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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань: 

всі галузі знань 
За вибором 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

не передбачено 

Спеціальність: 

всі спеціальності 

Рік підготовки: 

– – 

Семестр 

– – 

Лекції 

Загальна кількість годин 

– 90 

Освітній рівень: 

бакалавр, магістр 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

– год. – год. 

Самостійна робота 

Мова навчання: 

державна 

60 год. 82 год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання: – год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 



 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Курс «Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ 

даних» ставить на меті формування у здобувачів вищої освіти фундаменту 

роботи з сучасними базами даних, пов’язаного з технологією проєктування, 

розробки та адміністрування баз даних і сховищ даних, з виконанням функцій 

програміста й адміністратора програмних систем, придбання досвіду 

організаторської роботи. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування знань, вмінь і 

навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних 

інформаційних технологій при розв’язанні задач, пов’язаних проєктуванням, 

розробкою та адмініструванням баз даних і сховищ даних; освоєння 

правильного стилю і методології використання програмного забезпечення. У 

результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 сутність понять: база даних, сховище даних, систем керування базами 

даних, банк даних; 

 сутність баз даних та їх роль у виробничих і суспільних процесах; 

 основні етапи проєктування баз даних; 

 типи баз даних; 

 класифікацію моделей баз даних; 

 призначення і основні можливості систем керування базами даних; 

 основні принципи роботи програмно-технічних засобів при роботі з 

базами даних; 

 об’єкти і елементи системи керування базами даних. 

 

вміти: 

 проєктувати бази даних; 

 виконувати тестування концептуального проєкту бази даних; 

 нормалізувати данні; 

 створювати об’єкти для роботи з даними: форма, звіт, запит; 

 здійснювати реалізацію проєкту бази даних; 

 розробляти стратегії адміністрування даних. 



 

 

  

 

3. Результати навчання 

 

Навчальна дисципліна спрямована на формування наступних 

програмних результатів навчання: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. 

 здатність до креативного та критичного мислення. 

 здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Для вивчення дисципліни «Технологія проектування та адміністрування 

баз даних і сховищ даних» достатньо знань з дисциплін за попередні роки 

навчання. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Основні концепції побудови баз даних та сховищ даних 

Представлення даних за допомогою ЕОМ. Поняття про дані та знання. 

Концепція інтегрованої обробки даних: скорочення надлишковості, цілісність 

даних, незалежність прикладних програм від даних. Поняття предметної сфери. 

Поняття бази даних. 

Моделі даних: інфологічна модель даних, даталогічна модель даних, 

фізична модель даних. 

Поняття про системи управління базами даних. Архітектура систем 

управління базами даних. Функції систем управління базами даних. 

 

ТЕМА 2. Основи роботи у середовищі СУБД 

Об’єкти СУБД. Використання основних об’єктів СУБД для обробки 

даних. Проектування об’єктів у режимі Конструктор. Адміністрування бази 

даних. Загальні відомості про засоби захисту СУБД. 

 

ТЕМА 3. Робота з таблицями у середовищі СУБД 

Створення таблиць засобами СУБД. Створення заголовка відношення. 

Типи даних СУБД. Призначення властивостей полів таблиці. Підстановка 

значень до поля таблиці. 

Визначення зв’язків між таблицями у СУБД. Засіб «Схема даних». Зміна 

типу зв’язку між таблицями. 



 

 

  

 

ТЕМА 4. Робота з формами у середовищі СУБД 

Форми. Класифікація форм. Призначення форм. Режими відображення 

форм. Використання форм для введення даних у режимі «Режим форми». 

Проектування форм у режимі «Конструктор». 

Пошук, сортування та фільтрація даних у формі. Запис фільтра у вигляді 

запиту. Експорт результатів виконання фільтрації. Створення макета форми. 

Розділи форм. Елементи управління. Властивості елементів управління. 

Автоформа. 

 

ТЕМА 5. Використання запитів для аналізу та маніпулювання 

даними 

Запити. Класифікація запитів. Запити на вибірку. Вибірка даних із 

декількох таблиць. Способи об’єднання запитів з кількох таблиць. Режими 

перегляду запитів. Правила конструювання запиту за допомогою режиму 

«Конструктор». Перегляд результатів виконання запиту у режимі Режим 

таблицы. 

