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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

В умовах ринкових відносин діяльність суб’єктів економіки в 

сучасному суспільстві супроводжують використанням 

комп’ютерних технологій та автоматизованих інформаційних 

систем. Їх розвиток і вдосконалення вимагають від фахівців знання 

економіки, менеджменту, інформатики, програмування та інших 

спеціальних дисциплін, пов’язаних з інформаційними системами і 

технологіями. Якщо об’єднати ці знання і спрямувати їх на 

створення системи, яка б повністю автоматизувала всі функції 

управління та бізнес-процеси на підприємстві, то результатом буде 

інформаційна система (ІС). Системи такого класу активно і масово 

почали використовуватися в 90-х роках минулого сторіччя. За цей 

період вони перетворилися в потужний інструмент управління 

діяльністю великих підприємств - корпорацій, концернів, холдингів 

та інших. Тому набуття знань і навиків проектування, розробки, 

тестування, налаштування, впровадження, експлуатації, 

супроводження таких систем є актуальним для майбутнього фахівця 

з інформаційних систем. 

Вивчення курсу «Проектування інформаційних систем» 

ґрунтується на знаннях з усіх дисциплін спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології», зокрема дисциплін 

пов’язаних з інформаційними технологіями теоретичного і 

прикладного характеру. Виконані лабораторні роботи є продуктом, 

при розробці якого здійснюється інтегроване використання 

теоретичних і практичних знань з раніше вивчених дисциплін. 

Лабораторні роботи виконуються здобувачами вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня на IV курсі, що навчаються за 

освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та 

технології» спеціальності  126 «Інформаційні системи та 

технології». 

Виконання лабораторних роботіт з дисципліни «Проектування 

інформаційних систем» сприятиме формуванню загальних та 

фахових компетентностей, соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

та забезпечуватиме програмні результати навчання здобувача вищої 

освіти відповідно до фаху та освітньо-професійної програми 

«Інформаційні системи та технології» спеціальності  126 

«Інформаційні системи та технології». 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Поняття логічно-інформаційної моделі 

автоматизованої системи обробки даних 

 

Мета: навчитися розробляти схему даних автоматизованої 

інформаційної системи 

Завдання: 

Розробіть схему даних автоматизованої інформаційної системи 

накресливши її на аркуші паперу згідно свого варіантну (номеру по 

списку у журналі)  за наступними основними вимогами: 

1. Кількість таблиць – не менше шести. 

2. Кількість полів у таблиці – не менше трьох. 

3. Використати поля різних типів даних, а саме:  

 числові (цілочисельні);  

 числові (дробові);  

 текстові;  

 поля дати; 

 логічні поля типу так або ні.  

4. У кожній таблиці повинно бути ключове поле. 

Зразок схеми даних автоматизованої інформаційної системи 

зображено на рис. 1. 

Теми для створення АІС 

1. Створення АІС абонементу бібліотеки. 

2. Створення АІС автостоянки. 

3. Створення АІС архіву особових справ співробітників. 

4. Створення АІС обліку новобудов міста. 

5. Створення АІС гуртожитку. 

6. Створення АІС підприємства харчової промисловості 

7. Створення АІС підприємства машинобудівної галузі. 

8. Створення АІС торгівельного підприємства. 

9. Створення АІС співробітників вузу. 

10. Створення АІС музею. 

11. Створення АІС туристичної фірми. 

12. Створення АІС перукарні. 

13. Створення АІС школи. 

14. Створення АІС фотосалону. 
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15. Створення АІС служби зайнятості. 

16. Створення АІС спортивного залу. 

17. Створення АІС студентів групи. 

18. Створення АІС днів народжень співробітників. 

19. Створення АІС сільської ради. 

20. Створення АІС фермерського господарства. 

21. Створення АІС лісового господарства. 

 

 
Рис. 1. Схема даних ІС 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке інформаційна система? 

2. Назвіть етапи створення АІС. 

3. Опишіть особливості створення схеми даних АІС. 

4. Що таке ключове поле?. 

5. Яким чином створюються зв’язки між таблицями бази даних? 

Література: [1, 2, 3, 4]. 

 

 



 

7 

 

Тема 2. Розробка бази даних автоматизованої інформаційної 

системи 

 

Мета: навчитися створювати базу даних MySQL автоматизованої 

інформаційної системи на основі схеми даних 

Завдання: 

1. Встановіть (якщо раніше не був встановлений) Denwer. 

2. У файлі "my.ini" що знаходиться у каталозі 

"C:\WebServers\usr\local\mysql-5.5" внести наступні зміни: 

«character-set-server = utf8» на «character-set-server = cp1251» 

3. Завантажте сервер запустивши «Run.exe» у папці 

«C:\WebServers\denwer» 

4. Встановити ODBC запустивши файл «MyODBC-3.51.11-1-

win.exe». 

5. Встановити MySQL-Front (альтернативний додаток для 

створення бази даних, що замінює phpMyAdmin) запустивши файл 

«MySQL-Front_Setup.exe». 

6. Завантажити додаток MySQL-Front за допомогою ярлика 

на робочому столі. 

7. Створіть новий сеанс. 

8. Створіть нову базу даних «konferentsiyi», для цього 

виконайте пункт головного меню «База данных» - «Создать» - 

«База данных…» .  

9. Створіть таблицю «kafedry». Для цього виділіть створену 

базу даних «konferentsiyi» із контекстного меню (права клавіша 

миші) виконайте команду «Создать» - «Таблица…».  

