
 
Тема: Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів у середовищі СУБД 

MS Access 
Мета: Навчитись створювати реляційні бази даних, використовуючи СУБД MS Access, 

зокрема таблиці бази даних у режимі Конструктора; визначати тип даних, створювати 
зв’язки між таблицями. 

 
Поняття про бази даних та СУБД 

Дані — це інформація, зафіксована (закодована) у певній формі, придатній для подальшої 
обробки, зберігання і використання. 

Учені запевняють, що зберігання та використання великих обсягів даних, накопичених 
людством, виправдано тільки за умови, якщо пошук потрібних даних здійснюється швидко і 
подаються вони в доступній для розуміння формі. Ці умови забезпечують сучасні технології 
зберігання даних. Основою цих технологій є комп’ютеризовані бази даних (БД). 

Базою даних називають сукупність взаємопов'язаних даних деякої предметної галузі, що 
зберігаються в пам'яті ЕОМ та організовані так, що їх можна використовувати для розв'язування 
багатьох задач різними користувачами. Приклади: БД щодо наявності медикаментів; БД у системі 
розкладу літаків, поїздів або БД продажу квитків транспорту; БД документів учнів школи, 
картотека відділу кадрів або бібліотеки тощо. 

При створенні БД розрізняють такі етапи: 
1. Постановка завдання. На цьому етапі визначається мета створення бази даних, 

окреслюється предметна область, для якої буде створюватися база даних, визначаються 
потенційні користувачі бази даних. 

2. Створення  інформаційної  моделі  бази  даних,  у  якій  виділяються  множини об’єктів 
майбутньої бази даних, описуються зв’язки між ними. 

3. Визначення моделі даних. 
4. Створення структури бази даних з використанням однієї із систем управління 

базами даних або однієї з мов програмування. 
5. Уведення даних. 
6. Тестування бази даних, її корекція. 

Помилки у проектуванні можуть з’ясуватися після виконання значного обсягу робіт з 
уведення даних. Це призводить до невиправданих втрат часу і коштів. 

Для роботи з комп’ютерними базами даних використовують спеціальні програми –  
системи управління базами даних (СУБД). Використовуючи їх, користувачі створюють бази 
даних, виконують пошук, оновлення даних тощо. 

Системи управління базами даних –  це прикладні комп’ютерні програми, призначені 
для створення, збереження та використання баз даних. 

Залежно від моделі даних, яка використовується в СУБД, їх поділяють на ієрархічні, 
мережеві, реляційні. 

Ієрархічна модель бази даних нагадує «дерево» (граф), тому має такі самі параметри: 
рівень, вузол, зв'язок. Модель працює за таким принципом: кілька вузлів нижчого рівня 
з'єднуються за допомогою зв'язку з одним вузлом вищого рівня. 

Мережева модель бази даних. Загальним виглядом вона схожа на ієрархічну. Має такі 
самі складові структури, вирізняється характером відношення між ними. Між елементами 
структури довільний, не обмежений кількістю елементів зв'язок. 
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Найбільш поширеними є реляційні БД.  
Реляційною БД називають базу даних, що містить інформацію, подану у відповідних 

прямокутних таблицях. Така таблиця називається відношенням. Кожен рядок таблиці містить 
інформацію про один окремий об'єкт системи, а кожен стовпчик – певні характеристики 
(атрибути) цих об'єктів. Рядки такої таблиці називаються – записами (кортежами), а 
стовпчики – полями (атрибутами). Для кожного поля визначається тип і формат. 

Реляційна модель бази даних має такі властивості: 
 кожен елемент таблиці – один елемент даних; 
 усі дані в одному і тому ж стовпчику в таблиці мають один тип; 
 кожен стовпчик (поле) має унікальне ім'я; 
 однакові рядки в таблиці відсутні; 
 порядок слідування рядків в таблиці може бути довільним і може характеризуватися кількістю 

полів, кількістю записів, типом даних. 

Система управління базами даних Microsoft Office Access 2010 
Система управління базами даних MS Access 2010 (далі Access) – це реляційна СУБД, 

передбачає роботу порівняно з невеликими за обсягом базами даних для особистого користування 
та для невеликих організацій. 

СУБД Access дає змогу: 
 проектувати табличні об'єкти бази даних; 
 встановлювати зв'язки між таблицзями; 
 вводити, зберігати, переглядати, сортувати, модифікувати дані таблиці з використанням 

апарату алгебри логіки та індексування; 
 створювати й використовувати об'єкти БД. 