Перегляд запиту в вигляді SQL-конструкції. Логічні оператори AND, OR, 

BETWEEN, IN, LIKE. Правила побудови складних логічних умов за кількома 

полями запиту. Обчислення у запитах. Перехресні запити. Запити-дії. Запити на 

оновлення даних. Запити на знищення записів. Запити на додавання записів. 

Запити на створення нової таблиці. 

 

ТЕМА 6. Проектування звітів у середовищі СУБД 

Призначення звітів. Розділи звітів. Елементи управління, що 

використовуються у звітах. 

Створення звітів за допомогою майстрів побудови звітів. Редагування 

звіту у режимі Конструктор. Обчислення у звітах. Обчислювальні поля за 

одним записом. Обчислювальні поля для груп записів. 

 

ТЕМА 7. Сучасні аспекти та особливості управління базами даних та 

знань 

Поняття про системи управління базами даних. Архітектура систем 

управління базами даних. Функції систем управління базами даних. 

Типи знань: декларативні та процедурні, екстенсіональні та 

інтенсіональні. Інтелектуальні задачі. Різні трактовки інтелектуальної 

діяльності. 

Неформальні моделі представлення знань. Формальні моделі 

представлення знань. Логічна модель представлення знань. Представлення 

знань в семантичних мережах. Фрейми. Продукційні моделі представлення 

знань. 

Виявлення знань з досвіду (емпіричних фактів) та інтелектуальний аналіз 

даних (data mining). Типи закономірностей data mining: асоціація, послідовність, 



 

 

  

класифікація, кластеризація, прогнозування. Виявлення асоціативних правил. 

Завдання розпізнавання образів як одна із завдань аналізу даних. 

Використання баз знань в експертних системах. Структура знань у базі 

знань. Машина логічного виведення. Модуль здобуття знань. Модуль 

пояснення. Діалогова система взаємодії з користувачем 

 

ТЕМА 8. Базові поняття реляційних баз даних 

Реляційна модель даних. Поняття відношення. Типи даних. Поняття 

домену. Відношення. Атрибути. Заголовок та тіло відношення. Кортежі 

відношення. Властивості відношень. Характеристики відношень: арність, 

потужність. Способи представлення відношень. Таблиці. 

Поняття ключа. Умова унікальності. Умова мінімальності. Зв’язки між 

таблицями. Типи зв’язків. Зв’язки типу. Схема реляційної бази даних. 

Маніпулювання реляційними даними. Реляційна алгебра. Мови 

маніпулювання даними: SQL (Structured Query Language) и QBE (Quere-By-

Example). Основні конструкції мови SQL. 

Надлишковість. Аномалії оновлення. Аномалії додавання. Аномалії 

видалення. Універсальне відношення проектованої бази даних. Поняття 

нормалізації. Нормальні форми. Перша нормальна форма. Функціональна 

залежність. Повна функціональна залежність. Друга нормальна форма. Третя 

нормальна форма. Багатозначна залежність. Четверта нормальна форма. 

Проектування бази даних. Етапи розробки бази даних. Побудова 

інфологічної моделі. Етапи проектування даталогічної моделі. 

 

ТЕМА 9. Проектування реляційної бази даних 

Аномалії виконання операцій включення і видалення даних в РБД. 

Поняття декомпозиції відносини. Декомпозиція відносини зі збереженням 

інформації. Залежності атрибутів, функціональні залежності (ФЗ) атрибутів, 

правила Армстронга для виведення ФЗ. Транзитивні і розширені ФЗ. Замикання 

і мінімальне покриття вихідного набору ФЗ. 

Використання графів для знаходження мінімального покриття в наборі 

функціональних залежностей. Декомпозиція відносини із збереженням 

функціональних залежностей. Перша, друга і третя нормальні форми. Методи 

нормалізації відносин шляхом приведення до третьої нормальної форми. 

 

ТЕМА 10. Типова організація сучасної реляційної СКБД 

База і словники даних, ядро СУБД, компілятор запитів, SQL – засіб 

зв’язку ядра СКБД з діалогової оболонкою, утилітами і додатками для бази 

даних. 

Індексація – засіб реалізації обмежень і підвищення ефективності запитів. 

Фізична організація даних. Настільні СКБД і сервери баз даних. 

