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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основними напрямами використання засобів обчислювальної техніки
та програмних продуктів для інформаційного забезпечення роботи
підприємства є: використання існуючих автоматизованих інформаційних
систем та їх конфігурація з урахуванням типу підприємства і класу задач;
розробка нових інформаційних систем для розв’язання конкретних задач.
Ефективним способом розв’язання цих задач є бази даних. Розробка
бази даних вимагає серйозного підходу, забезпечуючи ефективне зростання
продуктивності та високі конкурентні переваги. Комплексний підхід до
розробки і сучасні технології, що повинні використовуватися, дозволять
підприємству досягнути нових результатів після впровадження бази даних.
Для виконання цих завдань необхідні спеціалісти з відповідними знаннями
та вміннями, що забезпечуються вивченням навчальної дисципліни
“Технологія проектування та адміністрування БД і СД”.
Предмет навчальної дисципліни
Предметом
дисципліни
«Технології
проектування
та
адміністрування БД і СД» є база даних та принципи її проектування, а
також технології адміністрування при розробці сайтів різноманітного
призначення.
Мета навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни «Технологія проектування і
адміністрування БД і СД» є формування базових знань з технології
проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних та придбання
практичних навичок розробки автоматизованих баз даних автоматизованих
банків даних і сховищ даних.
Основні завдання
Завданнями навчальної дисципліни «Технології проектування та
адміністрування БД і СД» є:
 оволодіти теоретичними основами сучасної організації та
адміністрування баз даних і сховищ даних;
 набути практичних умінь та навичок розробляти ефективний проект
бази даних;
 виконувати тестування концептуального проекту бази даних;
 здійснювати реалізацію проекту бази даних;
 розробляти стратегії адміністрування даних.
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Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Дисципліна “ Технології проектування та адміністрування БД і СД ”
взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Технології - інтернет»,
«Об’єктно-орієнтоване програмування».
Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:
а)знати:
 принципи сучасної організації баз даних та систем баз даних;
 основні категорії та поняття баз даних;
 реляційну модель представлення даних;
 методи проектування баз даних;
 сучасні технології обробки даних; основи адміністрування баз
даних.
б)вміти:
 будувати модель предметної області і створити відповідну їй базу
даних;
 організувати обробку інформації в базі даних;
 створювати основні об’єкти бази даних (таблиці, форми, звіти,
сторінки доступу до бази даних, макроси, модулі в СУБД);
 реалізовувати основні функції, необхідні для вирішення
поставленого завдання;
 організувати забезпечення цілісності бази даних;
 формулювати запити до бази даних мовою SQL;
 здійснювати адміністрування інформаційних систем;
 організувати захист бази даних.
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:
Назва рівня
Зміст критерію рівня сформованості вміння
сформованості вміння
Вміння відтворювати знання, передбачені даною
1. Репродуктивний
програмою
Вміння використовувати знання в практичній
2. Алгоритмічний
діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
Здійснювати евристичний пошук і використовуЗ. Творчий
вати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій
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Програма складена на 4 кредити.
Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер теми
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.

Назва теми
Огляд баз даних
Вступ до SQL
Реляційна модель даних. Мова опису даних (DDL)
Мова SQL. Засоби маніпулювання даними (DML)
Відображення даних з декількох таблиць. SQL Joins.
Select: агрегатні та групові функції.
Вкладені запити
Цілісність даних
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. Огляд баз дданих
Дані і інформація. Що таке база даних. Для чого дизайн БД. Типи баз даних.
Реляційна модель БД. Нормалізація реляційних БД.
Що таке СУБД. Призначення СУБД. Клієнт-сервер СУБД.
ТЕМА 2. Вступ до SQL
Реляційні та нереляційні бази даних. Відмінності SQL і NoSQL.
ТЕМА 3. Реляційна модель даних. Мова опису даних (DDL)
Що таке реляційна база даних. Типи звя’зків між таблицями: один-доодного, один-до-багатьох, багато-до-багатьох. Ключі в БД. Приклади.
ТЕМА 4. Мова SQL. Засоби маніпулювання даними (DML)
Select….from. Distinct. Order by. In, between, like, not. Null value.
ТЕМА 5. Відображення даних з декількох таблиць. SQL Joins.
Запит за кількома таблицями. Типи об'єднань. Отримання даних з декількох
таблиць. Що таке equijoin&
ТЕМА 6. Select: агрегатні та групові функції.
Функції агрегування. Що таке функції групування.
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ТЕМА 7. Вкладені запити
Що таке підзапит. Оператор IN. Підзапит як запит полів. Кореляційний
запит. Правила використання під запитів.
ТЕМА 8. Цілісність даних
Що таке цілісність даних. Роль ключів в цілісності даних.
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