10.  Відкрийте таблицю «kafedry» та змініть назву ключового 

поля цієї таблиці з «id» на «id_ kafedry». 

11. У таблиці «kafedry» створіть поле «nazva_kafedry». 

12. У таблиці «kafedry» аналогічним чином створіть поле 

«roztashuvannya» (довжина поля повинна бути – 255 символів). 

13. Створіть таблицю «spivrobitnyky».  

14. У таблиці «spivrobitnyky» створіть поля зображені на рис.2. 
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Рис. 2. Поля таблиці «spivrobitnyky» 

 

15.  Створіть ще п’ять таблиць з необхідними полями. 

Структура таблиць, при цьому, зображена на рис. 3-7. 

 

 

 
Рис. 3. Таблиця «konferentsiyi» 

 

 
Рис. 4. Таблиця «sektsiyi» 
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Рис. 5. Таблиця «uchasnyky» 

 

 

 
Рис. 6. Таблиця «mistsya_prozhyvannya» 

 

 
Рис. 7. Таблиця «prozhyvannya_uchasnykiv» 

 

16.  Покажіть роботу викладачеві. 
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Контрольні запитання 

1. У якому додатку створюється база даних АІС? 

2. Назвіть етапи створення АІС. 

3. Опишіть особливості створення схеми даних АІС. 

4. Що таке ключове поле?. 

5. Яким чином створюються зв’язки між таблицями бази даних? 

Література: [2, 3, 5, 7]. 

 

 

Тема 3. Проектування зв’язків між таблицями в середовищі 

MySQL 

 

Мета: навчитися створювати зв’язки між таблицями бази даних 

MySQL автоматизованої інформаційної системи на SQL запитів 

Завдання: 

1. Завантажте сервер бази даних  MySQL запустивши 

«Run.exe» у папці «C:\WebServers\denwer» 

2. Встановити Navicat – прикладний програмний продукт для 

роботи з базою даних  MySQL. 

3. Запустити Navicat MySQL за допомогою ярлика на 

робочому столі та зареєструвати його натиснувши на клавішу 

«Registration». 

4. Створити нове підключення за допомогою головного меню 

«File»-«New Connection».  

5. Відкрити підключення «root». 

6. Відкрити базу даних, створену на попередній лабораторній 

роботі «konferentsiyi». 

7. Змініть тип кожної із семи таблиць із «MyISAM» на 

«InnoDB». Для цього відкрийте властивості кожної з таблиць 

(пункт контекстного меню «Design Table») та на вкладці «Options» 

змініть тип таблиць у полі «Engine» із «MyISAM» на «InnoDB». 

Збережіть виконані зміни 

8. Відкрийте таблицю «kafedry» та заповніть дані про шість 

кафедр (поле «id_ kafedry» заповнювати не потрібно) 

значеннями, що зображено на рис.8. 
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Рис. 8. Значення таблиці «kafedry» 

 

9. Відповідно до схеми даних АІС «Конференції», створіть 

зв’язок між таблицями «Кафедри» та «Співробітники».  

10. Відкрийте таблицю «spivrobitnyky» та заповніть дані про 

десятьох співробітників даним наведеними на рисунку нижче. У 

полі «id_ kafedry» виберіть потрібне значення зі списку 

натиснувши . У вікні, що з’явилося для відображення не тільки 

коду кафедри, а також її назви потрібно натиснути на  та 

встановити прапорець біля поля «nazva_kafedry». 

11. Відповідно до схеми даних АІС «Конференції та пункту 9 

створіть аналогічні зв’язки між таблицями: 

Примітка. Зв’язки між двома таблицями створюються у 

властивостях тієї таблиці, яка на схемі даних позначена « »! 

 «Співробітники» та «Конференції». 

 «Конференції» та «Секції». 

 «Секції» та «Учасники». 

 «Учасники» та «Місця проживання учасників». 

 «Місця проживання» та «Місця проживання учасників». 

12. Заповніть таблицю «Конференції» 6 записами. 

13. Заповніть таблицю «Секції» 10 записами для різних 

конференцій. 

14. Заповніть таблицю «Учасники» 20 записами для різних 

секцій та конференцій. Для зручності введення можливо 

використовувати режим форми для цього натиснути . 
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15. Заповніть таблицю «Місця проживання» 5 записами. 

16. Заповніть таблицю «Місця проживання учасників» 5 

записами для різних учасників, які потребують проживання 

(значення «0» у полі «prozhyvannia» таблиці «uchasnyky»). 

17. Покажіть роботу викладачеві. 

 

Контрольні запитання 

1. У якому додатку створюється зв’язки між таблицями бази 

даних? 

2. Назвіть етапи створення АІС. 

3. Опишіть особливості створення схеми даних АІС. 

4. Що таке ключове поле?. 

5. Яким чином створюються зв’язки між таблицями бази даних? 

Література: [5, 6, 7, 8]. 

 

Тема 4. Створення SQL запитів 

 

Мета: навчитися створювати SQL запити до бази даних MySQL 

автоматизованої інформаційної системи 

Завдання: 

1. Завантажте сервер бази даних  MySQL. 

2. Запустити Navicat MySQL. 

3. Відкрити підключення «root». 

4. Відкрити базу даних «konferentsiyi». 

