c2 d1 b4 

a4 c2 d2 b2 

a5 c1 d1 b2 

 

 

 

Варіант № 34   Віднімання 

 

S3 

А24 В24 D24 С24 

a1 b1 d1 c1 

a2 b2 d2 c2 

a4 b3 d1 c3 

a5 b1 d5 c5 

 

Q4 

А4 С4 B4 

a1 c1 b1 

a3 c3 b2 

a4 c3 b3 

 

 

 

Варіант № 36  Віднімання 

 

R6 

А6 С6 B6 

a1 c3 b2 

a2 c2 b4 

a3 c3 b2 

a4 c2 b4 

 

Q3 

А3 D3 B3 С3 

a2 d1 b4 c2 

a3 d2 b2 c3 

a5 d1 b2 c2 

 

 

 

Варіант № 38  Віднімання 

 

T3 

А3 D3 В3 С3 

a1 d1 b1 c3 

a4 d1 b3 c3 

a5 d5 b1 c5 

 

R8 

А8 С8 B8 

a1 c1 b3 

a2 c3 b4 

a4 c3 b3 

a5 c2 b1 

 

 



39 

Варіант № 41  З’єднання 

 

R4 

А4 В4 E4 

a1 b1 e3 

a3 b3 e3 

a4 b1 e1 

а5 b5 e5 

 

S1 

А1 С1 D1 B1 

a1 c1 d1 b1 

a3 c3 d2 b3 

a4 c1 d1 b2 

 

 

Варіант № 42   З’єднання 

 

R2 

А2 В2 E2 С2 

a1 b1 e1 c3 

a3 b3 e1 c3 

a5 b1 e5 c5 

 

S4 

А4 D4 B4 

a1 d3 b1 

a2 d2 b2 

a3 d3 b3 

a5 d5 b2 

 

 

 

Варіант № 43  З’єднання 

 

Q4 

А4 С4 B4 

a1 c1 b2 

a2 c2 b4 

a3 c2 b2 

 

S3 

А3 D3 B3 С3 

a2 d1 b4 c2 

a3 d2 B2 c2 

a4 d1 b2 c2 

a5 d5 b5 c5 

 

 

 

Варіант № 47  З’єднання 

  

S4 

А4 В4 D4 С4 

a1 b1 d1 c3 

a4 b3 d1 c3 

a5 b1 d5 c5 

a6 b3 d5 c1 

 

Q7 

А7 E7 B7 

a1 e3 b1 

a2 e3 b2 

a4 e1 b3 

 

 

 

Варіант № 45    З’єднання 

 

R5 

А4 С4 B4 

a1 c1 b2 

a2 c2 b4 

a5 c1 b2 

 

Q4 

А5 D5 B5 С5 

a1 d1 b3 c1 

a2 d1 b4 c2 

a3 d2 b3 c3 

a5 d1 b2 c1 

 

 

 

Варіант № 46    З’єднання 

 

T6 

А4 D4 В4 С4 

a1 d1 b1 c1 

a2 d2 b2 c2 

a4 d1 b3 c3 

a5 d5 b1 c5 

 

P4 

А6 С6 E6 

a1 c1 e3 

a2 c3 e4 

a4 c3 e3 
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Варіант № 51 

Рівно-з’єднання по B 

R5 

А5 В5 E5 

a1 b1 e3 

a3 b3 e3 

a5 b1 e1 

a6 b5 e5 

 

S1 

А1 С1 D1 B1 

a1 c1 d1 b1 

a3 c3 d2 b3 

a4 c1 d1 b2 

 

        

 

Варіант № 52 

Рівно-з’єднання по B 

S5 

А5 D5 B5 

a1 d3 b1 

a2 d2 b2 

a3 d3 b3 

a5 d5 b2 

 

R2 

А2 В2 E2 С2 

a1 b1 e1 c3 

a3 b3 e1 c3 

a5 b1 e5 c5 

 

        

 

 

Варіант № 53 

Більше-з’єднання по С 

S5 

А5 D5 B5 С5 

a2 d1 b4 c2 

a3 d2 B2 c2 

a4 d1 b2 c2 

a5 d5 b5 c5 

 

Q3 

А3 С3 B3 

a1 c1 b2 

a2 c2 b4 

a3 c2 b2 

 

