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Методичні указівки та завдання, щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Організація баз даних та знань» для студентів за спеціальністю:  

121 – Інженерія програмного забезпечення,   124 - Системний аналіз. 

Розробник:   Ярцев В.П., к.т.н., доцент кафедри Системного аналізу. 
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  СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ І ПРАВИЛА ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ 

 

1. Структура КП 

 

КП складається з пояснювальної записки і креслень. Пояснювальна записка 

виконується на аркушах білого нелінійованого папера (з однієї сторони) 

скріплених швидкозшивачем, або будь-яким іншим образом. Вона містить у 

собі: 

1) титульний лист; 

2) бланк рецензії; 

3) завдання на курсове проектування; 

4) зміст; 

5) введення; 

6) основна частина; 

7) висновок; 

8) список використаних документів; 

9) додатки (якщо маються). 

 

Титульний лист наклеюється на лицьову частину швидкозшивача (папки) і 

містить назву кафедри, проекту, прізвище і групу студента. 

 Бланк рецензії приклеюється до внутрішньої частини обкладинки 

швидкозшивача. Допускається використання замість бланка чистого листа, що 

підшивається першим до пояснювальної записки.  

Завдання на курсове проектування являє собою лист, що містить вихідні 

дані для даного студентові варіанта проектування. Вихідні дані для проектування 

визначаються з таблиці 1 «Індивідуальне завдання» методичних  вказівок.  

Зміст відображає структуру КП і містить у собі назви розділів (і 

підрозділів), а також номера сторінок, з яких вони починаються (вертикальний 

стовпчик у правій частині листа).  

Введення визначає постановку задачі на проектування і повинне коротко 

відображати, щонайменше, три моменти: задачі, що розраховуються; шляхи 

рішення цих задач; мета даного курсового проекту. Обсяг, що рекомендується, 1-

1,5 сторінки..  

Основна частина - це сукупність усіх розділів і підрозділів КП, у яких 

вирішуються задачі проектування. Питання, необхідні для розгляду в даному 

проекті відображені в пункті 4 «Завдання на КП». Кількість розділів і їхня назва 

не обов'язкова повинно відповідати в пункті 4 «Завдання на КП». 

Висновок повинний коротко відображати основні результати проектування - 

прийняті проектні рішення і найбільш важливі числові величини.  Обсяг, що 

рекомендується - 1 сторінка. 

Список використаних документів  повинний містити перелік літературних 

джерел (книг, статей, ДСТ, ДСТУ і т.д.) які використовувалися при розробці КП.  

Додаток створюються в разі потреби застосування в КП допоміжного 

матеріалу не відповідає безпосередньо на питання проектування (комп'ютерні 

програми, довідкові дані і т.п.). 
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2. Правила оформлення КП 

 

Нижче перераховані деякі принципи оформлення пояснювальної записки і 

креслень, що необхідні для акуратного однакового виконання студентами КП і 

підготовки їх до мінімальних вимог дипломного проектування. 

Нумерація сторінок виробляється в правій верхній частині листа, вище 

тексту, арабськими цифрами. Титульний лист, бланк рецензії і завдання в 

нумерацію включають, але номера на них не проставляють. 

Написання тексту на листі виробляється ручним, машинописним або 

комп'ютерним способом (висота 12 пт, між строковий інтервал - 1,5) з 

урахуванням відступів: ліворуч - 20 мм, праворуч - 10 мм, зверху - 20 мм, знизу - 

20 мм.  

Текст основної частини при необхідності розділяють на розділи, 

підрозділи, пункти. Якщо роздягнув поділяється на підрозділи, то не повинно 

бути тексту не вхідного в підрозділи. 

Заголовки розділів пишуться симетрично текстові (центруються) 

прописними буквами. Вони складаються з номера розділу (арабськими цифрами) 

відділеного крапкою від назви. Крапку наприкінці заголовків не ставлять, 

заголовки не підкреслюють. 

Заголовки підрозділів пишуть з абзаців, малими літерами, крім першої 

прописної. Номер підрозділу складається з номера розділу і підрозділу розділених 

крапкою і з крапкою наприкінці, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого 

розділу). 

Номер пункту пишеться з абзацу і складається з номера роздягнула, 

підрозділу, пункту розділених крапками. Наприкінці ставиться   крапка, 

наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу другого розділу). Пункт 

заголовка не має. 