Основними об’єктами в базах даних Access є: 
 таблиці – для зберігання даних; 
 запити – для пошуку й витягування тільки необхідних даних за деякими умовами; 
 форми для перегляду, додавання й зміни даних у таблицях; 
 звіти для аналізу й друку даних у певному вигляді. 

Для збереження баз даних Access використовує як основний формат файлів ACCDB (англ. 
Aссess DataBase — база даних Access), забезпечуючи роботу і з форматами файлів попередніх 
версій програми, наприклад MDB (англ. Microsoft DataBase — база даних Microsoft). 

Access можна запустити на виконання кількома способами. Наприклад, виконати Пуск ⇒ 
Microsoft Office ⇒ Microsoft Access 2010 або двічі клацнути на значку вже існуючого файлу бази 
даних формату СУБД Access. 

У першому випадку після запуску програми Access на екрані відкривається початкове вікно 
програми (рис. 6.1).  

Створення нової бази даних 
Для створення нової локальної версії бази даних потрібно: 

1. Вибрати кнопку Новая база данных. 
2. Увести ім’я файлу майбутньої бази даних у поле Имя файла (наприклад, Мій проект) 
3. Вибрати за потреби нове місце збереження файлу (кнопка Поиск расположения для 

размещения базы данных). 
4. Вибрати кнопку Создать. 

Створення бази даних зі зразка шаблону 
Microsoft Access містить ряд шаблонів. Шаблон Access являє собою готову базу даних з 

професійно розробленими таблицями, формами й звітами. Шаблони дозволяють швидко пройти 
початкові етапи створення бази даних. 
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1. Запустіть Microsoft Access із меню «Пуск» або за допомогою ярлика.  
2. Виберіть елемент «Образцы шаблонов» і перегляньте доступні шаблони. 
3. Виберіть необхідний шаблон. 
4. У правій частині екрана у вікні «Имя Файла» введіть ім'я файлу або використайте 

запропоноване ім'я. 
5. Натисніть кнопку «Создать». Microsoft Access створить на основі шаблону нову базу даних і 

відкриє її. 

 
Рис. 6.1.  Початкове вікно програми Microsoft Access 

 

Після відкриття створеної бази даних під стрічкою інструментів, як правило, з’являється 
рядок з попередженням системи безпеки про те, що певний вміст бази даних вимкнуто (рис. 6.2). 
Для ввімкнення повного вмісту бази даних потрібно вибрати кнопку Включить содержимое. 
Блокування окремих елементів бази даних здійснюється, щоб запобігти ураженню вірусами. 

 
Рис. 6.2. Рядок попередження системи безпеки під час відкриття файлів 

 
При створенні нової бази даних з’являється діалогове вікно (рис. 6.3), яке містить наступні 

елементи: 
1. Панель швидкого доступу – забезпечує доступ до команд одним клацанням миші.  
2. Стрічка інструментів – багатосторінкова область, розташована у верхній частині головного 

вікна. Кожна сторінка «стрічки» містить набір логічно зв'язаних елементів. Деякі сторінки, 
такі як «Главная», «Создание», «Внешние данные», «Работа с базой данных» доступні весь 
час роботи з програмою, інші є контекстно залежними, тобто з'являються тільки при роботі з 
певними об'єктами. 

3. Подання Backstage  – набір команд на вкладці «Файл» на стрічці, які застосовуються до всієї 
бази даних.  

4. Область навігації – область у лівій частині вікна Access, що призначена для роботи з 
об'єктами бази даних. Область навігації дозволяє організувати об'єкти бази даних і є основним 
засобом відкриття або зміни об'єктів бази даних. 

5. Рядок стану – стандартний елемент інтерфейсу користувача, який використовується для 
відображення повідомлень про стан властивостей, індикаторів ходу виконання і т. д. 

Для збереження баз даних Access починаючи з версії 2007 використовує як основний 
формат файлів ACCDB (англ. Aссess DataBase – база даних Access), забезпечуючи роботу і з 
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форматами файлів попередніх версій програми Access 97 – MDB (англ. Microsoft DataBase – база 
даних Microsoft). 