 



 

 

  

ТЕМА 11. Організація баз та засоби керування даними в MS SQL 

Server 

Організація баз даних в MS SQL Server. Службові та проблемні бази, 

користувачі сервера і бази даних. Засоби створення та адміністрування БД в MS 

SQL Server. Використання утиліт сервера адміністратором бази та прикладними 

програмістами. 

Елементи мови SQL. Припустимі типи даних. Оператори SQL. 

Використання імен кореляції (аліасів, псевдонімів). Вбудовані функції. 

Використання підзапитів. Використання об’єднання, перетинання й різниці. 

 

ТЕМА 12. Оператори управління даними в Transact SQL для MS SQL 

Server 

Запити до бази даних. Оператор SELECT: структура оператора, список 

виведення, способи зв’язування рядків, критерій відбору (пошуку) даних, 

способи угрупування і сортування. Набір логічних умов в критерії Where для 

відбору даних. Використання підзапитів і функцій набору рядків. Об’єднання 

результатів запитів оператором UNION. Оператори SQL для управління даними 

в реляційній базі: INSERT, DELETE і UPDATE. 

Використання змінних в програмах Transact SQL. Особливості операторів 

структурування програми: складовою оператор, оператори IF, WHILE, 

WAITFOR. 

 

ТЕМА 13. Загальна практична методика проектування бази даних 

Інформаційно-логічні моделі предметних областей. Модель «сутність – 

зв’язок» та її використання в інформаційному моделюванні. 



 

 

  

6. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. с.р. л п лаб. с.р. 
ТЕМА 1. Основні 

концепції побудови баз 
даних та сховищ даних 

4 1 –  3 4 1 –  3 

ТЕМА 2. Основи 

роботи у середовищі 

СУБД 
4 1 2  1 4 – –  4 

ТЕМА 3. Робота з 

таблицями у 

середовищі СУБД 
4 1 2  1 4 1 1  2 

ТЕМА 4. Робота з 
формами у середовищі 

СУБД 
6 1 2  3 6 – 1  5 

ТЕМА 5. Використання 
запитів для аналізу та 

маніпулювання даними 
8 2 2  4 8 – 1  7 

ТЕМА 6. Проектування 

звітів у середовищі 
СУБД 

6 2 2  2 6 – 1  5 

ТЕМА 7. Сучасні 

аспекти та особливості 

управління базами 
даних та знань 

10 2 2  6 10 – –  10 

ТЕМА 8. Базові поняття 

реляційних баз даних 
6 1 –  5 6 – –  6 

ТЕМА 9. Проектування 
реляційної бази даних 

6 1 –  5 6 – –  6 

ТЕМА 10. Типова 

організація сучасної 
реляційної СКБД 

10 1 –  9 10 – –  10 

ТЕМА 11. Організація 

баз та засоби керування 

даними в MS SQL 
Server 

10 1 2  7 10 – –  10 

ТЕМА 12. Оператори 

управління даними в 

Transact SQL для MS 
SQL Server 

8 – 1  7 8 – –  8 

ТЕМА 13. Загальна 

практична методика 
проектування бази 

даних 

8 – 1  7 8 2 –  6 

Усього годин 90 14 16  60 90 4 4  82 

 



 

 

  

7. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 ТЕМА 1. Основні концепції побудови баз даних та сховищ даних – – 

2 ТЕМА 2. Основи роботи у середовищі СУБД 2 – 

3 ТЕМА 3. Робота з таблицями у середовищі СУБД 2 1 

4 ТЕМА 4. Робота з формами у середовищі СУБД 2 1 

5 ТЕМА 5. Використання запитів для аналізу та маніпулювання даними 2 1 

6 ТЕМА 6. Проектування звітів у середовищі СУБД 2 1 

7 
ТЕМА 7. Сучасні аспекти та особливості управління базами даних та 

знань 
2 – 

8 ТЕМА 8. Базові поняття реляційних баз даних – – 

9 ТЕМА 9. Проектування реляційної бази даних – – 

10 ТЕМА 10. Типова організація сучасної реляційної СКБД – – 

11 
ТЕМА 11. Організація баз та засоби керування даними в MS SQL 

Server 
2 – 

12 
ТЕМА 12. Оператори управління даними в Transact SQL для MS SQL 

Server 
1 – 

13 ТЕМА 13. Загальна практична методика проектування бази даних 1 – 

 Разом 16 4 

 

8. Теми лабораторних занять 

 

Не передбачені навчальним планом 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Не передбачені навчальним планом 

 

10. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Типового 

положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 

результатів навчання студентів Луганського національного аграрного 

університету. 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 

 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування, тестування 

або виконання відповідних завдань. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку. 