Оформлення таблиць виробляється в такий спосіб. Над правим верхнім 

кутом її пишеться слово таблиця і проставляється її номер, наприклад: «Таблиця 

1.2» (друга таблиця першого розділу). Кожна таблиця повинна мати заголовок, що 

поміщають над таблицею посередині (нижче слова «Таблиця»). Якщо величини 

зазначені в графах таблиці мають одиниці виміру, то вони також повинні бути 

зазначені.  

Малюнки повинні мати назву, розташовувана знизу і центроване щодо 

малюнка, і номер у межах роздягнула, розташовуваний по центрі під малюнком. 

Основні формули, а також формули, на які повинні бути посилання 

нумерують арабськими цифрами в межах роздягнула. Номер формули повинний 

знаходитися з правої сторони листа на рівні формули в круглих дужках і містити 

номер розділу і порядковий номер формули розділені крапкою, наприклад: «(4.1)» 

(перша формула четвертого розділу). Пояснення значень символів і числових 

коефіцієнтів, що зустрічаються в КП уперше, варто приводити безпосередньо під 

формулою (кожен символ з нового рядка). Посилання на літературу 
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виробляються в квадратних дужках відповідно до номера джерела в списку 

використовуваних документів, наприклад: «... згідно [4] одержуємо...».  

Креслення виконуються з допомогою AutoCAD ( у залежності від вимог 

викладача) на  форматі А1 або необхідного по масштабу. Кожне креслення 

повинне мати стандартну рамку і кутовий штамп або спрощену форму штампа. 

 

2. Загальна частина завдання: 

 

Розробити базу даних до розміщення на серверу InterBase (Firebird), IBM 

DB2 Express 9.7 яка включає 4-5 таблиць і призначена для рішення 3-4 

інформаційних задач у деякій навчальній предметній області.  

Розробку інформаційно-логічної моделі провести з допомогою AllFusion 

ERwin Data Modeler 7.3.  

Фізичне моделювання БД виконати за допомогою InterBaseConsol  або 

IBExpert (СУБД InterBase), Data Studio, Data Control Senter.  

Виконати завдання файлу довідки IBExpert.chm та створити проект додатку 

щодо роботи з БД у Delphi ХЕ5 або C# по відповідної формі. 

У таблиці 1 пропонується 30 варіантів предметної області. 

Номер варіанта визначається відповідно  запису у класному журналі. 

За бажанням Ви можете запропонувати свій варіант предметної області, що 

ближче відповідає Вашим досвіду і перевагам. Однак по складності він повинний 

відповідати зазначеним вище загальним вимогам і дозволяти вирішувати всі 

задачі даної роботи. 

 

Таблиця 1.  Індивідуальні завдання 

Вид 

індивідуаль

них завдань 

Тематика індивідуальних завдань 
Всього 

годин 

Із них 

Ауд. 

занять 
СРС 

Курсовий 

проект 

Учбова база даних: 

1. Довідник  “Умовно-графічне позначення 

засобів зв’язку”. 

2. Довідник „Кабельне та каналізаційне  

обладнання”. 

3. Довідник „Технічна документація філії 

Укртелеком по обслуговуванню 

телекомунікаційних споруд” 

4. Довідник „Засоби метрологічних 

вимірювань телекомунікацій” 

5. Довідник „Комутатори локальних 

обчислювальних мереж”. 

6.Довідник „Засоби ІР-телефонії”. 

7. Довідник  “Умовно-графічне позначення 

засобів сигналізації”. 

8. Довідник „Модеми зв’язку”. 

9. Довідник „Сучасні УПАТС”. 

78 4 74 
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Вид 

індивідуаль

них завдань 

Тематика індивідуальних завдань 
Всього 

годин 

Із них 

Ауд. 

занять 
СРС 

10. Довідник „ Магістральні кабелі”. 

11. Довідник „Лазери та світлодіоди 

зв’язку”. 

12. Довідник „Шкальні індикатори” 

13. Довідник „Контролери шкальних 

індикаторів”. 

14. Довідник „Сучасні мікроконтролери”. 

15. Довідник „Геоінформаційні системи 

автоматизованого проектування”. 

16. Довідник „Нормативи та тарифи 

телекомуникаційних робот ”. 

17.Довідник „Обладнання  до мережі  

Ethernet”. 

