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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, напрям під-

готовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навча-

льної дисципліни 

денна фор-

ма навчан-

ня 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

11 – Математика та стати-

стика 

 
Вибіркова 

 

 Спеціальність 

113 – Прикладна матема-

тика 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 3-й — 

Індивідуальне науко-

во-дослідне завдання     

Розрахункова робота 

 

Семестр 

Загальна кількість го-

дин – 120 

5-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

аудиторних – 1,66 

самостійної роботи 

студента – 3,33 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

14 год. — 

Практичні  

8 год. — 

Лабораторні 

18 год. — 

Самостійна робота 

60 год. — 

Індивідуальні завдан-

ня: 

20 год. — 

Вид контролю:  

Іспит — 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-

ної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування у студентів розуміння ролі БД і СУБД в створенні інфо-

рмаційних систем, вивчення моделей даних, підтримуваних різними СУБД, ви-

вчення елементів теорії реляційних баз даних, знайомство з принципами побудо-

ви СУБД, вивчення настільних СУБД і засобів розробки додатків для цих СУБД. 

Завдання:  надання базових відомостей про бази даних та інформаційні сис-

теми; принципи, функції та склад СУБД; набуття умінь із створення баз даних за 

допомогою навчальної СУБД та їх застосування для розв’язання певного типу за-

дач. 

Курс “Бази даних та інформаційні системи” викладається паралельно з ін-

шими дисциплінами по інформаційним технологіям, алгоритмічним мовам, тех-

нологіям програмування  та іншими математичними дисциплінами і спрямований 

на практичне використання і закріплення знань, одержаних при вивченні цих пре-

дметів. 

Базується на знанні курсів з основ програмування, дискретна математика, 

алгоритми і структури даних. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні моделі даних і експлуатаційні характеристики систем управ-

ління базами даних (СУБД), методи і засоби розробки баз даних і баз знань; осно-

вні поняття і аналітичні моделі реляційних СУБД; 

 вміти: визначати інформаційні потреби обчислювальних процесів; розроб-

ляти, експлуатувати  і забезпечити надійність баз даних. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Мовні засоби СУБД. 

Тема 1. Основи синтаксису мови SQL.  

Загальна характеристика мов баз даних. Мова SQL – фактичний стандарт 

для реляційних СУБД. Основні оператори мови SQL. Робота з операторами SQL. 

Модифікація даних. Визначення даних в SQL.  

Тема 2. Створення запитів в мові SQL. 

Блоки запитів. Псевдоніми стовпчиків. Видалення дублікатів. Блоки SE-

LECT, FROM, WHERE, ON, GROUP BY, ORDER BY, HEVING. Представлення. 

Зв’язок таблиць. Класифікація СУБД. Покоління СУБД і їх основні характеристи-

ки. Основні функції систем управління базами даних. Типова організація сучасної 

СУБД.  

Тема 3. Фільтрація даних.  

Оцінювання умови фільтрації. Використання дужок. Типи умов. Умови вхо-

дження в заданий діапазон. Підзапити. Використання операторів IN, NOT IN. Ви-

користання маски. 

Тема 4. Запити до кількох таблиць.  

Декартовий добуток. Види з’єднань: внутрішнє з’єднання, ліве з’єднання, 

праве з’єднання. З’єднання трьох і більше таблиць. Повторне використання таб-
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лиць. Створення під запитів. Рекурсивне з’єднання. Умови з’єднання і умови фі-

льтрації. 

Тема 5. Робота з множинами.  

Оператори роботи з множинами: UNION, INTERSECTION, EXCEPT. Пра-

вила операцій з множинами.  

Тема 6. Створення, перетворення і робота з даними.  

Функції роботи з рядковими даними. Функції, що повертають рядкові і фун-

кції, що повертають числові дані. Екранування символів. Функції арифметичних 

операцій. Керування точністю числових даних. Обробка знакових даних. Часові 

дані. Перетворення рядка в дату і навпаки. 

Тема 7. Групування і агрегати.  

Принципи групування. Агрегатні функції. Порівняння явних та неявних 

груп. Підрахунок унікальних значень. Формування груп. Умови групової фільтра-

ції.  

Тема 8. Підзапити в мові SQL.  

Типи підзапитів. Незв’язні підзапити. Підзапити, що повертають кілька ряд-

ків і один стовпчик. Підзапити, що повертають кілька стовпчиків. Зв’язні підзапи-

ти. Підзапити в умовах фільтрації.  

Тема 9. Умовна логіка.  

Оператор CASE. Трансформація запитів, що одержані як результат. Обробка 

порожніх значень.  

Тема 10. Реалізація транзакцій в мові SQL. 

Поняття транзакції. Транзакції і цілісність баз даних. Паралельне виконання 

транзакцій.  Точки зберігання транзакцій.  