 
Рис. 6.3. Вікно створеної бази даних 

 

Таблиця – основний об’єкт БД 
Одним із основних елементів СУБД Access, як і взагалі будь-якої СУБД, є таблиця. Саме в 

таблицях БД зберігають усю свою інформацію, і робота з новою БД починається зі створення 
таблиць. Відомо, що таблиця складається зі стовпців і рядків, які є в цілому розграфленою 
прямокутною областю, в якій пояснювальні надписи є найменуваннями стовпців, а безпосередньо 
сама інформація розташовується в рядках (рис. 6.4). 

 

 
Рис. 6.4. Схема структурних елементів таблиці 

 
Говорячи мовою СУБД, кожний рядок таблиці включає дані про один об'єкт (книжки, 

читачі, трансформатори). Стовпці таблиці містять різні характеристики цих об'єктів – атрибути 
(наприклад, найменування книжок, адреси читачів, типи виконання трансформаторів). Рядки 
таблиці називаються записами; всі записи мають однакову структуру – вони складаються з полів 
(рис. 6.4), в яких зберігаються атрибути об'єкта. Кожне поле запису містить одну характеристику 
об'єкта й має чітко визначений тип даних (наприклад, текстовий рядок, число, дата), що визначає 
тип інформації, що зберігається в полі. Усі записи мають ті самі поля, тільки в них містяться різні 
значення атрибутів. 

Створення таблиць в режимі «Конструктор» 
В Access використовуються два способи створення таблиць: 

• створення пустої таблиці в режимі таблиці; 
• створення таблиці в режимі «Конструктор». 

Додати нову таблицю в існуючу базу даних можна за допомогою засобів у групі 
«Таблицы» на вкладці «Создание» (рис.6.5): 

Панель швидкого доступу 

Область 
навігації 

Область 
документа 

Рядок стану 

Стрічка 
інструментів 
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Рис. 6.5.  Вкладка «Создание» 

 
Для створення нової таблиці можна скористатися кожним із описаних способів. При цьому 

можна керуватися наступними правилами: 
1. У режимі таблиці можна відразу ж приступити до введення даних, дозволивши за допомогою 

додатка Access сформувати структуру таблиці автоматично. Імена полів задаються номерами 
(«Поле1», «Поле2» і т. д.), а тип даних поля визначається на основі типу введених даних. 

2. У режимі «Конструктор» спочатку слід створити структуру нової таблиці. Потім необхідно 
переключитися в режим таблиці для введення даних або ввести дані іншим способом, 
наприклад за допомогою форми. 

«Конструктор таблиц» призначений для задання й зміни структури таблиці (рис. 6.6). За 
допомогою конструктора можна формувати таблиці будь-якої складності, з полями будь-якого 
типу. 

 
Рис. 6.6.  Вікно таблиці в режимі «Конструктор» 

 
Створення таблиці в режимі «Конструктор» здійснюється в кілька етапів: 

1. Задання імен полів (стовпців) створюваної таблиці. 
2. Визначення типу даних для кожного поля таблиці. 
3. Задання (при необхідності) додаткових властивостей кожного поля, або використання значень 

властивостей, що установлені за замовчуванням. 
4. Задання ключових полів. 
5. Збереження таблиці під обраним ім'ям. 

Імена полів 
При заданні імен полів таблиць необхідно дотримуватися ряду правил: 

1. Імена полів у таблиці не повинні повторюватися, тобто мають бути унікальними. 
2. Імена полів можуть містити не більше 64 символів, включаючи пробіли. Бажано заміняти 

пробіл « » («Назва книжки») в іменах на знак підкреслення «_» («Назва_книжки»), або писати 
кожне слово з великої букви («НазваКнижки»). 
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3. Бажано уникати вживання імен полів, що збігаються з іменами вбудованих функцій або 
властивостей Access (наприклад, Name – ім'я). 

4. Ім'я поля не повинне починатися із пробілу або керуючого символу. 
5. Імена полів можуть містити будь-які символи, включаючи букви, цифри, пробіли, спеціальні 

символи, за винятком крапки (.), знаку оклику (!), апострофа (') і квадратних дужок ([ , ]). Цього 
ж правила необхідно дотримуватися для імен таблиць, а також інших об'єктів Access. 

Тип даних полів 
Після введення імені поля необхідно задати тип даних, які будуть знаходитися в цьому полі. 

Найбільш зручним способом є вибір типу зі списку, що доступний у режимі «Конструктор» 
(рис. 6.7).  