18. Довідник „Обладнання  до мережі 

Gigabit Ethernet” 

19.Довідник „Засобі метрологічних 

вимірювань для проектування ЛОМ” 

20. Довідник  “Маршрутизаторі  

обчислювальних мереж”. 

21. Довідник „ LAN –модеми ”. 

22. Довідник „Сучасні мині-АТС”. 

23.Довідник „ Пасивне обладнання  

обчислювальних мереж”. 

24.Довідник „ Елементи структурованої  

кабельної системи ”. 

25. Довідник „Комутатори  обчислювальних 

мереж”. 

26. Довідник „Сервера обчислювальних 

мереж ”. 

27. Довідник  „Сучасні протоколи 

обчислювальних мереж”. 

28. Довідник „Обладнання IP-телефонії ”. 

29.Довідник „Провайдери послуг Internet”.  

30.Довідник „Оператори мобільного 

зв’язку”.  

 

Усього  78 4 74 

 

 

 

3. Курсовий проект  повинен містити такі розділи: 
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1.Опис предметної області, інформаційні завдання, які потрібно виконати.  

2. Опис інформаційно логічної моделі. 

3. Розробка інструкцій на мові SQL  щодо створення таблиць БД. 

4. Розробка схеми зв'язків між таблицями. 

5. Розробка інструкцій на мові SQL щодо запитів  на одержання інформації з 

таблиць БД. 

6. «Реальні» дані, введені в таблиці БД (не менше 10 записів у таблицю). 

7. Отримані результати рішення інформаційних задач (виконання 

параметричних та з елементами розрахунків запитів);   

8. Для  догляду та додання даних у таблиці, необхідно створити  додаток у 

середовищах програмування Delphi XE або C# з елементами керування та 

процедурами розрахунку, пошуку, фільтрації даних.  

9. Висновок. 

10.Список використаної літератури. 

 

Звіт по завданню повинний бути оформлений на стандартних аркушах 

формату  А4 та збережена на ел. носії. Текст і таблиці можуть бути набрані на 

комп'ютері. Використовувати тільки одну сторону листа (зворотну сторону 

залишати чистої). 

 

 

4. Методичні рекомендації з написання розділів КП 

 

1. Короткий опис предметної області 

 

Опис предметної області необхідно для того, щоб визначити: 

- зміст інформації, що повинна зберігатися в БД; 

- джерела інформації (документи), на основі яких формується БД; 

- перелік інформаційних задач, що повинні зважуватися з застосуванням 

розроблювальної БД. 

На основі опису предметної області визначити інформаційні об'єкти з вказівкою 

атрибутів (характеристик), що повинні представлятися в БД.  

Побудувати у CASE BPWin контекстні діаграми бізнес-процесів та 

інформаційних завдань. 
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Рис. 1  Пример контекстної діаграми 

 

 
 

Рис.2.  Пример діаграми декомпозиції 

 

 

Побудувати інфологічну модель БД у CASE  ERStudio.  



9 

 

 
  

Рис.3. Пример ER діаграми 

 

При описі інформаційних задач, що будуть виконуватися за допомогою БД у 

роботі,  привести форми таблиць, що повинні виходити як результат рішення цих 

задач.   

Наприклад, для БД «СКЛАД» можуть зважуватися такі інформаційні задачі: 

 

1) одержати перелік товарів, що надійшли на склад після зазначеної дати. 

Результуюча таблиця повинна мати форму: 

 

Код  

товару 

Найменування 

товару 

Кількість Дата 

постачання 

    

2) визначити сумарну вартість товарів, проданих кожному з покупців. 

Результуюча таблиця повинна мати форму: 

 

Код  

покупця 

Найменування 

покупця 

Сумарна вартість 

покупок 
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2. Розробка таблиць БД  у редакторі SQL  IBConsol 

 

У цьому розділі необхідно привести структуру кожної з таблиць (імена 

полів, типи даних, властивості полів), визначити первинні ключі. Описати 

підстановки, що передбачається використовувати при створенні таблиць. 

Перевірити відповідність таблиць вимогам нормалізації відносин. Якщо 

виявляється, що вихідні таблиці не задовольняють яким-небудь з вимог 

нормалізації відносин, перетворити таблиці так, щоб вимоги ці задовольнялися. 