      

 

Варіант № 54 

Більше-з’єднання по B 

S4 

А4 В4 D4 С4 

a1 b1 d1 c3 

a4 b3 d1 c3 

a5 b1 d5 c5 

a6 b3 d5 c1 

 

Q5 

А5 E5 B5 

a1 e3 b1 

a2 e3 b2 

a4 e1 b3 

 

 

  

Варіант № 56 

Менще-з’єднання по C  

R5 

А5 С5 B5 

a1 c1 b2 

a2 c2 b4 

a5 c1 b2 

 

Q6 

А6 D6 B6 С6 

a1 d1 b3 c1 

a2 d1 b4 c2 

a3 d2 b3 c3 

a5 d1 b2 c1 

  

 

Варіант № 57 

Менще-з’єднання по C  

L5 

А5 D5 В5 С5 

a1 d1 b1 C1 

a2 d2 b2 C2 

a4 d1 b3 C3 

a5 d5 b1 C5 

 

M7 

А7 С7 E7 

a1 c1 e3 

a2 c3 e4 

a4 c3 e3 
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Варіант № 61 

Композиція за Bi 

R6 

А6 В6 С6 

a1 b1 c3 

a3 b3 c3 

a4 b2 c1 

 

S1 

А1 С1 D1 B1 

a1 c1 d1 b3 

a2 c3 d2 b2 

a3 c3 d2 b3 

a4 c1 d1 b1 

 

 

Варіант № 62 

Композиція за Bi 

N6 

А6 В6 D6 С6 

a1 b1 d1 c3 

a2 b2 d2 c2 

a3 b3 d1 c3 

a5 b1 d5 c5 

 

H2 

А2 С2 B2 

a1 c3 B1 

a2 c2 B1 

a3 c3 B3 

 

 

 

Варіант № 63 

Композиція за Ci 

 

Q6 

А6 С6 B6 

a1 c1 b2 

a2 c2 b4 

a3 c3 b2 

 

S3 

А3 С3 D3 B3 

a1 c1 d1 b4 

a2 c2 d1 b4 

a4 c4 d2 b2 

a5 c3 d1 b2 

 

 

 

Варіант № 64 

Композиція за Ci 

 

S6 

А6 В6 D6 С6 

a1 b1 d1 c1 

a2 b2 d2 c2 

a4 b3 d1 c3 

a5 b1 d5 c5 

 

Q4 

А4 С4 B4 

a1 c1 b1 

a3 c3 b2 

a4 c3 b3 

 

 

Варіант № 65 

Композиція за Bi 

 

R6 

А6 С6 B6 

a1 c3 b2 

a2 c2 b4 

a3 c3 b2 

a4 c2 b4 

 

Q5 

А5 D5 B5 С5 

a2 d1 b4 c2 

a3 d2 b2 c3 

a5 d1 b2 c2 
 

Варіант № 67 

Композиція за Bi 

 

M6 

А6 D6 В6 С6 

a1 d1 b1 c3 

a4 d1 b3 c3 

a5 d5 b1 c5 

 

K7 

А7 С7 B7 

a1 c1 b3 

a2 c3 b4 

a4 c3 b3 

a5 c2 b1 
 

 

 



42 

ДОДАТОК Д 

 

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ЗВІТУ 

 

ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” 

Кафедра комп’ютерних наук 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка ____________ 

з лабораторної роботи № __ 

з дисципліни ”Організація баз даних і знань” 

 на тему “______________________________________________” 

 

Варіант № __ 

 

 

                                                                           Виконав 

                                                                           студент __ курсу групи __________ 

                                                                            ______________________________ 
                                                                                                       (підпис, ПІБ студента) 

                                                                                        Дата ___________________ 

                                                                           Бригада № ____ 

                                                                           Залікова книжка № ______________ 

 

 

 

                                                                          Прийняв: 

                                                                           ______________Блощицький В.П.__ 
                                                                                            (підпис, посада, ПІБ викладача) 

                                                                          Дата _________________ 

                                                                          Кількість балів: ________з _____ 
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Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

“Організація баз даних і знань” для студентів спеціальностей 

122 Комп'ютерні науки і 123 Комп'ютерна інженерія 
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