




 

 

ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Бази даних” складена відповідно до освітньо-професійної 

(освітньо-наукової) програми підготовки  

_________________бакалавр____________________  
          (назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

 

спеціальності ____113  Прикладна математика_________ 

 

спеціалізації __________________________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни “Бази даних” є ознайомлення студентів із сучасними 

системами програмування баз даних, а також здобуття практичних навичок проектування 

баз даних та побудови систем управління базами даних та розробки баз даних в 

архітектурі клієнт-сервер.  

Актуальною є підготовка спеціалістів, які знають основні характеристики сучасних 

баз даних та методику їх використання в інформаційних системах, володіють засобами 

побудови баз даних та написання запросів , вміють ефективно використовувати всі 

можливості сучасних баз даних, мають достатню кваліфікацію для проектування, 

розробки багатотабличних баз даних. Саме для підготовки таких спеціалістів і призначена 

дисципліна “Бази даних”.   
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни. 

Завданням курсу є поглиблення теоретичних знань, що необхідні для вирішення 

задач автоматизації обробки інформації у різних предметних областях, а також оволодіння 

практичними навичками використання та проектування систем управління базами даних, 

розробки програмних засобів збереження та маніпулювання даними.  

Під час вивчення дисципліни передбачається систематична практична робота 

студентів і під керівництвом викладача, і самостійно.  

Предметом вивчення курсу “Бази даних” є реляційна модель даних, засоби 

маніпулювання реляційними базами даних та засоби їх створення.  

Вивчення курсу "Бази даних" передбачає цілеспрямовану роботу над вивченням 

спеціальної літератури, активну роботу на лекціях, лабораторних та практичних заняттях, 

виконання курсової роботи, самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань. 

 

 

1.3. Кількість кредитів – 5 
 

         1.4. Загальна кількість годин  – 150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

                     4-й -й 

Семестр 

       8-й -й 

Лекції 

                             32 год. Год. 

Практичні, семінарські заняття 

                          32 год. Год. 

Лабораторні заняття 

год. Год. 

Самостійна робота 

                          86    год. Год. 

Індивідуальні завдання 

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 
 

Студенти повинні досягти таких результатів навчання: 
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивчення курсу "Бази даних" 

студенти повинні знати: 

● тенденції та перспективи розвитку систем управління базами даних;  
● моделі, що  використовуються для представлення даних та знань в інформаційних 

системах; 

● особливості реляційних моделей баз даних та підходи до їх побудови 
● основи мови SQL у відповідності до стандартів ; 
● порядок створення СУБД; 
● принципи управління транзакціями БД 
● принципи розподілення баз даних у централізованих і децентралізованих СУБД; 
● принципи  адміністрування та захисту баз даних; 

● мову побудови запитів SQL.  
Студенти повинні вміти: 

● проводити аналіз проблемної області, для якої створюється база даних;   
● спроектувати реляційну модель бази даних;  

● розробляти  бази даних для проблемної області 
● розробляти інформаційні системи в архітектурі клієнт-сервер;  
● здійснювати аналіз даних засобами сучасних систем управління базами даних; 

 
Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом фронтального, 

індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час занять,  тестування, заліку 

або іспиту. 
 



 

 

2.  Тематичний план навчальної дисципліни. 

 

 

Розділ 1. Основи проектування баз даних 

 

Тема 1. Основні поняття про бази даних. вимоги до баз даних. 

Визначення і класифікація інформаційних систем. Призначення баз даних. Архітектура 

БД. Мова маніпулювання даними. Мова опису підсхем бази даних. Словник даних. 

Вимоги до баз даних. Принципи побудови баз даних.  

 

Тема 2.  Інфологічна модель даних. Класичні та сучасні моделі даних. 

Основні поняття. Рівні моделей даних. Характеристика зв'язків.  Класифікація сутностей. 

Аналіз предметної області. Розробка універсального відношення. Розробка моделі 

предметної області.. Моделі даних. Ієрархічна модель даних. Збалансоване дерево. 