5. Перейти на вкладку створення запитів, натиснувши: 

 
6. Створити новий запит натиснувши «New Query». На 

вкладці «Query Editor» на основі лекційного матеріалу написати 

SQL запит для відбору всіх значень з таблиці «kafedry» з 

сортуванням за назвою кафедри. Зберегти створений запит під 

ім’ям «zaput_kafedry». Виконати даний запит натиснувши клавішу 

«Run» та перевірити правильність відібраних даних. Закрити 

створений запит. 

7. Аналогічним чином створити запит під іменем 

«zaput_spivrobitnyky», який повинен відбирати співробітників з 

таблиці «spivrobitnyky», що мають код кафедри «1». 

8. Аналогічним чином створити запит під іменем 

«zaput_konferentsiyi», який повинен відбирати конференції з 
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таблиці «konferentsiyi» у яких дата початку більша за «01.10.2016», 

а дата закінчення менша за «01.11.2016». 

9. Аналогічним чином створити запит під іменем 

«zaput_uchasnyky», який повинен відображати прізвища учасників 

з таблиці «uchasnyky» у яких не вказано електронної адреси. 

10. Аналогічним чином створити запит під іменем 

«zaput_konferentsiyi_2», який повинен відображати наступні поля з 

таблиці «konferentsiyi»: «nazva_konferentsiyi», «data_pochatku», 

«data_zakinchennya». «truvalist» (де, truvalist  - тривалість 

конференції як різниця між датою закінчення та датою початку). 

11. Створити запит під іменем «zaput_kafedry_add», який 

повинен додавати новий запис у таблицю «kafedry» наступні 

значення: назва кафедри – «Іноземної мови», розташування – «226 

ауд». Виконати даний SQL запит та перевірити додавання запису у 

таблицю «kafedry». 

12. Створити запит під іменем «zaput_kafedry_edit», який 

повинен редагувати запис з кодом кафедри «7» у таблиці «kafedry» 

наступні значення полів: назва кафедри – «Іноземних мов», 

розташування – «227 ауд». Виконати даний SQL запит та 

перевірити редагування запису у таблиці «kafedry». 

13. Створити запит під іменем «zaput_kafedry_del», який 

повинен видалити запис з кодом кафедри «7» у таблиці «kafedry». 

Виконати даний SQL запит та перевірити видалення запису у 

таблиці «kafedry». 

 

Створення SQL запитів з використанням візуального редактора 

14. Створити новий запит «zaput_mistsya_prozhyvannya» для 

відображення відсортованих за назвою місць проживання. Для 

цього:  

 створити новий запит натиснувши «New Query»; 

 перейти на вкладку  візуального редактора SQL запитів 

«Query Builder»; 

 перетягнути таблицю «mistsya_prozhyvannya» у  робочу 

область візуального редактора; 

 для відбору всіх даних про місця проживання потрібно 

відмітити прапорцями всі поля таблиці; зверніть увагу, як 

змінюється SQL запит у нижній частині екрану; 
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 для сортування за назвою виберіть потрібне поле у рядку 

«Order By» 

 збережіть запит та перевірте правильність виконання 

натиснувши  . 

15. У візуальному редакторі відкоригуйте запит 

«zaput_mistsya_prozhyvannya», для відбору лише гуртожитків. 

 

 
 Перейдіть на вкладку «Query Editor» запиту 

«zaput_mistsya_prozhyvannya» та перегляньте автоматичного 

сформований текст запиту. 

16. Створити новий запит «zaput_sektsiyi» для відображення 

секцій з відповідними назвами конференцій для цього: 

 створити новий запит натиснувши «New Query»; 

 перейти на вкладку  візуального редактора SQL запитів «Query 

Builder»; 

 перетягнути таблицю «sektsiyi» та «konferentsiyi» у  робочу 

область візуального редактора; 

 створити зв’язок між таблицями по полю «id_konferentsiyi» 

 відмітити прапорцями потрібні поля для відображення: 

«nazva_sektsiyi», «nazva_konferentsiyi», «data_pochatku», 

«data_zakinchennya»; 

 для того, щоб першим було поле з назвою конференції – 

перетягніть його на першу позицію у нижній частині візуального 

редактора 

 збережіть запит та перевірте правильність виконання. 

17. Перейдіть на вкладку «Query Editor» запиту 

«zaput_sektsiyi» та перегляньте автоматичного сформований текст 

запиту. 

18. Аналогічним чином створіть запит 

«zaput_prozhyvannya_uchasnykiv» для відбору наступних даних з 

таблиць «prozhyvannya_uchasnykiv», «uchasnyky», 

«mistsya_prozhyvannya»: 

19. Створити новий запит «zaput_sektsiyi_count» для 

відображення кількості секцій по кожній конференції для цього: 

 створити новий запит натиснувши «New Query»; 
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 перейти на вкладку  візуального редактора SQL запитів 

«Query Builder»; 

 перетягнути таблицю «sektsiyi» та «konferentsiyi» у  робочу 

область візуального редактора; 

 створити зв’язок між таблицями по полю «id_konferentsiyi»; 

 відмітити прапорцями потрібні поля для відображення: 

«nazva_konferentsiyi та «id_sektsiyi»; 

 у нижній частині візуального редактора для поля «id_sektsiyi» 

виберіть функцію «Count», а також задайте назву поля «kilkist»  

 збережіть запит та перевірте правильність виконання. 

 для відображення конференцій, які не мають секцій потрібно 

параметр «Inner Join» поміняти на «Right Join»; 

 збережіть зміни та перевірте правильність виконання. 

 перейдіть на вкладку «Query Editor» та самостійно 

відсортуйте дані у порядку спадання кількості секцій у 

конференціях; 

 збережіть зміни та перевірте правильність виконання. 

