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навчальної дисципліни«Технології проєктування та адміністрування баз даних та сховищ даних» 

2021 – 2022н.р.  

 

Анотація дисципліни.Практично будь-яка сучасна галузь пов’язана з накопиченням та обробкою 
даних. Зокрема вирішення завдань, пов’язаних з інформаційним забезпеченням роботи 

підприємств,зазвичай  передбачає структуровану організацію масивів даних урахуванням типу 

підприємства і класу завдань,  та їх. Ефективним способом розв’язання цих задач є використання баз та 

сховищ даних. 
З огляду на це, одним з важливих завдань для фахівця в галузі економіки є знання технологій 

роботи з базами даних; здатність вибирати відповідні методи та засоби розробки  для роботи з базами 

даних різного типу(як реляційних так і NoSQL,що відрізняються даних структурою, способом 
організації та типами даних, підходом до збереження інформації тощо)на основі аналізу предметної 

області та вимог користувачів; бути здатним до вирішення складних спеціалізованих задач у галузі 

професійної діяльності, що пов’язані із використанням баз даних тощо. 
Комплексний підхід до проєктування та розроблення баз даних та вибір оптимальних технологій 

їхнього адмініструваннясприятимутьпідвищенню ефективності роботипідприємства.  

 

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма – Економічна кібернетика 

Загальний обсягдисципліни – 4кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – обов’язкова 
Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут  фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій 

Кафедра – інформатики та інформаційних систем 

Курс – 2; семестр – 4; вид підсумкового контролю –залік 
Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: дослідницький метод, евристичний метод, інтерактивні методи, метод 

інформаційно-комунікативних технологій, пояснювально-ілюстративний метод, аналітико-

синтетичний метод, метод e-learning 

Форма навчання: лекції, практичні роботи, самостійна робота 

Лінк на дисципліну: 

https://drive.google.com/drive/folders/1TOAmfri2-Ew4H8Z3ttaafnD3lxexOR8H?usp=sharing 
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Денна 120/4 40 20 – 20 – 80 – + – 

 

2. Викладачі 

Шаклеіна Ірина Олександрівна 

E-mail: ioshakleina@dspu.edu.ua  

кандидатфіз.-мат. наук,  

доцент кафедри інформатики та інформаційних систем 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчанняполягає увивчення комплексу питань, пов’язаних з проєктуванням і 

адмініструванням баз даних (БД) та сховищ даних (СД); набуття знань, вмінь та навичок проектування, 



оптимізації, розробки та супроводу баз даних, банків даних та сховищ даних, здійснення процедури 

адміністрування та реінжинірингу баз даних. 

Результати навчання: 

У разі успішного завершення курсу студент зможе:застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;  проводити аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів;проявляти уміння використовувати набуті практичні навичкидля 

проєктування логічну та фізичну структури БД для будь-якої предметної області в галузiекономiки; 

використовувати сучасні CASE-засоби для автоматизації проектування БД і СД; створення й 

опрацювання БД у середовищi  сучасних  систем керування базами  даних. 

Компетентності:володіти категорійним апаратом баз даних та знань;застосовувати методи 
проектування та нормалізації баз даних; проектувати інформаційне забезпечення (логічну та фізичну 

структури баз даних) інформаційних систем; вибирати відповідні методи та засоби розробки  для роботи 

з базами даних на основі аналізу предметної області та вимог користувачів; розробляти запити до баз 

даних, використовуючи відповідну мову запитів; бути здатним до вирішення складних спеціалізованих 
задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності, що пов’язані із використанням баз даних 

та знань. 

Пререквізити дисципліни: для розуміння тематики дисципліни студенти повинні мати знання з- 
шкільного курсу інформатики, пов’язані з організацією та опрацюванням масивів даних, досвід 

використання спеціалізованих середовищ для опрацювання даних, мати поняття про бази даних  тощо 
Постреквізити дисципліни: знання, отримані під час вивчення дисципліни, можуть бути 

використані в подальшій професійній діяльності студента, оскільки опрацювання завдань в галузі 

економіки,зазвичай  передбачає роботу з даними, що зберігаються у базахта сховищах даних. 

 

4. Програма дисципліни 

 

Зміст основних розділів дисципліни 

Тема 1. Основні поняття баз даних. Моделі даних. Класифікація баз даних за характером 

використання та за моделлю даних. Системи керування базами даних (СКБД). Адміністрування та 

реінжиніринг баз даних. Керування правами доступу.  

Тема 2. Моделі даних. Реляційні та постреляційні (NoSQL) бази даних 

Тема 3.Проєктування бази даних.  ER-діаграми як засіб проектування структури БД. Типи ER-

діаграм. Автоматизація проєктування баз даних.  

Тема 4. Мови запитів до БД. Структурована мова запитів SQL Оператори мови SQL. SQL-запити 

на вибірку. З’єднання таблиць.  

Тема 5. Процедурні засоби опрацювання баз даних. Обробка транзакцій. Властивості транзакцій. 

Робота з тригерами. Паралельна обробка запитів.  

Тема 6. Сховища даних. Проєктування сховищ даних. Характеристика моделей побудови сховищ 

даних. Багатовимірна модель СД.  

 

Орієнтовний перелік практичних занять для студентів  

1. Проєктування БД. Побудова ER-діаграм: нотація Чена, нотація «пташина лапка». 
Автоматизоване перетворення ER-діаграм у реляційні структури. 