Переваги та недоліки ієрархічних структур. Мережна модель даних. Відмінність простої і 

складної мережних структур. Переваги та недоліки мережних структур. Представлення 

мережевих структур ієрархічними. Реляційна модель даних. Правила Кодда. Ступінь та 

кардинальне число відношення.  Переваги та недоліки реляційних моделей даних. 

 

Тема 3.  Фізична організація баз даних. 

Спискові структури. Послідовний розподіл пам’яті. Зв’язний розподіл пам’яті.  Нелінійні 

зв’язкові структури.  Представлення рядкових даних. Векторне представлення фізичної 

структури рядка з використанням дескриптора і з використанням граничного маркера. 

Індексні методи. Індексно-послідовний метод доступу. Індексно-послідовний метод 

доступу. Адресні методи. Хеш-функція. Метод відкритої адресації. Метод ланцюжків. 

Інвертований метод. 

 

Тема 4. Основи проектування реляційних баз даних.Реляцiйна алгебра Кодд 

Кортеж. Домен. Вiдношення.  Елементи теорії множин. Сутнicть. Атрибут. Поняття 

ключа. Основні типи ключів. Вимоги до ключів. Основи реляційної алгебри: об'єднання, 

різниця, декартовий добуток, проекція і селекція. Алгебра Кодда. 

 

Тема 5.  Проектування реляційних баз даних на основі принципів нормалізації 

Нормалізація схем баз даних. Мета нормалізації. Властивості нормальних форм. 

Транзитивні залежності між атрибутами. Нормальна форма Бойса-Кодда. Етапи 

нормалізації. Критерії вибору нормальної форми даних. 

 

Тема 6. Проектування реляційних баз даних з використанням семантичних моделей: ER-

діаграми.  

ER-діаграми. Семантичність модель Entity-Relationship (Сутність-Зв'язок). Основні 

поняття ER-моделі. Нормальні форми ER-діаграм. Отримання реляційної схеми з ER-

діаграми. 

 

 

Тема 7. Проектування реляційних баз даних з використанням семантичних моделей: 

діаграми класів  UML.  

Основні поняття діаграм класів UML.Класи, атрибути, операції. Категорії зв'язків. Зв'язок-

залежність. Мова OCR. Приклад загальної організації СУБД. Фізичне представлення 

реляційних баз даних у зовнішній пам'яті. індексні структури 

 

 

 



 

 

 

Розділ 2. Написання запитів,управління транзакціями  та розподілені бази даних  

 

Тема 8. Мова запитів.  

Загальна характеристика мови опису запитів  SQL.   Базові оператори мови SQL та 

особливості їх запису. Мова запитів: поняття запиту, команди для маніпулювання 

таблицями та базами даних . 

 

Тема 9. Типи даних. 

Типи даних та особливостi. Опис даних мовою SQL. 

 

Тема 10. Вибірка даних. Предикати.    

Формування запитів  SELECT мовою SQL:    вибірка рядків конструкцією WHERE,  

сортування результатів (конструкція ORDER BY). Предикати. 

 

Тема 11. Псевдоніми. Підзапити. Об'єднання таблиць. 

Псевдоніми,  використання складних підзапитів. Об'єднання таблиць за допомогою 

операції JOIN, 8 способів об'єднання таблиць  

 

Тема 12. Групування та агрегатні функції, тригери,  вбудовані процедури.  

Використання вбудованих функцій,  групування результаті, обчислення в запитах 

(GROUP BY). Процедурна мова SQL: тригери, процедури, що зберігаються. використання 

вбудованих функцій,  групування та сортування результатів.  

  

Тема 13. Методи управління транзакціями 

Транзакції, методи управління транзакціями  

 

Тема 14. Розподілені бази даних. 

Концепція розподілених баз даних. Основні поняття. Принципи створення розподілених 

баз даних. Проектування розподіленої бази даних. Фрагментація даних в розподіленій базі 

даних. Реплікація даних в розподіленій базі даних. Стратегії розміщення даних в 

розподіленій базі даних. Управління розподіленими транзакціями.  

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7   

Розділ 1. Основи проектування баз даних   

Тема 1. Основні поняття про 

бази  даних, вимоги до баз 

даних. 