20. Перейдіть на вкладку «Query Editor» запиту 

«zaput_sektsiyi_count» та перегляньте автоматичного сформований 

текст запиту. 

21. Створіть запит «zaput_mistsya_prozhyvannya_add» для 

додавання нового запису у таблицю «mistsya_prozhyvannya» для 

цього: 

 відкрийте таблицю «mistsya_prozhyvannya»; 

 додайте новий запис з наступними значеннями: тип – 

«хостел», назва місця проживання – «Студент», адреса – 

«м.Рівне»; 

 після збереження доданого запису (клавіша ) скопіюйте 

текст автоматично сформованого запиту, що знаходиться у нижній 

частині екрану 

 створіть новий запит та вставте у нього даний текст; 

 збережіть зміни та перевірте правильність виконання. 

22. Аналогічним чином створіть запит 

«zaput_mistsya_prozhyvannya_edit» для редагування запису місця 

проживання з кодом «6» та наступними значеннями: тип – 

«гостел», назва місця проживання – «Абітурієнт», адреса – 

«м.Київ»; 
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23. Аналогічним чином створіть запит 

«zaput_mistsya_prozhyvannya_del» для видалення запису місця 

проживання з кодом «6». 

24. Покажіть роботу викладачеві. 

 

Контрольні запитання 

1. У якому додатку створюється зв’язки між таблицями бази 

даних? 

2. Назвіть етапи створення АІС. 

3. Опишіть особливості створення запитів на відбір даних. 

4. Опишіть особливості створення запитів на додавання даних. 

5. Опишіть особливості створення запитів на редагування даних. 

Література: [5, 6, 7, 8]. 

 

 

Тема 5. Використання інтегрованого середовища розробки 

програмного забезпечення для взаємодії з мережевими базами 

даних 

 

Мета: навчитися створювати програмні засоби роботи з базами 

даних MySQL у середовищі Visual Studio. 

Завдання: 

1. Завантажте сервер бази даних  MySQL запустивши 

«Run.exe» у папці «C:\WebServers\denwer» 

2. Встановити Visual Studio.  

3. Встановити надбудову для роботи з базами даних MySQL у 

середовищі Visual Studio «MySQL Connector Net». 

4. У своїй папці створити каталог в якому зберігатиметься 

майбутній проект. Задати ім’я каталога «Konferentsiyi». 

5. Запустити Visual Studio за допомогою ярлика у меню Пуск. 

При першому запуску вказати звичайні параметри розробки. 

6. Створіть новий проект «Visual C#»-«Приложение Windows 

Forms» вказавши його розміщення у створеній папці 

«Konferentsiyi». 

7. Для створення підключення до БД MySQL виконайте пункт 

головного меню «Дані»-«Додати нове джерело даних». 

8. По етапам виберіть «База даних», далі «Набір даних». 

9. Створіть нове підключення вказавши джерело даних 

MySQL Database. 



 

17 

 

10. Далі вкажіть параметри підключення до БД та перевірте 

його (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Підключення до БД MySQL 

 

11. Завершіть створення підключення, при цьому жодних 

об’єктів бази даних на останньому етапі вибирати непотрібно. 

12. В «Обозреватели решений» проекту найдіть папку 

«Ссылки» в контекстному меню виберіть «Добавить ссылку». 

Далі на вкладці «NET» найдіть «MySql.Data» та додайте його  у 

файл ссилок. 

13. Пропишіть глобальну змінну підключення до БД MySQL: 

 
14. Для встановлення підключення пропишіть наступний код: 
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15. Збережіть проект за допомогою пункту головного меню 

«Файл»-«Сохранить Все». Запустіть проект  (F5) та перевірте 

відсутність помилок. 

16. Перейдіть у конструктор «Form1» та у властивостях задайте 

наступні параметри: 

 Text - АІС Конференції; 

 WindowState – Maximized; 

 MaximizeBox – False; 

 MinimizeBox – False; 

17. Розмістіть на формі головне меню для цього виберіть 

компонент «MenuStrip» в панелі інструментів. 

18. Створіть пункти головного меню АІС Конференції (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Головне меню АІС «Конференції» 

 

19. Самостійно задайте колір форми «Gray Text». 

20. У конструкторі форми виберіть елемент «Вихід». У вікні 

властивостей переключіться на Події  та на подію «Click» напишіть 

наступний програмний код:  

 
21. Збережіть проект за допомогою пункту головного меню 

«Файл»-«Сохранить Все». Запустіть проект (F5) та перевірте 

функціонування пункту головного меню «Вихід». 
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Контрольні запитання 

1. Для чого використовується Visual Studio? 

2. Назвіть головні функції C# для роботи з БД MySQL. 

3. Які дані потрібно внести для підлючення до БД MySQL. 

4. Назвіть бібліотеки C# для роботи з БД MySQL. 

5. Який інструмент Visual Studio відповідає за створення 

головного меню? 

Література: [5, 7]. 

 

Тема 6. Розробка форм для введення даних в ІС 

 

Мета: навчитися створювати форми для роботи з базами даних 

MySQL у середовищі Visual Studio. 

Завдання: 

1. Завантажте локальний сервер  

2. Запустити Visual Studio за допомогою ярлика у меню Пуск. 

3. Відкрийте проект програмного забезпечення створеного на 

попередній лабораторній роботі. 

 

Організація роботи з даними про кафедру 

4. Додайте головного меню проекту пункт «Кафедри» у 

категорії «Довідники». 