 
Рис. 6.7. Вибір типу поля 

В Access є наступні типи даних: 
1. «Текстовый» – символьні або числові дані, які не потребують обчислень. Поле даного типу 

може містити до 255 символів. Розмір текстового поля задається за допомогою властивості 
«Размер поля», в якому вказується максимальна кількість символів, які можуть бути введені 
в дане поле. 

2. «Поле MEMO» – призначено для введення текстової інформації, яка по обсягу перевищує 
255 символів. Таке поле може містити до 65 535 символів. Поле типу «MEMO» не може бути 
ключовим. 

3. «Числовой» – числовий тип застосовується для зберігання числових даних, що 
використовуються в математичних розрахунках. Має багато підтипів. Від вибору підтипу 
(розміру) даних числового типу залежить точність обчислень. Для установки підтипу 
числових даних служить властивість «Размер поля». Дані цього типу можуть утримуватися в 
1, 2, 4, 8 або 16 байтах. Звичайно за замовчуванням використовується підтип «Длинное 
целое», що займає 4 байти та являє собою число в межах від –2 147 483 648 до +2 147 483 
647. Але, крім цього типу, можна вказати «Байт» – 1 байт, «Целое» –2 байти, «Одинарное с 
плавающей точкою» – 4 байти, «Двойное с плавающей точкою» – 8 байтів, «Код 
репликации», «Действительное», які можуть містити певний діапазон значень. 

4. «Дата/Время» – тип для представлення дати й часу. Дозволяє вводити дати з 100 по 9999 
рік. Дані цього типу утримуються в 8 байтах. 

5. «Денежный» – тип даних, що призначений для зберігання даних, точність подання яких 
коливається від 1 до 4 десяткових знаків. Ціла частина даного типу може містити до 15 
десяткових знаків. Використовується для полів, що містять дані  про ціни, вартість і т. д. 

6. «Счетчик» – поле містить унікальний номер, який Access визначає автоматично для 
кожного нового запису або випадково, або шляхом збільшення попереднього значення на 1. 
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Значення полів типу «Счетчик» обновляти не можна. Максимальне число записів у таблиці з 
полем «Счетчик» не повинно перевищувати двох мільярдів. Звичайно використовується для 
ключових полів (наприклад: «КодКнижки», «НомерКвиткаЧитача» та інше). 

7. «Логический» – логічне поле, що може містити тільки два значення, які інтерпретуються як 
Так/Ні, Істина/Неправда. Поля логічного типу не можуть бути ключовими. 

8. «Поле объекта OLE» – містить посилання на OLE-об'єкт (аркуш Microsoft Excel, документ 
Word, звук, рисунок і т. д.). 

9. «Гиперссылка» – дає можливість зберігати в поле посилання, за допомогою якої можна 
посилатися на довільний фрагмент даних усередині файла або Web-сторінки на тому ж 
комп'ютері, в Інтранет або в Інтернет. 

10. «Мастер подстановок» – не є типом даних. Це інструмент, що служить для створення поля 
підстановок. Поле підстановок дозволяє вибирати значення поля зі списку, що містить  набір 
постійних значень або значень із іншої таблиці. Інформація, сформована майстром 
підстановок, відображається на вкладці «Подстановка» нижній панелі конструктора таблиць. 

Властивості полів таблиці 
Властивості полів таблиці використовуються для визначення виду даних, що вводяться й 

відображаються в полі. 
«Формат поля» дозволяє вказати формати виводу тексту, чисел, дат і значень часу на екран і 

на друк у таблицях, і в пов'язаних із даним полем елементах керування у формах і звітах (якщо для 
цих елементів керування не встановлений інший формат). Властивість визначає тільки спосіб 
відображення даних, не впливаючи на спосіб їхнього збереження.  

Властивість «Подпись» дозволяє задати заголовок поля при виведенні таблиці на екран, 
якщо заголовок не заданий, то виводиться ім’я поля.  

Властивість «Условия на значения» дозволяють встановити обмеження для значень, що 
вводяться в поле (наприклад, для поля Стоимость можна поставити <100, якщо вартість книги не 
повинна перевищувати 100 гривень). 

Властивість «Сообщение об ошибке» (парне до властивості Условия на значения) містить 
повідомлення користувачу при введенні в поле помилкових значень. 