Тема 11. Індекси.  

Використання індексів. Створення індексів. Унікальність індексів. Типи ін-

дексів. Індекси на основі збалансованого дерева. Бітові індекси. Недоліки індек-

сації. Текстові індекси. Обмеження. Використання обмежень. Каскадні обмежен-

ня. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б 

Ін

д 

с.р.  Л п лаб інд с.

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Мовні засоби СУБД. 

Тема 1. Основи син-

таксису мови SQL. 

Загальна характери-

стика мов баз даних. 

Мова SQL – фактич-

ний стандарт для ре-

ляційних СУБД. Ос-

новні оператори мо-

ви SQL. Робота з 

операторами SQL.  10 2 2 2  4       

Тема 2. Створення 

запитів в мові SQL. 

Блоки запитів. Псев-

доніми стобчиків. 

Видалення дубліка-

тів. Блоки SELECT, 

FROM, WHERE, 

ON, GROUP BY, 

ORDER BY, 

HEVING.  9 2 2 2  3      

 

Тема 3. Фільтрація 

даних. Оцінювання 

умови фільтрації. 

Використання ду-

жок. Типи умов. 

Умови входження в 

заданий діапазон. 

Підзапити. Викорис-

тання операторів IN, 

NOT IN. Викорис-

тання маски. 9 2  2  5      

 

Тема 4. Запити до 

кількох таблиць. 

Види з’єднань: вну- 9 1 1 2  5      
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трішнє, ліве, праве 

з’єднання. З’єднання 

трьох і більше таб-

лиць. Повторне ви-

користання таблиць. 

Створення під запи-

тів. Рекурсивне 

з’єднання. Умови 

з’єднання і умови 

фільтрації. 

Тема 5. Робота з 

множинами. Опера-

тори роботи з мно-

жинами: UNION, 

INTERSECTION, 

EXCEPT. Правила 

операцій з множи-

нами.  9 1  2  6      

 

Тема 6. Створення, 

перетворення і робо-

та з даними. Функції 

роботи з рядковими 

даними. Функції, що 

повертають рядкові і 

функції, що повер-

тають числові дані. 

Екранування симво-

лів. Функції арифме-

тичних операцій. 

Керування точністю 

числових даних. Об-

робка знакових да-

них. Часові дані. Пе-

ретворення рядка в 

дату і навпаки. 9 1 1 2  5      

 

Тема 7. Групування 

і агрегати. Принци-

пи групування. Аг-

регатні функції. По-

рівняння явних та 

неявних груп. Під-

рахунок унікальних 

значень. Формуван-

ня груп. Умови гру-

пової фільтрації.  9 1  2  6       
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Тема 8. Підзапити в 

мові SQL. Типи пі-

дзапитів. Незвязні 

підзапити. Підзапи-

ти, що повертають 

кілька рядків і один 

стовпчик. Підзапити, 

що повертають кіль-

ка стовпчиків. Звязні 

підзапити. Підзапи-

ти в умовах фільтра-

ції.  9 1 1 1  6      

 

Тема 9. Умовна ло-

гіка. Оператор 

CASE. Трансформа-

ція запитів, що оде-

ржані як результат. 

Обробка порожніх 

значень.  9 1  1  7      

 

Тема 10. Реалізація 

транзакцій в мові 

SQL. Поняття тран-

закції. Транзакції і 

цілісність баз даних. 

Паралельне вико-

нання транзакцій.  

Точки зберігання 

транзакцій.  9 1 1 1  6      

 

Тема 11. Індекси. 

Використання індек-

сів. Створення інде-

ксів. Унікальність 

індексів. Типи інде-

ксів. Індекси на ос-

нові збалансованого 

дерева. Бітові індек-

си. Недоліки індек-

сації.  9 1  1  7       

ІНДЗ (Розрахункова  

робота) 20    20       
 

Разом за змістовим 

модулем  120 14 8 18 20 60      
 

Усього годин 120 14 8 18 20 60       
 

 



9 

 

  

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Основи синтаксису мови SQL.  

Загальна характеристика мов баз даних. Мова SQL - фа-

ктичний стандарт для реляційних СУБД. Основні опера-

тори мови SQL. Робота з операторами SQL. Модифікація 

даних. Визначення даних в SQL. 

2 

2 

Створення запитів в мові SQL. Блоки запитів. Псевдоні-

ми стовпчиків. Видалення дублікатів. Блоки SELECT, 

FROM, WHERE, ON, GROUP BY, ORDER BY, HEVING. 

Представлення. Зв'язок таблиць. Класифікація СУБД. 

Покоління СУБД і їх основні характеристики. Основні 

функції систем управління базами даних. Типова органі-

зація сучасної СУБД. 