5. Створіть нову форму проекту «Form2», яка буде 

відображати дані про кафедри (Проект – Додати форму Windows 

…). 

6. Перейдіть у конструктор «Form2» та у властивостях задайте 

наступні параметри: 

 Text - Кафедри; 

 MinimizeBox – False; 

 MaximizeBox – False; 

 StartPosition – CenterScreen; 

 Size-Width – 700; 

 Size-Height – 600. 

7. Самостійно задайте колір форми «Gray Text». 

8. Збережіть виконані зміни. 

9. Забезпечте відкриття «Form2» у модальному режимі після 

натиснення на пункт головного меню «Кафедри». Для цього у 

головному меню («MenuStrip1») форми «Form1» виділіть пункт 
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«Кафедри» та у вікні властивостей переключіться на Події  та на 

подію «Click» напишіть наступний програмний код: 

 
10. Збережіть проект та запустіть його (F5). Перевірте 

функціонування пункту головного меню «Кафедри». 

11. Перейдіть на «Form2» та розмістіть на ній таблицю для 

відображення даних про кафедри. Для цього в панелі інструментів 

виберіть компонент «DataGridView»  та розтягніть таблицю на 

формі. 

12. У властивостях таблиці «DataGridView1» встановіть: 

 ширину - 600; 

 висоту – 300; 

 позиція по X – 30; 

 позиція по Y – 60; 

 EnableHeadersVisualStyles – False; (для зміни фону 

заголовка) 

 ReadOnly – True. 

13. У властивості «ColumnHeadersDefaultCellStyle» таблиці 

«DataGridView1» задайте форматування заголовку стовпців. 

14. У властивості «DefaultCellStyle» таблиці «DataGridView1» 

задайте форматування стовпців (рис. 11). 

15. У додатку Navicat за допомогою візуального редактора 

створіть SQL запит для відбору всіх значень з таблиці «kafedry» з 

сортуванням по назві кафедри. 

16. Збережіть виконані зміни та запустіть програму 

перевіривши відображення даних про кафедри на відповідній 

формі. 

17. Забезпечте відображення даних про місця проживання 

учасників конференції у формі «Form3» (таблиця БД 

«mistsya_prozhyvannya»). 
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Рис. 11. Властивсті стовпців таблиці DataGrid в середовищі Visual 

Studio 

 

18. Збережіть виконані зміни. 

 

Контрольні запитання 

1. Яка властивість форми відповідає за її розміщення відносно 

екрану монітора? 

2. Яка властивість таблиці встановлює форматування її 

заголовку? 

3. Як динамічно додавати стовпці у таблицю? 

4. Як заборонити редагувати таблицю? 

5. Яким чином створити проект у Visual Studio? 

Література: [6, 8]. 
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Тема 7. Елементи управління автоматизованої інформаційної 

системи 

 

Мета: навчитися створювати елементи управління для роботи з 

базами даних MySQL у середовищі Visual Studio. 

Завдання: 

1. Завантажте локальний сервер  

2. Запустити Visual Studio за допомогою ярлика у меню Пуск. 

3. Відкрийте проект програмного забезпечення створеного на 

попередніх лабораторній роботі. 

 

Організація роботи з даними (додавання нового запису, 

редагування, видалення) у формі «Кафедри» 

4. Відкрийте форму «Кафедри» («Form2»). 

5. На формі «Кафедри» («Form2») використовуючи 

стандартні елементи управління Visual Studio розмістіть 

компоненти, що зображені на рис. 12. 
 

 
Рис. 12. Форма «Кафедри» 

6. Задайте розміри та кольори та шрифти елементів 

управління. Вирівнювання елементів можливе через пункт 

«Формат» головного меню Visual Studio. 

Label TextBox 
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7. Оскільки код кафедри заповнюється автоматично, то для 

поля «TextBox1» властивість «ReadOnly» встановіть «True». 

Самостійно задайте колір фону цього поля «ActiveCaption». 

8. Збережіть виконані зміни.  

9. При відкритті форми «Кафедри» («Form2») забезпечте 

переключення в режим додавання нового запису. Для цього 

створіть глобальну змінну «insert_mode», прописавши її у 

програмному коді форми. Доповніть програмний код, створивши 

подію «Shown»: 

 
10. Для функціонування кнопки «Зберегти» (після натиснення 

на неї повинен добавлятися новий запис у таблицю форми 

«Кафедри») запишіть програмний код на подію «Click» даної 

кнопки. 

11. Збережіть виконані зміни. Перевірте додавання нового 

запису у формі «Кафедри». 

12. Розмістіть на формі «Кафедри» («Form2») контекстне меню 

(елемент панелі «contextMenuStrip»). Додайте до 

«contextMenuStrip1» два пункти: «Редагувати» та «Видалити». 

13. Прикріпіть контекстне меню «contextMenuStrip1» до 

таблиці «DataGridView1» (властивість таблиці 

«ContextMenuStrip»). 

14. Для функціонування пункту «Редагувати» (після 

натиснення на нього активний запис таблиці повинен перейти у 

режим редагування) запишіть наступний програмний код на подію 

«Click» даного пункту контекстного меню: 
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15. Забезпечте також перехід у режим редагування, після 

подвійного натиснення лівої клавіши миші на таблиці (подія 

таблиці DoubleClick). 

16. Збережіть виконані зміни. Перевірте можливість 

редагування записів у таблиці форми «Кафедри». 