Властивість «Обязательное поле» визначає поле, яке обов'язкове для заповнення. Якщо ця 
властивість має значення «Да», то при введенні нового запису необхідно ввести значення в це поле 
або в будь-який приєднаний до нього елемент керування. Порожні («Null») значення в цьому полі 
не допускаються. 

Властивість «Индексирование» визначає індекс для поля. Індекси використовуються для 
прискорення пошуку. Access підтримує два типові індекси: Індекс-первинний ключ (збіги не 
допускаються) та Індекс-поле (збіги допускаються) 

Визначення ключових полів 
Ключове поле – це одне або кілька полів, комбінація значень яких однозначно визначає 

кожний запис у таблиці. Якщо для таблиці визначені ключові поля, то Access запобігає 
дублюванню або введенню порожніх значень у ключове поле. Ключові поля використовуються 
для швидкого пошуку й зв'язку даних із різних таблиць за допомогою запитів, форм і звітів. 

В Access можна виділити три типи ключових полів: лічильник, простий ключ і складений 
ключ. Розглянемо кожний із цих типів. 
1. Для створення ключового поля типу «Счетчик», необхідно в режимі «Конструктор таблиц»: 

o включити в таблицю поле лічильника (вказавши для поля тип даних «Счетчик»); 
o задати для нього автоматичне збільшення на 1; 
o указати це поле в якості ключового, шляхом натискання на кнопку «Ключевое поле» на 

стрічці «Конструктор таблиц». 
Якщо до збереження створеної таблиці ключові поля не були визначені, то при збереженні 
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буде видано повідомлення про створення ключового поля. При натисканні кнопки «Да» буде 
створено ключове поле «Счетчик» з ім'ям «Код» і типом даних «Счетчик». 
2. Для створення простого ключа досить мати поле, що містить унікальні значення (наприклад, 

коди або номери). Якщо обране поле містить повторювані або порожні значення, його не можна 
визначити як ключове. Для визначення записів, що містять повторювані дані, можна виконати 
запит на пошук повторюваних записів. Якщо усунути повтори шляхом зміни значень 
неможливо, потрібно або додати в таблицю поле «Счетчик» й зробити його ключовим, або 
визначити складений ключ. 

3. «Составной ключ» необхідний у випадку, якщо неможливо гарантувати унікальність запису за 
допомогою одного поля. Він являє собою комбінацію декількох полів. Використовується в 
складних проектах БД. 

Увага! Ключеве поле повинно бути призначено Обязательным і необхідно вказати, що це 
поле є Индексированным (Да. Совпадений не допускается). 

Поняття зв'язків між таблицями 
Зв'язки дозволяють установити правила взаємодії між таблицями, завдяки чому часто 

вдається значно зменшити обсяг будь-якої бази даних, особливо в тих випадках, коли інформація 
повторюється. Крім того, забезпечується високий рівень захисту від некоректного введення 
інформації, і з'являється можливість уникнути багатьох проблем, пов'язані зі зміною даних у 
таблицях. Зв'язки в реляційних базах даних визначаються за збігом значень полів у різних 
таблицях. У теорії реляційних СУБД використовуються 3 варіанти зв'язків між двома таблицями: 
1. Один-до-одного (позначають 1:1)– кожному запису таблиці А відповідає не більше одного 
запису в таблиці В й навпаки. Відповідність записів встановлюється в результаті пошуку в полі, 
що є первинним ключем однієї з таблиць, значення поля, що має назву зовнішнього ключа другої 
таблиці. 
2. Один-до-багатьох (позначають як 1:∞ або 1:М, де – М  від англ. Many — багато)–– 
первинний ключ таблиці А (поле, що містить унікальні значення), зв'язується зі зовнішнім ключем 
таблиці В (значення поля можуть повторюватися). При цьому кожному запису першої таблиці 
може відповідати кілька записів другої. 
3. Багато до багатьох (позначають ∞:∞ або М:М). Одному запису в таблиці А може 
відповідати кілька записів у таблиці В, а одного запису в таблиці В може відповідати багато 
записів в таблиці А. Зв'язок багато до багатьох  в Access  не  реалізований і  перетворюється на два 
зв'язки один до багатьох за допомогою таблиці зв'язків. 

Для роботи зі зв'язками між таблицями в Access використовується схема даних. Щоб 
відкрити схему даних, необхідно необхідно на вкладці «Работа с Базами Данных» в групі «Связи» 
натиснути кнопку «Схема данных» (рис. 6.8). 