2 

3 

Запити до кількох таблиць. Декартовий добуток. Види 

з’єднань: внутрішнє з’єднання, ліве з’єднання, праве 

з’єднання. З’єднання трьох і більше таблиць. Повторне 

використання таблиць. Створення під запитів. Рекурсив-

не з’єднання. Умови з’єднання і умови фільтрації. 

1 

4 

Створення, перетворення і робота з даними.  

Функції роботи з рядковими даними. Функції, що повер-

тають рядкові і функції, що повертають числові дані. 

Екранування символів. Функції арифметичних операцій. 

Керування точністю числових даних. Обробка знакових 

даних. Часові дані. Перетворення рядка в дату і навпаки. 

1 

5 

Підзапити в мові SQL. Типи підзапитів. Незвязні підза-

пити. Підзапити, що повертають кілька рядків і один 

стовпчик. Підзапити, що повертають кілька стовпчиків. 

Звязні підзапити. Підзапити в умовах фільтрації.  

1 

6 

Реалізація транзакцій в мові SQL. Поняття транзакції. 

Транзакції і цілісність баз даних. Паралельне виконання 

транзакцій.  Точки зберігання транзакцій.  

1 

 Разом 8 

 

 

  

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Створення запитів різних типів за допомогою майстра і 

конструктора запитів. 
2 



10 

 

  

2 
Створення форм для введення даних за допомогою май-

стра форм. Введення даних в базу даних. 
2 

3 
Створення звітів за допомогою майстра і конструктора 

звітів і з використанням запитів різних типів. 
2 

4 

Створення і модифікація форм за допомогою конструк-

тора форм. Використання списків і полів із списками. 

Створення різних типів меню. 

2 

5 Робота в середовищі інтерактивного SQL. 2 
6 Створення таблиць. Маніпулювання даними. 2 
7 Створення і використання представлень. 2 
8 Робота з кількома базами даних. Управління доступом. 2 
9 Управління транзакціями. 2 
 Всього за модулем 1 18 
                                                                                                              

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Змістовий модуль 1. Теми 1–11. 60 

 Усього 60 

 

8. Методи навчання 

 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Бази даних та 

інформаційні системи” є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, узагаль-

нююча, проблемна, оглядова. 

 Практичне заняття, на якому відбувається ґрунтовне опрацювання та засво-

єння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу або 

однієї теми. 

 Лабораторні заняття, на яких відбувається ґрунтовне опрацювання та за-

своєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу 

або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 

 

 

9. Методи контролю 

 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Бази даних та інформаційні 

системи” є: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протя-

гом вивчення всього курсу. 
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 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль – іспит. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

СЕМЕСТР 5   Поточне тестування та самостійна робота Підсум-

ковий 

тест (іс-

пит) 

Сума 

Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 20 100 

8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7   

 

Примітка. Т1-Т11 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види навча-

льної діяльнос-

ті 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), прак-

тики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з можливі-

стю повторного скла-

дання 

не зараховано з мо-

жливістю повторно-

го складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисцип-

ліни 

не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Бекаревич Ю., Пушкина Н. Самоучитель Microsoft Access 2000. – СПб.: 

БХВ Петербург, 2001 – 480 с. 

2. Базиян М. Использование Visual FoxPro 6. Специальное издание. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2000. – 928 с. 
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3. Бьюли А. Изучаем SQL. – СПб.: Символ-плюс, 2007 – 315с. 

4. Виллариал Б. Программирование Access 2002 в примерах. – М.: КУДИЦ-

ОБРАЗ, 2003. – 496 с. 

5. Горев А.В. Разработка приложений в Microsoft Visual FoxPro 6.0. СПб.: 

ТОО “Эдель”, 1996. – 392с.  

6. Гринченко Н.Н., Цуканова Н.И., Пылькин А.Н., Макаров Н.П., Гусев Е.В. 

Проектирование баз данных. СУБД Microsoft Access. – М.: Горячая линия-

Телеком, 2004. – 240 с. 

7. Дейт К. Дж.  Введение в системы баз данных. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2001.-485 с  

8. Кагаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. – М.: Финансы 

и статистика, 2002. – 800 с . 

9. Кауффман Дж. SQL. Программирование. – М.: Бином, 2002. – 744 с. 

 

 

Допоміжна 

10. Конолли Т., Бегг К., и др. Базы данных: проектирование, реализация и 

сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издатель-

ский дом «Вильямс», 2000. – 1120 с 

11. Кузнецов С. SQL: язык реляционных баз данных. – М. Майор, 2001. – 

191 с. 

12. Роланд Ф.Д. Основные концепции баз данных: Пер.с англ. – М.: Издате-

льский дом «Вильямс», 2002 – 256с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. ЕОМ класу I7 і вище. 

2. Інтернет. 