17. Для функціонування пункту «Видалити» контекстного 

меню «contextMenuStrip1» (після натиснення на нього активний 

запис таблиці повинен видалятися) запишіть програмний код на 

подію «Click» даного пункту контекстного меню. 

18. Збережіть виконані зміни. Перевірте можливість видалення 

записів з таблиці форми «Кафедри». 

19. Для функціонування кнопки «Відміна» (після натиснення на 

неї потрібно очистити поля форми textBox1, textBox2, textBox3) 

запишіть наступний програмний код на подію «Click» кнопки 

«Відміна»: 

 
20. Збережіть виконані зміни. Перевірте функціональність 

кнопки «Відміна». 

21. Забезпечте функціонування форми про місця проживання 

учасників конференції (форма «Місця проживання», рис. 13). 

 

Контрольні запитання 

1. Для чого застосовується інструмент «contextMenuStrip»? 

2. Для чого застосовується інструмент «DataGridView»? 

3. Опишіть особливості створення запитів на відбір даних. 

4. Опишіть особливості створення запитів на додавання даних. 

5. Опишіть особливості створення запитів на редагування даних. 

Література: [6, 7, 8]. 
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Рис. 13. Форма «Місця проживання» 

 

 

Тема 8. Засоби фільтрування та пошуку даних у прикладній 

програмі 

 

Мета: навчитися фільтрувати дані для роботи з базами даних 

MySQL у середовищі Visual Studio. 

Завдання: 

1. Завантажте локальний сервер  

2. Запустити Visual Studio за допомогою ярлика у меню Пуск. 

3. Відкрийте проект програмного забезпечення створеного на 

попередніх лабораторній роботі. 

 

Організація роботи з даними про співробітників 

4. Створіть нову форму проекту «Співробітники» («Form4»), 

яка буде відображати дані про співробітників. 

ComboBox1 
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5. У інспекторі об’єктів форми «Form4» встановіть наступні 

властивості: 

 Text - Співробітники; 

 MinimizeBox – False; 

 MaximizeBox – False; 

 StartPosition – CenterScreen; 

 Size-Width – 700; 

 Size-Height – 600. 

6. Самостійно задайте колір форми «Gray Text». 

7. Додайте головного меню проекту пункт «Співробітники» у 

категорії «Довідники» та забезпечте функціональність даного 

пункту меню. 

8. Збережіть виконані зміни, запустіть проект та перевірте 

функціональність пункту меню «Співробітники». 

9. Перейдіть на форму «Співробітники» «Form4» та 

розмістіть на ній візуальні елементи, що зображені на рис. 14 (деякі 

елементи можна копіювати з попередніх форм). 

 
Рис. 14. Форма «Співробітники» 

ComboBox1 

ComboBox2 
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10. У додатку Navicat створіть запит для відбору даних з 

пов’язаних таблиць «kafedry» та «spivrobitnyky» (код кафедри=1; 

сортування по прізвищу). 

11. При відкритті форми «Співробітники» («Form4») 

забезпечте наявність списку кафедр у відповідних ComboBox. Для 

цього створіть програмний код на подію форми «Show»: 

 
12. Збережіть виконані зміни. Перевірте наявність списку 

кафедр у ComboBox1 та ComboBox2. 

13. Забезпечте відображення у таблиці співробітників по 

обраній кафедрі. Для цього на подію «SelectionChangeCommitted» 

поля зі списком «ComboBox1» напишіть відповідний програмний 

код. 

14. Збережіть виконані зміни. Перевірте відображення даних у 

таблиці. 

15. Аналогічно до попередньої лабораторної роботи забезпечте 

функціонування кнопок форми «Співробітники»: «Зберегти» та 

«Відміна». 

 

 

 

 

Edit1 

Edit2 

Edit3 
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Організація роботи з даними про конференції 

16. Створіть нову форму проекту «Конференції» («Form5»), 

яка буде відображати дані про конференції та підпорядковані секції. 

17. Задайте властивості форми «Конференції» аналогічно до 

попередніх. 

18. На головній формі у пункті головного меню «Конференції» 

додайте підпункт «Конференції». 

19. Забезпечте відкриття «Form5» у модальному режимі після 

натиснення на пункт головного меню «Конференції». 

20. У додатку Navicat створіть запит «konferentsiyi», який 

повинен відбирати всі дані  з однойменної таблиці (умова відбору: 

дата початку більша за «01.10.2020», а дата закінчення менша за 

«01.11.2020»). 

21. У додатку Navicat створіть запит «sektsiyi». який повинен 

відбирати всі дані однойменної таблиці (умова відбору: код 

конференції=1). 

22. Розмістіть на формі «Конференції» «Form5» елементи 

управління, що зображені на рис. 15. 

23. При відкритті форми «Конференції» («Form5») забезпечте 

наявність списку відповідальних у ComboBox1. Для цього створіть 

програмний код на подію форми «Shown». 

24. Збережіть виконані зміни. Перевірте наявність списку 

відповідальних у ComboBox1 та правильність відображення дат. 

25. Забезпечте відображення у таблиці «dataGridView1» 

конференцій за обраний період. Для цього на подію «Click» кнопки 

«Показати» напишіть відповідний програмний код. 

26. Збережіть виконані зміни. Перевірте відображення даних у 

таблиці «Конференції» за обраний період. 

27. Аналогічно до попередньої лабораторної роботи забезпечте 

функціонування кнопок форми «Конференції»: «Зберегти» та 

«Відміна».  