Дані про структуру кожної таблиці БД представити у виді таких таблиць (на 

прикладі таблиці ПОСТАЧАННЯ БД “Склад”): 

 

Ознака 

ключа 

Ім'я полючи Тип даних Найбільш важливі властивості 

* Код_Поставщ Smallint Індексоване (повторення не 

допускаються) 

 Код_Товару Smallint Індексоване (повторення 

допускаються) 

 Кількість Smallint Ціле 

 Ціна_Єдина Float  

 Дата Timestamp Короткий формат дати 

 

Позначати обов'язкові поля. 

 

3. Розробка схеми зв'язків між таблицями 

У цьому розділі привести схему зв'язків (малюнок) виконаних у CASE  

ERStudio за допомогою зворотного проектування. Указати поля, що зв'язуються 

(ключі зв'язку),обґрунтувати типи і властивості зв'язків. 

 

4. Розробка запитів на одержання інформації з БД 

 

 Розробити запити для рішення кожної з інформаційних задач, описаних у 

розділі 1. Привести тексти запитів мовою SQL і супроводити їх короткими 

поясненнями. Кожному створеному Вами запиту привласніть ім'я, що відповідає 

призначенню запиту.  

Для пошуку даних, зробити параметричні та перехресні запити, з елементами 

розрахунку.   

 

5. «Реальні» дані, введені в БД 

 

Зробити приклад інструкції щодо додання даних у таблиці на мові SQL. 

У розділі привести уміст усіх таблиць (ваші «реальні» дані), що ви 

використовуєте в контрольній роботі. Як уже відзначалося вище, ці дані повинні 

відповідати предметної області відповідно до Вашого варіанта. У кожній таблиці 
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повинне бути приблизно 10 записів. Конкретні значення додати таким чином, щоб 

можна було наочно продемонструвати результати виконання розроблених Вами 

запитів.  

 

6.Отримані результати рішення інформаційних задач (виконання запитів) 

У цьому розділі привести заповнені реальними даними таблиці, отримані в 

результаті виконання розроблених вами запитів (результати рішення 

інформаційних задач). Якщо у Вас була можливість реально створити і 

досліджувати БД на комп'ютері, можна (бажано) привести роздруківки отриманих 

результатів. 

 

7. Для  догляду даних таблиць необхідно створити  додаток у середовище 

Delphi або С#. 

 

У цьому розділі необхідно створити додаток  для виведення даних з таблиць 

у середовища ООП Delphi за допомогою технології IBExpress з компонентами 

прямого доступу. У проекту повинно бути титульна сторінка, кнопці керування, 

навігатори для переміщення по записам таблиць, компоненти DBGrid, DBEdit, 

Button. 

Створити процедури для розрахунку, переносу результату розрахунку у 

наступну форму, пошуку та фільтрації даних, очищення елементів введення 

даних.  

 

8. Висновок (висновки). 

Висновок може містити коротку оцінку проробленої роботи (підбити 

підсумок). Ваші особисті оцінки (погляди) важливості, перспектив застосування 

СУБД. Можна вказати на питання, що залишилися неясними й ін. 

 

9. Список використаної літератури. 

У список включати тільки ту літературу, що Ви особисто використовували 

при виконанні контрольної роботи. 
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5. Приклад виконання курсового проекту 

 

5.1  Короткий опис предметної області 

 

Нехай, предметна область, для якої необхідно розробити БД, це навчальний 

процес у начальному закладі Точніше, тільки невелика його частина – облік 

успішності студентів. Тому розроблювальну БД назвемо “Успішність  студентів ”. 

Визначимо такі інформаційні задачі, які потрібно буде вирішувати за 

допомогою розроблювальної БД: 

1) Одержувати по кожному зі студентів середній бал по всіх предметах. 

Результуюча таблиця повинна мати форму: 

ПІБ Середн. бал Кількість оцінок 

   

2) Одержувати список студентів, що мають двійки. Результуюча таблиця 

повинна мати форму: 

ПІБ Предмет 

  

3) Одержувати список студентів заданої групи: 

ПІБ Номер студ. квитка 

  

 

4) Одержувати число студентів заданої групи: 

Група Кількість студентів 

  

У якості основних інформаційних об'єктів для створюваної БД, мабуть, 

потрібно прийняти такі об'єкти: 

- студент; група; предмет; успішність. 