10 2 2   6   

Тема 2.  Інфологічна модель 

даних. Класичні та сучасні 

моделі даних 

12 4 2   6   

Тема 3.  Фізична організація баз 

даних. 

8 2    6   



 

 

Тема 4. Основи проектування 

реляційних баз даних. Реляційна 

алгебра Кодда 

12 2 4   6   

Тема 5. Проектування 

реляційних баз даних на основі 

принципів нормалізації 

10 2 2   6   

Тема 6. Проектування 

реляційних баз даних з 

використанням семантичних 

моделей: ER-діаграми 

10 2 2   6   

Тема 7. Проектування 

реляційних баз даних з 

використанням семантичних 

моделей: діаграми класів  UML 

10 2 2   6   

Контрольна робота 4  2   2   

Разом за розділом 1 76 16 16   44   

Розділ 2. Написання запитів, управління транзакціями та розподілені бази даних    

Тема 8. Мова запитів.    10 2 2   6   

Тема 9. Типи даних.  10 2 2   6   

Тема 10. Вибірка даних. 

Предикати. 

12 2 4   6   

Тема 11. Псевдоніми. Підзапити. 

Об'єднання таблиць. 

12 2 4   6   

Тема 12. Групування та агрегатні 

функції, тригери,  вбудовані 

процедури.  

12 2 4   6   

Тема 13.Методи управління 

транзакціями 

10 4    6   

Тема 14. Розподілені бази даних. 
  

8 2    6   

Разом за розділом 2 74 16 16   42   

 Усього годин 150 32 32   86   

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні поняття про бази  даних, вимоги до баз даних. Розробка 

універсального відношення та моделі предметної області.  

Технiчне завдання. 

2 

2 Теоретичні засади проектування реляційних баз даних. Реляцiйна 

алгебра Кодда.  

2 

3 Проектування реляційних баз даних з використанням 

семантичних моделей: ER-діаграми 

2 

4 Проектування реляційних баз даних з використанням 

семантичних моделей: діаграми класів  UML 

2 

5 Проектування реляційних баз даних на основі принципів 2 



 

 

нормалізації 

6 Базові оператори мови SQL та особливості їх запису.  2 

7 Типи даних. неявне перетворення типів 2 

8 Сортування даних 2 

9 Предикати - частина 1, Предикати — частина 2 2 

10 Агрегуючі функції та оператор групування мови SQL як засоби 

формування складних, аналітичних і рекурсивних запитів 

2 

11 Команди для маніпулювання даними, таблицями, базами даних.  2 

12 Об’єднання запитів, підзапити  2 

13 Реалізація складних запитів SQL: з’єднання таблиць 2 

14 Тригери та регулярні вирази мови SQL  2 

15 Операнди для роботи з представленнями та індексами  2 

16 Контрольна робота  2 

 Разом 32 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Видача і перевірка домашніх завдань за розділом  «Основи 

проектування баз» 

42 

2 Видача і перевірка домашніх завдань за розділом  

«Написання запитів, управління транзакціями та розподілені бази» 

44 

 Разом  86 

                                                     

                                          6. Індивідуальні завдання 
                 Не передбачено планом 

 

7. Методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ Google Meet або Zoom). 

 

8. Методи контролю 

 

– Перевірка виконання домашніх завдань 

– Проведення  заліку.  
 

9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

 

Екзамен 
(залікова 

робота) 

 

 

 
Сума 

 

 

 

Розділ 1 

 

 

 

Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуаль

не 

завдання 

 

 

 

Разом 

Т1–Т7 

 

Т8–Т14 

 

           

20 20 20  60 40 100 

Т1, Т2 …  – теми розділів. 



 

 

 

                                                          Шкала  оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка в 

балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в 

повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією 

незначною помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання 

виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним 

числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з 

декількома незначними помилками, або з однією – двома 

значними помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1–49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять 

грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу 

не призведе до значного підвищення якості виконання навчальних 

завдань, робота, що потребує повної переробки  
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