28. Забезпечте відображення секцій у другій таблиці форми 

«Конференції». Для цього на подію «Click» першої таблиці 

запишіть наступний програмний код: 
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Рис. 15. Форма «Конференції» 

 

dateTimePicker
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dateTimePicker

4 



 

30 

 

29. Збережіть виконані зміни. Перевірте відображення секцій 

після натисненя мишею на відповідну конференцію. 

30. Забезпечте функціонування нижньої кнопки «Зберегти» 

форми «Конференції» записавши відповідний програмний код. 

31. Самостійно забезпечте функціонування нижньої кнопки 

«Відміна» форми «Конференції» 

32. Збережіть виконані зміни. Перевірте можливість додавання, 

редагування та видалення даних про секції. 

 

Контрольні запитання 

1. У якому додатку створюється візуальний SQL запит до бази 

даних? 

2. Як організувати фільтрування даних? 

3. Які інструменти застосовуються для фільтрування даних? 

4. Опишіть особливості створення запитів на додавання даних. 

5. Опишіть особливості створення запитів на редагування даних. 

Література: [7, 9]. 

 

Тема 9. Формування вихідної інформації в ІС 

Мета: навчитися формувати вихідну інформацію у середовищі 

Visual Studio та експортувати її у додатки Microsoft Office. 

Завдання: 

 

Автоматичне формування звіту «Сертифікат» 

1. У папці з проектом Visual Studio за адресою 

«…/Konferentsiyi \WindowsFormsApplication1\bin\Debug» 

створіть папку для збереження звітів «rep» та папку для шаблонів 

звітів «rep_copy». 

2. Для створення звіту «Сертифікат» (звіт повинен 

автоматично формувати сертифікат учасника конференції): 

 або виберіть в мережі Інтернет зображення сертифікату та 

скопіюйте його у документ Microsoft Word і збережіть під іменем 

«certificate.doc»; 

 або завантажте уже створений документ «certificate.doc» за 

наступним посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1PR5P8rgKk8xuQTHzfItjgIK3S1cbTsjj/

view?usp=sharing. 

3. Скопіюйте «certificate.doc» у папку «rep_copy» та 

відкрийте даний файл. 

https://drive.google.com/file/d/1PR5P8rgKk8xuQTHzfItjgIK3S1cbTsjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PR5P8rgKk8xuQTHzfItjgIK3S1cbTsjj/view?usp=sharing
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4. Розмістіть поле на сертифікаті, в якому відображатимуться 

прізвища учасників конференції. Для цього: 

 розмістіть в документі надпис з текстом «ПІБ» у 

відповідний прямокутник сертифікату  (Вставка-Фігури-Надпис); 

 приховайте лінії та заливку надпису; 

 задайте надпису шрифт: Calibri, полужирный, 20 пт; 

 задайте вирівнювання тексту надпису: по центру; 

 виділіть текст надпису та створіть закладку з назвою «pib» 

(Вставка-Закладка). 

5. Відповідно до пункту 4, створіть аналогічні поля для 

відображення: 

 назви конференції (текст «Назва конференції»; шрифт 

тексту – 14пт; закладка з назвою «nazva»); 

 прізвища секретаря організаційного комітету (текст 

«Організатор»; шрифт тексту – 18пт; закладка з назвою  

«spivrobitnyk»); 

 дат тривалості конференції (текст «Дата»; шрифт тексту – 

16пт; закладка з назвою «data»). 

6. Завантажте локальний сервер. 

7. Відкрийте проект Visual Studio програмного забезпечення 

створеного на попередніх лабораторній роботі. 

8. Відкрийте форму «Учасники конференції» «Form6» та 

розмістіть на ній кнопку «Сформувати сертифікат учасника». 

9. Перейдіть у програмний код форми «Form6» та підключіть 

бібліотеки для роботи з Word та Excel: 

 
10. В «Обозреватели решений» проекту найдіть папку 

«Ссылки» в контекстному меню виберіть «Добавить ссылку». 

Далі на вкладці «NET» найдіть «Microsoft.Office.Interop.Word» та 

додайте його у файл ссилок. 

11. Аналогічним чином додайте 

«Microsoft.Office.Interop.Excel». 

12. У формі «Учасники конференції» «Form6» пропишіть 

наступні глобальні змінні: 
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 static public string nazva_konferentsiyi; (зберігається назва 

конференції); 

 static public string spivrobitnyky;  (зберігається прізвище 

відповідального за конференцію); 

 static public string data_konferentsiyi (зберігаються терміни 

проведення конференції у форматі «11.09.2019-11.09.2019»). 

13. Передайте значення у створені глобальні змінні з форми 

«Конференції» «Form6» при натиснені на кнопку «Учасники». 

14. На створену кнопку «Сформувати сертифікат учасника» 

запишіть наступний програмний код: 

 
15. Збережіть зміни та перевірте формування сертифікату 

учасника. 

 

Автоматичне формування звіту з передачею в Excel 

16. Додайте пункт головного меню «Рейтинг конференцій»: 

17. У редакторі Navicat створіть запит для відображення 10 

конференцій, що мають найбільшу кількість учасників з спадним 

сортуванням по кількості. 

18. У Microsoft Excel створіть нову таблицю для відображення 

рейтингу конференцій. 

19. Заповніть таблицю довільними даними. 



 

33 

 

20. На створену таблицю створіть шаблон діаграми з 

розміщенням на окремому листі. 