Для кожного з цих інформаційних об'єктів визначимо наступні 

характеристики (атрибути), які потрібно зберігати в БД: 

 

Об'єкт Атрибути 

Студент ПІБстудента 

Рік народження 

Адреса 

Номер групи 

Номер студентського квитка 

Група Найменування (номер) групи 

ПІБ старости групи 

Факультет 

Предмет Найменування предмета 

Кількість годин на предмет 
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Програма предмета  

Успішність Студент 

Предмет 

Дата 

Вид заняття 

Оцінка 

 

Дані про успішність визначаються за поточними оцінками (наприклад, по 

журналі) протягом деякого періоду часу (семестру). 

 

5.2 Розробка таблиць БД 

Для кожного з інформаційних об'єктів, що визначені нами вище, будемо 

створювати окрему таблицю БД. У таблицях БД будуть зберігатися реальні дані, 

що характеризують відповідні об'єкти. Розроблені структури таблиць приводяться 

нижче: 

СТУДЕНТИ 

Ім'я полючи Тип даних Призн. 

ключа 

Основні властивості 

КодСтуд Лічильник * Обов'язкове поле; Індексоване (повторення 

не допускаються) 

КодГр Числовий  Обов'язкове поле; Індексоване (повторення 

допускаються) 

ПІБ Текстовий  Розмір – 40;  

Обов'язкове поле 

ГодРожд Числовий   

Адреса Текстовий  Розмір – 50; 

НомСтБил Текстовий   

ПРЕДМЕТИ 

Ім'я 

полючи 

Тип даних Призн. 

ключа 

Основні властивості 

КодПр Лічильник * Обов'язкове поле; Індексоване (повторення 

не допускаються) 

НаимПр Текстовий  Розмір – 50;  

Обов'язкове поле 

КолЧас Числовий   
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ГРУПИ 

Ім'я 

полючи 

Тип даних Призн. 

ключа 

Основні властивості 

КодГр Лічильник * Обов'язкове поле; Індексоване (повторення 

не допускаються) 

НаимГр Текстовий  Розмір – 10;  

Обов'язкове поле 

Староста Текстовий  Розмір – 40 

 

УСПІШНІСТЬ 

Ім'я 

полючи 

Тип даних Приз. 

ключа 

Основні властивості 

КодСтуд Числовий * Обов'язкове поле; Індексоване (повторення 

допускаються); Підстановка поля ПІБ з 

таблиці СТУДЕНТИ 

КодПр Числовий * Обов'язкове поле; Індексоване (повторення 

допускаються); Підстановка полю НаимПр 

із таблиці ПРЕДМЕТИ 

Дата Дата/Час * Обов'язкове поле; Індексоване (повторення 

допускаються);  

Формат – Короткий формат дати 

ВидЗанят Текстовий  Обов'язкове поле; Підстановка зі списку 

фіксованих значень 

Оцінка Числовий  Обов'язкове поле;  

Умова на значення – 2 or 3 or 4 or 5; 

 

Для таблиць СТУДЕНТИ, ПРЕДМЕТИ і ГРУПИ ми ввели ключові поля 

числового типу для зручності зв'язування таблиць по цих полях. 

Для таблиці УСПІШНІСТЬ визначена складений ключ, що включає 

полючи: КодСтуд, КодПр і Дата. Для зручності введення інформації в таблицю 

УСПІШНІСТЬ задані властивості підстановки для полів КодСтуд, КодПр і 

ВидЗанят. У полю КодСтуд та КодПр поставляються поля ПІБ і НаимПр 

відповідно з таблиць СТУДЕНТИ і ПРЕДМЕТИ. У поле Видзанят задана 

підстановка з фіксованого списку. Цей список, наприклад, включає значення: 

“Лекція”, “Практ.Заняття ”, “Лаб.робота” і ін. Завдяки цьому зменшується 

імовірність помилок при введенні даних. 
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3. Розробка схеми зв'язків між таблицями 

Зв'язку між таблицями установлені відповідно до наступної схеми: 

 

ГРУПИ 

1        СТУДЕНТИ 

1 

м 

 

                                                                       УСПІШНІСТЬ 

м 

 

1 

 

                  ПРЕДМЕТИ          м  

 

 

 

 

 

Тип зв'язків, установлюваних між таблицями – “один до багатьох”. 