 

 
Рис. 6.8. Група «Связи»  вкладки «Работа с Базами Данных» 

 
Забезпечення цілісності даних 

В Access забезпечується можливість автоматичної перевірки цілісності даних у зв'язаних 
полях. 

Цілісність даних означає систему правил, що використовуються для підтримки зв'язків 
між записами у зв'язаних таблицях, а також для забезпечення захисту від випадкового 
видалення або зміни зв'язаних даних. Установити перевірку цілісності даних можна, якщо 
виконані наступні умови: 

 зв'язане поле головної таблиці є ключовим полем або має унікальний індекс; 
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 зв'язані поля мають один тип даних; 
 обидві таблиці належать одній БД Access. 
Забезпечення цілісності даних призводить до обов'язкового дотримання наступних 

правил: 
1. Неможливо ввести у зв'язане поле підлеглої таблиці значення, що відсутнє у зв'язаному полі 

головної таблиці. 
2. Не допускається видалення запису з головної таблиці, якщо існують пов'язані з нею записи в 

підлеглій таблиці. 
3. Неможливо змінити значення ключового поля в головній таблиці, якщо існують записи, що 

пов'язані з даною таблицею. 
Щоб установити ці правила для конкретного зв'язку, після створення, необхідно на схемі 

даних (рис. 6.9), двічі клацнути на зв'язку (лінії, що з'єднує таблиці), для якого необхідно 
встановити цілісність даних. У діалоговому вікні (рис. 6.10) задати параметри цілісності, 
установивши необхідні прапорці. 
1. «Обеспечение целостности данных» – будь-яка спроба виконати дію, що порушує одне з 

перерахованих вище правил, призведе до виводу на екран попередження, а сама дія 
виконана не буде; 

2. «Каскадное обновление связанных полей» – при зміні ключового поля головної таблиці 
автоматично будуть змінені й відповідні значення поля зв'язаних записів. 

3. «Каскадное удаление связанных записей» – при видаленні запису в головній таблиці 
видаляються й всі зв'язані записи в підлеглій таблиці. 

 

     
 Рис. 6.9. Приклад схеми даних БД Рис. 6.10.  Задання параметрів забезпечення 
 цілісності даних 
 

 
Уявіть, що Вас взяли на посаду адміністратора до туристичної фірми Агенція Мандрівка. 

Керівництво агенції поставило перед Вами задачу –  «створити автоматизоване робоче місце 
оператора у вигляді бази даних та організувати його роботу». Для вирішення поставленої задачі 
пропонуємо свою допомогу, яка полягає у виконанні завдань даної Практичної роботи та 
наступних. Результатом вивчення теоретичного матеріалу та виконання завдань буде створена 
Вами база даних. 

Порядок виконання 
1. Створіть у власній папці файл бази даних з назвою Агенція Мандрівка.accdb. У ній 

створіть таблиці «Путівки», «Дані про країни», «Замовлення», «Курс валюти» за зразком 
(таблиці 6.1, 6.2, 6.3, 6.4). 
  

Завдання до виконання практичної роботи 
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Таблиця 6.1 

Путівки 

Код 
путівки Країна Вид  

відпочинку 
Кількість  

днів 

Вартість 
путівки  

(грн) 

Вартість 
проїзду 

(грн) 
Вид проїзду 

1 Німеччина екскурсії 5 9222 4000 авіапереліт 
2 Великобританія  екскурсії 5 12500  6336 авіапереліт 
3 Франція екскурсії 3 12216  6000 авіапереліт 
4 Італія екскурсії 7 3500 3938 авіапереліт 
5 Польща лікування 10 2800 1200 потягом 
6 Ізраїль екскурсії 4 9700 2400 авіапереліт 
7 Іспанія екскурсії 5 4800 6240 авіапереліт 
8 Угорщина екскурсії 4 3876 1617 потягом 
9 Йорданія лікування 10 12500 4950 авіапереліт 
10 Нідерланди екскурсії 5 12628  2600 авіапереліт 
11 Німеччина лікування 10 16000 3000 авіапереліт 

 
Таблиця 6.2 

Дані про країни 

Країна Континент Площа 
км кв 

Кількість 
населення 

Націона-
льна 

валюта 
Релігія Державний 

прапор 

Додат-
кові 
дані 

Німеччина Західна 
Європа 357021 82000000 євро католицизм 

 

 

Великобри-
танія 

Західна 
Європа 244000 59000000 фунт католицизм 

 