21. Видаліть довільні дані та збережіть файл у папці «rep_copy» 

з іменем «konferentsiyi.xls» 

22. Перейдіть у програмний код форми «Form1» та підключіть 

бібліотеки для роботи з Excel. 

23. Забезпечте автоматичне формування звіту при натиснені на 

пункт головного меню «Рейтинг конференцій». Для цього 

запишіть наступний програмний код: 
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24. Збережіть зміни. Перевірте відображення рейтингу 

конференцій. 

25. Додайте пункти головного меню «Рейтинг кафедр» та 

«Рейтинг місць проживання». 

26. Аналогічно до звіту «Рейтинг конференцій» забезпечте 

формування звітів «Рейтинг кафедр» (10 кафедр з найбільшою 

кількістю проведених конференцій) та «Рейтинг місць 

проживання» (10 місць проживання з найбільшою кількістю 

учасників) з подальшою передачею в Excel.. 

27. Збережіть зміни. Перевірте формування створених звітів. 

 

Контрольні запитання 

1. Назвіть бібліотеку C# для роботи з Word? 

2. Назвіть бібліотеку C# для роботи з Excel? 

3. Яким чином можна створити звіти у Visual Studio? 

4. Як сформувати шаблон документа Word для експорту даних з 

проекту Visual Studio? 

5. Опишіть особливості створення запитів на відбір даних. 

Література: [6, 10]. 

 

 

Тема 10. Розробка інтерфейсу автоматизованої інформаційної 

системи 

Мета: навчитися організовувати інтерфейс системи у 

середовищі Visual Studio. 

Завдання: 

1. Завантажте локальний сервер  

2. Запустити Visual Studio за допомогою ярлика у меню Пуск. 

3. Відкрийте проект програмного забезпечення створеного на 

попередніх лабораторній роботі. 

 

Розмежування прав доступу до інформаційної системи 

4. У формі «Form1» за коментуйте автоматичне підключення 

до БД. 

5. Створіть нову форму «Form8» для введення ім’я 

користувача та пароля підключення до інформаційної системи (для 

відображення «***» при введені пароля встановіть властивість 

«PasswordChar»= «*» на відповідне поле). 
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6. Задайте всі необхідні властивості для форми «Form8» 

аналогічно до попередніх форм. 

7. Додайте до головного меню пункт «Вхід в систему» та 

забезпечте відкриття форми «Form8» у модальному режимі. 

8. На кнопку збереження даних форми «Form8» напишіть 

наступний програмний код: 

 
 

9. Збережіть зміни та перевірте функціональність «Form8». 

10. У редакторі Navicat натисніть на  та створіть нового 

користувача «user» з паролем «123». 

11. Задайте даному користувачеві права лише на перегляд даних 

(додавання та редагування заборонено): . 

12. Збережіть зміни. 

13. Перевірте можливість під’єднання користувача «user» до 

інформаційної системи з правами лише на перегляд даних за 

допомогою пункту голвного меню «Вхід в систему». 

14. Створіть форму «Form9» де вкажіть інформацію про 

розроблену інформаційну систему. 
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Вдосконалення інтерфейсу інформаційної системи 

15. Віднайдіть в мережі Інтернет іконки з розширенням «*.ico» 

(або скористайтеся іконками за наступним посиланням 

https://drive.google.com/file/d/1PPTVyTJtXSIwDyMWl6O1TuwlhZsO

QMUh/view?usp=sharing) та скопіюйте їх у папку з проектом Visual 

Studio за адресою «…\Konferentsiyi 

\WindowsFormsApplication1\bin\Debug\ico». 

16. У властивості «Icon» форми «Form1» змініть іконку 

системи на одну з папки «ico». 

17. У властивостях «Image» пунктів головного меню встановіть 

зображення. 

18. У властивостях «ShortcutKeys» пунктів головного меню 

встановіть клавіши швидкого відкриття. 

19. Збережіть зміни та перегляньте вигляд головного меню, а 

також функціонування клавіш швидкого відкриття. 

20. Розмістіть на «Form1» компонент для створення панелі 

інструментів «toolStrip» з панелі елементів Visual Studio. Додайте 

наступну послідовність кнопок, які дублюють пункти головного 

меню: 

 

 
 

21. В кожному елементі «toolStrip1» в події «Click» послідовно 

виберіть процедури пунктів головного меню. 

22. Збережіть зміни та перевірте функціональність створеної 

панелі інструментів інформаційної системи. 

23. У властивості «BackgroundImage» форми «Form1» задайте 

зображення фону головного вікна. 

24. У властивості «BackgroundImageLayout» форми «Form1» 

розтягніть фонове зображення («Stretch»). 

25. Збережіть зміни, виконайте проект та перегляньте фон 

головного вікна. 

26. На кожній з форм вирівняйте всі елементи (надписи, поля, 

таблиці). 

27. Збережіть зміни, виконайте проект. 

28. Закрийте Visual Studio. 

https://drive.google.com/file/d/1PPTVyTJtXSIwDyMWl6O1TuwlhZsOQMUh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PPTVyTJtXSIwDyMWl6O1TuwlhZsOQMUh/view?usp=sharing
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Контрольні запитання 

1. Які компоненти застосовуються для розробки інтерфейсу 

користувача у Visual Studio? 

2. Назвіть етапи створення АІС. 

3. Як змінити іконку створеної програми у Visual Studio? 

4. Яким чином створити панель інструментів для проекту у 

Visual Studio? 

5. Як встановлюється фонове зображення для форми?. 

Література: [9, 10]. 
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