
Системи управління базами даних 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Системи 

управління базами даних» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки молодшого спеціаліста напряму (спеціальності) 

5.02010501 «Діловодство». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є бази даних, системи 

управління базами даних, реляційна алгебра та мова SQL. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Системи управління базами 

даних» пов’язана з «Організаційною технікою», «Обчислювальною технікою та 

програмуванням». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Вступ у бази даних. 

2. Проектування баз даних. 

3. Реляційна алгебра та числення. 

4. Мова запитів SQL. 

5. Практична реалізація реляційних БД. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Системи управління 

базами даних» є оволодіння необхідним мінімумом знань по створенню 

реляційних баз даних (БД); сформувати знання, вміння і навички, необхідні для 

раціонального використання сучасних прикладних програмних засобів, 

інформаційних технологій при розв'язуванні задач, пов'язаних із введенням, 

обробкою, зберіганням, передачею, пошуком, систематизацією і виведенням 

значної кількості однорідних даних з конкретної предметної галузі, які 

зберігаються на комп'ютерних носіях; ознайомити студентів з роллю сучасних 

систем управління базами даних у сучасному суспільному житті, науці. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Системи управління 

базами даних» є  
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 формування уявлень про етапи роботи з базами даних (БД); 

 ознайомлення з найбільш вживаними сучасними системами управління 

базами даних (СУБД); 

 ознайомлення з основами роботи з БД і в сучасних СУБД; 

 дати студентам теоретичні і практичні навики по проектуванню баз 

даних, принципами роботи і програмуванням в середовищі СУБД. 

 ознайомлення з основними галузями застосування СУБД; 

 інструкції мови SQL і функції SQL-запитів; 

 формування навичок роботи на ЕОМ з використанням сучасних СУБД. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні поняття баз даних; 

 архітектуру, концепції і можливості систем керування базами даних 

(СУБД); 

 методи побудови структур і схем зберігання даних; 

 способи проектування баз даних на концептуальному і логічному рівнях, 

а також при фізичній реалізації; 

 основні етапи функціонування, реорганізації і реструктуризації баз 

даних; 

 перспективи розвитку баз даних; 

 основи розробки баз даних в OpenOffice.org Base; 

вміти: 

 розробляти структури баз даних; 

 вирішувати задачі по концептуальному і логічному проектуванню і 

фізичній реалізації баз даних; 

 оцінювати ефективність реалізації різних моделей даних і на цій основі 

робити вибір про практичну реалізацію систем обробки даних; 

 створювати та управляти базами даних в OpenOffice.org Base. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години /4 кредити 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Вступ у бази даних 

Тема 1. Основи баз даних.  

Тема 2. Системи управління базами даних.  

Тема 3. Архітектура баз даних.  

Тема 4. Моделі даних.  

Тема 5. Реляційна модель даних.  

Тема 6. Розподілені бази даних.  

Тема 7. Постреляційні бази даних 

Змістовий модуль 2. Проектування баз даних 

Тема 8. Життєвий цикл розробки інформаційної системи.  

Тема 9. Концептуальне проектування баз даних.  

Тема 10. Логічне проектування баз даних. Модель «сутність-зв'язок».  

Тема 11. Фізична організація баз даних.  

Тема 12. Нормалізація баз даних 

Тема 13. Застосування баз даних.  

Тема 14. Захист інформації  в базах даних 

Тема 15. Трансакції та механізми їх обробки.  

Змістовий модуль 3. Реляційна алгебра та числення 

Тема 16. Реляційна алгебра.  

Тема 17. Реляційна числення 

Змістовий модуль 4. Мова запитів SQL 

Тема 18. Оператор SELECT.  

Тема 19. Оператори INSERT, UPDATE, DELETE.  

Змістовий модуль 5.  Практична реалізація реляційних БД 

Тема 20. Створення баз даних в OpenOffice.org Base.  

Тема 21. Створення таблиць, зв’язків і форм базах даних.  

Тема 22. Створення фільтрів, запитів і звітів.  

Тема 23. Створення документів та основи ведення документообігу 

засобами OpenOffice.org Base. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Усне експрес-опитування, виступи студентів на практичних заняттях з 

доповідями, виконання практичних робіт, поточні модульні контролі, 

підсумковий модульний контроль. 