 

Франція Західна 
Європа 551000 59600000 євро католицизм 

 

 

Італія Західна 
Європа 301300 58000000 євро католицизм 

 

 

Польща Центральна 
Європа 312700 39000000 злотий католицизм 

 

 

Ізраїль Азія 20770 7700000 шекель 
іудаїзм, 

християнс-
тво 

 

 

Іспанія Західна 
Європа 504800 46700000 євро католицизм 
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Угорщина Центральна 
Європа 93000 10106000 форинт католицизм 

 

 

Йорданія Близький 
Схід 89206 5900000. дінар іслам 

 

 

Нідерланди Західна 
Європа 41543 16500000 євро католицизм 

 

 

 
Таблиця 6.3 

Замовлення 
Код 

замов-
лення 

Код 
путів-

ки 

Кіль- 
кість 

путівок 

Оплачена 
сума (грн) Замовник Контактний 

телефон 
Контактна 

адреса 

101 1 1 7200 Ткач А.А. (096)142 51 16 
м. Біла Церква, вул. 
Павліченко 20, кв. 
147 

102 2 1 7200 Кривенда 
О.О. (097)899 99 95 м. Біла Церква, вул. 

Лісова 48 

103 5 3 6480 Самейлюк 
Н.С. (093)427 52 13 м. Біла Церква, вул. 

Селекційна 112 

104 3 3 7200 Ткаченко 
М.С. (063)456 89 92 м. Кагарлик, вул. 

Радянська 15 

105 8 2 6000 Гнатюк В.І. (067)788 76 31 м. Київ, вул. Ак. 
Баумана 40, кв. 125 

106 6 1 5000 Дмитрієва 
С.А. (099)350 50 32 м. Київ, вул. Єжеля 

12А, кв. 41 

107 6 1 7560 Маляренко 
Т.А. (098)565 67 80 

Білоцерківський р-н, 
с. Іванівка, вул. 
К.Маркса 10 

108 5 1 2800 Козій М.Б. (067)140 40 18 смт. Терезине, вул. 
Першотравнева 3 

109 4 2 12000 Свікіс Т.О. (067)982 14 32 м. Біла Церква, вул. 
Північна 1, кв. 108 

110 9 2 16000 Шишко Д.В. (095)238 41 42 
м. Біла Церква, вул. 
Леваневського 37, кв. 
56 

 
Таблиця 6.4 

Курс валюти 
Грошова одиниця держави Курс в гривнях 

євро 30,62 
фунт 34,88 

злотий 7,06 
шекель 7,43 
форинт 0,09 
дінар 38,01 

 
2. Визначте типи даних, які будуть міститися в заданих полях.  
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3. Зазначте ключовими поля:  
 в таблиці «Путівки» – ключове поле «Код путівки»;  
 в таблиці «Дані про країни»  – ключове поле  «Країна»; 
 в таблиці «Замовлення»  – ключове поле  «Код замовлення»; 
 в таблиці «Курс валюти»  – ключове поле  «Грошова одиниця держави». 

4. Зберіть цікавий матеріал про країни світу, які б могли зацікавити замовника (фото 
краєвидів, готелів, історичні довідки, тощо...) і помістіть до поля  «Додаткові дані». 

5. Створіть зв’язки між таблицями «Путівки», «Дані про країни», «Замовлення», «Курс 
валюти». При цьому «Путівки» зробіть головною таблицею, а таблиці «Дані про країни», 
«Замовлення», «Курс валюти» – підпорядкованими. 

Забезпечте умову цілісності даних, а також одночасне відновлення й видалення даних у 
всіх підпорядкованих таблицях при їхній зміні в головній таблиці. 

6. На схемі даних (рис. 6.11) розгляньте отриманні зв’язки, визначте типи відношень. 

 
Рис. 6.11. Зв’язки між таблицями БД 

 
1. Дайте визначення поняттям: Дані, База даних, СУБД ? 
2. Назвіть моделі представлення БД. 
3. Назвати основні поняття реляційної БД. 
4. Які типи даних використовують для створення полів БД? 
5. Яке поле називають ключовим? 
6. Для чого потрібно створювати міжтабличні зв’язки?  
7. Назвіть типи зв'язків між таблицями. 
8. Перелічіть кроки алгоритму створення структури таблиці. 
9. Як налагодити зв'язки між таблицями?  
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