Обґрунтування саме такого типу зв'язків тут очевидно: одного запису таблиці 

ГРУПИ можуть (повинні) відповідати 0 чи більш записів таблиці СТУДЕНТИ, і 

ін.. Зв'язки задані з властивістю забезпечення цілісності даних з каскадним 

видаленням записів у підлеглих таблицях. Властивість каскадного відновлення 

зв'язаних полів у нашому випадку позбавлена змісту, тип поля зв'язку в головній 

таблиці – Лічильник. Значення поля цього типу не може змінюватися. 

 

4. Розробка запитів на вибірку інформації з БД 

 

Для рішення інформаційних задач, що були визначені вище при описі 

предметної області, створимо запити на вибірку даних мовою SQL.  

Запит для одержання середнього бала по кожнім студенті (назвемо запит 

“Средн_бал_студентів”): 

SELECT С.ПІБ, Avg(У.Оцінка) AS [Средн бал], 

Count(У.Оцінка) AS [Колич оцінок] 

FROM СТУДЕНТИ AS С, УСПІШНІСТЬ AS У 

WHERE С.КодСтуд=У.КодСтуд 

GROUP BY С.ПІБ, У.КодСтуд; 

Тут і нижче для скорочення і більшої наочності тексту запиту ми 

використовували псевдоніми, що заміщають повні імена таблиць: для таблиці 

СТУДЕНТИ - псевдонім З, для таблиці УСПІШНІСТЬ – псевдонім У, і ін. 

У цьому запиті використана інструкція GROUP BY для групування по полю 

У.КодСтуд, завдяки чому можна застосувати групову функцію  Avg, що обчислює 

середній бал у групі даних, що відносяться до одного студента. В інструкцію 

КодСтуд 

КодГр 

ПІБ 

. . . . . . . . 

КодСтуд 

КодПр 

Дата 

. . . . . . . . 

КодПр 

НаимПр 

. . . . . . . . 

КодГр 

НаимГр 

. . . . . . 
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GROUP BY також включене поле С.ПІБ для того, щоб це поле можна було 

включити в результуючий набір даних разом з функцією Avg. 

Якби прізвище студента не потрібно було поміщати в результуючий набір 

даних (обмежитися тільки кодом студента), то можна було б використовувати 

більш простий запит (назвемо його “Средн_бал_студентів1”): 

SELECT У.КодСтуд, Avg(У.Оцінка) 

FROM УСПІШНІСТЬ AS У 

GROUP BY У.КодСтуд;  

Запит для одержання списку студентів, що мають двійки (запит 

“Список_невстигаючих”): 

SELECT С.ПІБ, П.НаимПр 

FROM СТУДЕНТИ AS З, УСПІШНІСТЬ AS У, ПРЕДМЕТИ П 

WHERE (С.КодСтуд=У.КодСтуд) And 

      (У.КодПр=П.КодПр) And 

      (У.Оцінка=2); 

Це многотабличный запит, у якому дані з таблиці УСПІШНІСТЬ 

використовуються тільки в умові добору WHERE. 

Запит для одержання списку студентів заданої групи (запит “Список_групи”): 

SELECT С.ПІБ, С.НомСтудБил 

FROM СТУДЕНТИ AS С, ГРУПИ AS Г 

WHERE (С.КодГр=Г.КодГр) And 

      (Г.НаимГр=[Задайте групу]); 

Це параметричний запит, при виконанні якого Access спочатку виводить на 

екран діалогове вікно, у якому користувач повинний увести найменування 

потрібної йому групи.  

Ознакою того, що це параметричний запит, є те, що в умові порівняння 

замість якого-небудь значення міститься ув'язнений у квадратні дужки деякий 

текст. Цей текст потім виводиться в діалоговому вікні, у якому потрібно ввести 

значення параметра. У нашому випадку це найменування групи. 

Запит для одержання кількості студентів у групах (запит “Число_студентів”): 

SELECT Г.НаимГр AS Група, Count(С.КодГр) AS [Число студентів] 

FROM СТУДЕНТИ AS С, ГРУПИ AS Г 

WHERE Г.КодГр=С.КодГр 

GROUP BY С.КодГр, Г.НаимГр; 

У цьому запиті в інструкції SELECТ ми використовували псевдоніми імен 

полів для більшої наочності даних у результуючій таблиці. У стовпці полючи 

Г.НаимГр у заголовку буде відображатися більш зрозуміле слово “Група”, а в 

стовпці, у якому виводиться значення функції        Count(С.КодГр) буде 

виводитися заголовок “Число студентів”. Тому що в цьому заголовку є пробіл, у 

тексті запиту він укладений у квадратні дужки.  

