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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1. Інформатика та обчислювальна техніка  
2. Вища математика                                                                                                   . 
3. Дискретна математика                                                                                    . 
4. Операційні системи 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Комп’ютерні мережі. 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється отримання знань про: 
1. Основні положення реляційної моделі даних; 
2. Принципи нормалізації відношень у реляційних базах даних; 
3. Принципи розробки баз даних для рішення прикладних задач; 
4. Методи, використовувані для проектування БД; 
5. Призначення CASE – систем при розробці баз даних; 
6. Принципи побудови і функціонування систем управління базами даних; 
7. Особливості побудови СУБД у архітектурі „клієнт - сервер”; 
8. Перспективні напрямки розвитку галузі баз даних та управління даними; 
Вміти: 
1. Представляти знання про предметну галузь у вигляді ER – діаграм та перетворювати ER-
діаграми у схему реляційної бази даних; 
2. Розробляти бази даних середньої складності; 
3. Виконувати розробку прикладних програм, із застосуванням можливості мови програмування 
С(С++); 
4. Застосовувати засоби обраної СУБД для вирішення прикладних задач;; 
Володіти: 
1. Мовою запитів SQL для обробки даних; 
2. Навичками роботи із СУБД в архітектурі «клієнт-сервер» у якості користувача; 
3. Навичками адміністрування СУБД в архітектурі «клієнт-сервер». 

 
3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 
 Моделі даних  
 Реляційні моделі даних  
 Реляційна алгебра і реляційне числення  

Модуль 2 
 Актуальні та перспективні моделі даних, що використовуються при розробці баз даних 

Моделювання і проектування баз даних  
 Методології проектування баз даних  
 Нормалізація реляційних відношень 

Модуль 3 
 Мови запитів да БД.  
 Техніка використання мови запитів SQL.  
 Побудова запитів, оператор SELECT, оператори та функції  
 Представлення (view) Тригери та процедури, що зберігаються  
 Універсальні інтерфейси доступу до баз даних. 

Модуль 4 
  Архітектура та адміністрування БД та СУБД.  
 Побудова СУБД із використанням архітектурі „клієнт - сервер”  
 Транзакції  
 Розподілені і неоднорідні системи  
 Адміністрування баз даних 
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