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Передмова 

Тенденції розвитку сучасного суспільства, його яскраво виражена інфор-

матизація пояснюють потребу кваліфікованого використання інформаційних 

технологій. Комп’ютерна грамотність і вміння ефективного використання ін-

формації та наукових знань у професійній діяльності є нагальною потребою для 

фахівця будь-якої сфери, оскільки кожному з них доведеться працювати в умо-

вах інформаційних перенавантажень. Єдиний спосіб впоратися з викликами 

сьогодення полягає у кваліфікованому використанні новітніх інформаційних 

технологій, які змінюють не тільки процеси створення, передавання, оброблен-

ня великих масивів даних та прийняття рішень на її основі, а й усю діяльність 

підприємства, організації чи установи. 

Пропонований навчальний посібник має за мету допомогти студентам за-

своїти сучасні технологічні засоби для опрацювання табличної інформації з об-

ліку різнорідних даних, а також підходи до їх використання в професійній дія-

льності. У посібнику розглядаються питання розроблення й ефективного засто-

сування сучасних систем керування базами даних, використання ефективних 

моделей даних на основі вивчення та аналізу предметної області. 

Метою є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та практич-

них навичок з ефективного використання сучасних систем керування базами 

даних у майбутній професійній діяльності. Глибокі знання в області сучасних 

програмних засобів для роботи з базами даних забезпечать майбутнім бакалав-

рам і фахівцям високу конкурентоздатність на ринку праці й ефективне вико-

нання своїх професійних обов’язків.  

Відповідно до мети навчальний посібник складається з п’яти розділів. 

У розділі 1 розглядаються теоретичні основи автоматичного обліку персона-

льних даних, баз даних і систем керування базами даних: основні поняття, приз-

начення та структура інформаційних систем; основні моделі баз даних, їхні пе-

реваги і недоліки; визначення й особливості реляційних баз даних. Наведено 

класифікацію систем керування базами даних (за моделями баз даних, за типами 

збереженої інформації, за способом організації доступу). Схарактеризовано 

етапи проектування баз даних, оскільки створення правильної логічної струк-

тури даних забезпечуватиме розв’язання всього набору необхідних завдань з  

автоматичного обліку персональних даних. 

Розділ 2 присвячений розгляду засобів електронних таблиць MS Excel для 

зберігання й опрацювання різного роду інформації, оскільки Excel дає змогу не 

лише автоматизувати розрахунки як такі, а й працювати з різноманітними карто-

теками, системами обліку, базами даних тощо. Excel має потужні можливості з 

аналізу наслідків прийняття тих чи тих рішень за конкретних обставин. На чис-

ленних прикладах розглянуто характерні операції над таблицями БД, наявними в 

Excel, а саме: 1) сортування даних у певному порядку; 2) фільтрування даних для 

пошуку потрібної інформації; 3) проміжні підсумки; 4) зведені таблиці; 5) функції 

категорії База даних; 6) засоби для автоматизації документообігу. 



 

 

Розділ 3 спрямовано на вивчення практичних аспектів створення баз персо-

нальних даних за допомогою таблиць в Access. На наочних прикладах розглянуто 

специфіку створення таблиць персонального обліку, визначення властивостей 

їхніх полів, встановлення зв’язків між таблицями, можливості імпортування і 

пов’язування даних із зовнішніх джерел. 

Розділ 4 присвячено розгляду принципів оброблення персональних даних за-

собами MS Access щодо впорядкування та фільтрування даних за певними кри-

теріями, створення форм для наочного подання даних, запитів для відбору пев-

них даних з метою аналізу, формування електронних звітів тощо. Значна кіль-

кість наочних прикладів та ілюстрацій сприятиме швидкому засвоєнню матері-

алу з метою подальшого успішного використання набутих знань при роботі з 

системами електронного документообігу в майбутній професійній діяльності. 

У розділі 5 розглядаються елементи мови SQL – універсальної комп’ютерної 

мови, застосовуваної для створення, модифікації та керування даними в реля-

ційних БД. Розглянуто на прикладах специфіку використання різних SQL-

операторів для маніпулювання даними, визначення структури баз даних і для 

керування правами доступу до даних в багатокористувацькому середовищі. 

Значну увагу приділено прикладам з використання найпоширенішого SQL-

оператора Select.  

У розділі 6 схарактеризовано засоби технології ADO .NET платформи .NET 

Framework для надання програмного доступу до реляційних баз даних. На кон-

кретному прикладі розглянуто специфіку створення клієнтського застосунка у 

Visual C# для підключення до БД Access. Наведено можливі способи формуван-

ня SQL-запитів до таблиць БД Access зі створеного програмного застосунка. 

Розділ 7 присвячений розгляду засобів MySQL при роботі з інтернет базами 

даних. Зазначено, що популярна реляційна СКБД MySQL працює як сервер для 

забезпечення багатокористувацького доступу до великої кількості баз даних і 

завдяки своїй доступності, швидкості та безпеці добре підходить для роботи з  

БД через інтернет. Розглянуто засоби веб-інтерфейсу phpMyAdmin для адмініс-

трування сервера MySQL. Детально описано етапи створення БД, на численних 

прикладах розглянуто специфіку пошуку та відбору певних даних, різноманіт-

ного маніпулюваннями даними у таблицях БД. 

Щоб забезпечити більш ефективне сприйняття матеріалу та формування 

практичних навичок наприкінці кожного розділу розміщені питання для само-

контролю засвоєння знань, а наприкінці посібника – підсумковий тест. 

Автори сподіваються, що навчальний посібник буде корисним під час під-

готовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 “Інформаційні технології”, а 

також для всіх майбутніх фахівців, зацікавлених питаннями комп’ютеризації 

власної професійної діяльності.  
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