Запит для одержання кількості студентів у заданій групі (запит 

“Число_студентів”): 

SELECT Г.НаимГр AS [Група], Count(С.КодГр) AS  

[Число студентів] 

FROM СТУДЕНТИ AS C, ГРУПИ AS Г 
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WHERE (Г.КодГр=С.КодГр) and  

(М.НаимГр=[Задайте групу]) 

GROUP BY С.КодГр, Г.НаимГр; 

 

Цей запит відрізняється від попереднього тільки тем, що в інструкції 

WHERE додане  умова, що вимагає введення параметра – найменування групи. 

 

5. “Реальні” дані, введені в БД 

 

Таблиця ГРУПИ 

КодГр НаимГр Староста НаимФак 

1 АЗ-21Б Атрощенко В.В. АЕЗ 

2 АЗ-22Б Бурлаки Т.Г. АЕЗ 

Таблиця СТУДЕНТИ 

КодСтуд КодГр ПІБ ГодРожд Адреса НомСтудБил 

1 АЗ-21Б Иванченко 

Е.Л. 

1980  ДО 

2 АЗ-21Б Атрощенко 

В.В. 

1981  ДО 

3 АЗ-21Б Бай О.В. 1980  ДО 

Таблиця ПРЕДМЕТИ 

КодПр НаимПр ВсегоЧас Програма 

1 Математика 200  

2 Фізика 150  

3 БД 130  

 

Таблиця УСПІШНІСТЬ 

КодСтуд КодПр Дата ВидЗан Оцінка 

Иванченко Е.Л. Математика 10.09.01 Лекція 5 

Атрощенко В.В. Математика 02.09.01 Ін.зайнятий. 2 

Бай О.В. Фізика 04.09.01 Ін.зайнятий. 3 

 

6. Отримані результати рішення інформаційних задач (виконання запитів). 

Розроблена в даній контрольній роботі БД була реально створена в СУБД 

Access. Результати рішення, що приводяться нижче, інформаційних задач 

збігаються  з результатами запитів створеної БД “Успішність_студентів”.   

Результат виконання запиту “Середн_бал_студентів”: 

 

ПІБ Середн Бал Колич оцінок 

Атрощенко 2,0 1 
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ПІБ Середн Бал Колич оцінок 

Бай  3,5 2 

Бурлаки Т.Г. 5,0 1 

 

Результат виконання запиту “Средн_бал_студентів”: 

КодСтуд Середн бал 

Иванченко Е.Л. 5 

Атрощенко В.В. 2 

Бай О.В. 3,5 

Бурлаки Т.Г. 5 

 

Усупереч чеканню в цьому запиті виводяться не коди 

КодСтуд, а прізвища студентів. Це з'явилося результатом “роботи” підстановки, 

що ми створили для полючи КодСтуд. 

 

Результат виконання запиту “Список_невстигаючих”: 

ПІБ НаимПр 

Атрощенко В.В. Математика 

Кравчук В.М. СОБД 

 

 

 

 

Результат виконання запиту “Список_групи” для заданої групи АЗ-21Б: 

ПІБ НомСтудБил 

Иванченко Е.Л. ДО 

Результат виконання запиту “Список_групи” для заданої групи АЗ-22Б: 

ПІБ НомСтудБил 

Бурлаки Т.Г. ДО 

Гоголь О.М. А-4445-Е 

Результат виконання запиту “Число_студентів”: 

Група Число студентів 

АЗ-21Б 6 

АЗ-22Б 3 
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7. Для  догляду даних таблиць створити  додаток у середовище Delphi . 

 

У цьому розділі необхідно створити додаток  для виведення даних з двох 

таблиць з допомогою середовища ООП Delphi ХЕ або С# та виконати 

програмування розрахунку. 

 

 

Рис.4.  Пример  форм додатку до роботи з БД 

8. Висновок 

У даній  роботі розробили просту навчальну БД відповідно до нашого варіанта 

завдання, одержали деяку практику в проектуванні найпростіших БД. Розроблену 

БД ми реально створили в СУБД InterBase і перевірили її роботу на комп'ютері. 

Стали більш зрозумілими багато практичних питань. Ми переконалися, що 

сервера БД– це досить могутня і зручна для користувача СУБД. 

  

9. Список використаної літератури 

 

Підпис     Дата 
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