11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести 

та/або презентації студентами результатів виконаних завдань. 



 

 

  

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Семестровий 

контроль 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 40 100 

Т1, Т2… Т13 – теми навчальної дисципліни. 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

Навчальна дисципліна передбачає використання персонального 

комп’ютера/ ноутбука, мультимедійного проектора, а також програмного 

забезпечення, зокрема пакетів Microsoft Office та Libre Office. 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення дисципліни «Технологія проектування та 

адміністрування баз даних і сховищ даних» включає: 

1) Робочу програму навчальної дисципліни; 

2) Конспект лекцій з дисципліни; 

3) Методичні вказівки для лабораторних занять з дисципліни «Технологія 

проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних в економіці» для 

студентів спеціальності 051 «Економіка» за освітнім рівнем «Бакалавр». – 

Харків: ЛНАУ, 2018. 

 

14. Рекомендовані джерела інформації 

 

14.1. Навчальна та інша література 

 

Базова 

1. Балик Н.Р. Бази даних MySQL: навч. посіб. / Н.Р. Балик, В.І. Мандзюк. – Т.: 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 157 с.: табл., рис. 

2. Грофф Д.Р. SQL. Полное руководство / Джеймс Грофф, Пол Вайнберг, 

Эндрю Оппель; [пер. с англ. и ред. И. В. Красикова]. – М.; СПб.; Киев: 

Вильямс, 2015. – 957 с.: рис., табл. 

3. Заверач М.М. Бази даних. Інформаційні системи: навч. посібник для студ. 

вищих навч. закл. / М.М. Заверач, В.В. Третько. – Хмельницький: ХНУ, 

2007. – 303 с.: рис. 

4. Овчаров С.М. Основи SQL: навч. посіб. для студентів ВНЗ з дисципліни 

«Бази даних та інформаційні системи» / С.М. Овчаров. – Полтава: АСМІ, 

2014. – 109 с.: рис. 

5. Основи теорії інформаційних систем. Бази даних: навч. посіб. / Чернів. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича; уклад.: Ю.О. Ушенко, М.С. Гавриляк. – Чернівці: 

Рута, 2013. – 243 с.: рис. 



 

 

  

6. Степанов В.П. Система управління базами даних MS Access: навч. посібник 

для самост. роботи студентів / В.П. Степанов, І.П. Ковріжних; Харківський 

національний економічний ун-т. – Х.: ХНЕУ, 2007. – 288 с.: рис. 

7. Тарасов О.В. Клієнт-серверні технології СКБД Oracle. Мова SQL Oracle: 

навч.-практ. посіб. для самост. підгот. студентів з навч. дисципліни 

«Організація баз даних та знань» / Тарасов О.В., Федько В.В.; Харків. нац. 

екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 

383 с.: рис., табл. 

 

Допоміжна література 

1. Блюттман К. Анализ данных в Access. Сборник рецептов: [пер. с англ.] / 

К. Блюттман, У. Фриз. – СПб. [и др.]: Питер, 2008. – 349 с. 

2. Фуллер Л.У. Microsoft Access 2010 для чайников / Лори Ульрих Фуллер, Кен 

Кук; [пер. с англ. и ред. А.П. Сергеева]. – М.; СПб.; К.: Вильямс: 

Диалектика, 2011. – 374 с.: рис., табл. 

 

 

14.2. Електронні ресурси 

 

1. Навчально-методичне забезпечення дисципліни [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://edu.lnau.in.ua/course/view.php?id=1929 

2. Електронний репозиторій ЛНАУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/ 

3. Інтернет-ресурси: 

 https://uk.wikipedia.org/wiki – Вільна енциклопедія «Вікіпедія»; 

 https://ru.wikipedia.org/wiki – Вільна енциклопедія «Вікіпедія»; 

 http://www.nbuv.gov.ua/ – електронний каталог Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського; 

 http://korolenko.kharkov.com/ – електронний каталог Харківської 

державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. 

https://uk.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki
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