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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни  “Бази даних та інформаційні 

системи” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі 

знань 11 − Математика і статистика,  спеціальності   113 − Прикладна математика. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття про ролі БД і СУБД в 

створенні інформаційних систем, вивчення моделей даних, підтримуваних різними СУБД, 

вивчення елементів теорії реляційних баз даних, знайомство з принципами побудови СУБД, 

вивчення настільних СУБД і засобів розробки додатків для цих СУБД. 

Міждисциплінарні зв’язки: програмування, дискретна математика, алгоритми і 

структури даних, архітектура обчислювальних систем, web-програмування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Системи управління базами даних, інформаційні системи, експертні системи. 

2. Мовні засоби СУБД. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання дисципліни “Бази даних та інформаційні системи” є формування 

у студентів розуміння ролі БД і СУБД в створенні інформаційних систем, вивчення моделей 

даних, підтримуваних різними СУБД, вивчення елементів теорії реляційних баз даних, знайом-

ство з принципами побудови СУБД, вивчення настільних СУБД і засобів розробки додатків для 

цих СУБД. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Бази даних та інформаційні системи” 

є надання базових відомостей про бази даних та інформаційні системи; принципи, функції та 

склад СУБД; набуття умінь із створення баз даних за допомогою навчальної СУБД та їх засто-

сування для розв’язання певного типу задач.  

1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати:  

основні моделі даних і експлуатаційні характеристики систем управління базами даних 

(СУБД), методи і засоби розробки баз даних і баз знань; основні поняття і аналітичні моделі ре-

ляційних СУБД; 

 вміти:  

визначати інформаційні потреби обчислювальних процесів;розробляти, експлуатувати  і 

забезпечити надійність баз даних. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг 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. Визна-

чення даних в SQL.  

Тема 2. Створення запитів в мові SQL. 

Блоки запитів. Псевдоніми 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 організація сучасної СУБД.  

Тема 3. Фільтрація даних.  

Оцінювання умови фільтрації. Використання дужок. Типи умов. Умови входження в за-

даний діапазон. Підзапити. Використання операторів IN, NOT IN. Використання маски. 

Тема 4. Запити до кількох таблиць.  
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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. Рекурсивне з’єднання. Умови з’єднання і умови фільтрації. 

Тема 5. Робота з множинами.  

Оператори роботи з множинами: UNION, INTERSECTION, EXCEPT. Правила операцій з 

множинами.  

Тема 6. Створення, перетворення і робота з даними.  

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

вертають числові дані. Екранування символів. Функції арифметичних операцій. Керування точ-

ністю числових даних. Обробка знакових даних. Часові дані. Перетворення рядка в дату і на-

впаки. 

Тема 7. Групування і агрегати.  

Принципи групування. Агрегатні функції. Порівняння явних та неявних груп. Підраху-

нок унікальних значень. Формування груп. Умови групової фільтрації.  

Тема 8. Підзапити в мові SQL.  

Типи підзапитів. Незв’язні підзапити. Підзапити, що повертають кілька рядків і один 

стовпчик. Підзапити, що повертають кілька стовпчиків. Зв’язні підзапити. 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 індексів. Індек-

си на основі збалансованого дерева. Бітові індекси. Недоліки індексації. Текстові індекси. Об-

меження. Використання обмежень. Каскадні обмеження. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

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

бург, 2001 – 480 с. 

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

дом «Вильямс», 2000. – 928 с. 

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. Проектиро-

вание 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 сопровожде-

ние. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. 

– 1120 с 
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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.: Издательский дом 

«Вильямс», 2002 – 256с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання:   контроль на ПК. 