2. Робота в СКБД SQLServer. Створення баз даних і таблиць. 

3. Встановлення зв’язків між таблицями реляційної БД. 
4. Робота з операторами INSERT,  UPDATE,  DELETE.  

5. Побудова запитів до БД. Однотабличні запити на вибірку. 

6. Побудова запитів до БД. Багатотабличні запити. 
7. Адміністрування баз даних 

8. Проектування сховищ даних. Технологія OLAP. 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Комп’ютерні класи №1 (аудиторія 5) та №2 (аудиторія 68) кафедри інформатики та інформаційних 

систем навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій.  

Програмне забезпечення: ОС Windows 7  і вище, середовища MSSQLServer,PostgreSQL, MySQL, 
бібліотека SQLite3, графічні оболонки DB BrowserforSQLite, Robo3t forMongoDB, Nео4j, OrientDB, 

Google-сервіси. 

https://sqlitebrowser.org/


 

6. Інформація про консультації 
Консультації проводяться кожногочетверга о 14:00 на кафедрі інформатики та інформаційних 

систем навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій(аудиторія 8). 

7. Система оцінювання 

Формами підсумкового контролю досягнутих успіхів студента з дисципліни є залік у 4 семестрі. 

Досягнуті успіхи студента з дисципліни оцінюються під час виконання та захисту практичних робіт, 
контрольними роботами та під час захисту індивідуального завдання.  

Протягом семестру пропонується виконати по 8практичних робіт, на кожній із яких виконуються 

індивідуальні завдання. До захисту необхідно опрацювати поданий у методичних вказівках теоретичний 

матеріал. За виконання завдань можна отримати максимум 48 балів (до 6 балів за кожне практичне 

завдання). 

Кількість балів, що виставляється за виконання та захист практичної роботи, враховує: знання 
теоретичного матеріалу з теми; повноту виконання поставлених завдань з теми; своєчасне виконання та 

захист лабораторної роботи. 

Контрольні роботи передбачають виконання тестових та практичних завдань. За виконання 

контрольних робіт  студент може отримати до 30 балів. 

В ході вивчення курсу студенти мають можливість обрати індивідуальне завдання, до яких 

відноситься робота над проблемним питанням з тематики дисципліни. Індивідуальне завдання потребує 

усного захисту у формі доповіді перед всіма студентами групи з подальшим обговоренням проблемних 

питань, розкритих в завданні. 

Сумарна кількість балів з дисципліни за семестр визначається як сума балів з усіх видів навчальної 

роботи.  

 Семестр 4 

Контрольні роботи 42 

Захист практичних робіт 48 

Індивідуальне навчально-

дослідне завдання 

10 

Всього балів 100 

 

Оцінювання знань з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного контролю знань за 

100-бальною шкалою, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ECTS 

відповідно до наступних критеріїв: 

 А (90 – 100)– оцінка «відмінно» – «5» (відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок):отримує студент, який продемонстрував дуже високий рівень знань основних понять курсу, 

методів і засобів проектування, розробки та супроводу баз даних різного типу  та сховищ даних; 

відмінні вміння застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати;  проводити аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання; уміння використовувати набуті практичні навичкидля проєктування 

логічної та фізичної структури БД для будь-якої предметної області в галузiекономiки; 

використовувати сучасні CASE-засоби для автоматизації проектування БД і СД. 

 В (82 – 89)– оцінка «дуже добре» – «4» (вище середнього рівня з кількома помилками): отримує 

студент, який продемонстрував високий рівень знань рівень знань основних понять курсу, методів і 

засобів проектування, розробки та супроводу баз даних різного типу  та сховищ даних; відмінні вміння 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати; уміння використовувати набуті практичні навичкидля 

проєктування логічної та фізичної структури БД для будь-якої предметної області в 

галузiекономiки; використовувати сучасні CASE-засоби для автоматизації проектування БД і 

СД. 

 С (75 – 81)– оцінка «добре» – «4» (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок): отримує студент, який продемонстрував достатній рівень знань основних понять курсу, 
методів і засобів проектування, розробки та супроводу баз даних різного типу  та сховищ даних; вміння 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати; достатні уміння використовувати набуті практичні 

навичкидля проєктування логічної та фізичної структури БД для будь-якої предметної області в 



галузiекономiки; використовувати сучасні CASE-засоби для автоматизації проектування БД і 

СД. 

 D (67 – 74)– оцінка «задовільно» – «3» (непогано, але зі значною кількістю недоліків): отримує 

студент, який продемонстрував середній рівень знань основних понять курсу, методів і засобів 
проектування, розробки та супроводу баз даних різного типу  та сховищ даних; задовільні вміння 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати; достатні уміння використовувати набуті практичні 

навичкидля проєктування логічної та фізичної структури БД; вміння використовувати сучасні 

CASE-засоби для автоматизації проектування БД і СД. 

 E (60 – 66) – оцінка «достатньо» – «3» (виконання задовольняє 

мінімальним критеріям):отримує студент, який продемонстрував мінімальний знань основних понять 
курсу, методів і засобів проектування, розробки та супроводу баз даних різного типу  та сховищ даних; 

задовільні вміння застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати; задовільні уміння використовувати набуті 

практичні навичкидля проєктування логічної та фізичної структури БД; достатні вміння 

проектування СД тощо. 

 FX (35 – 59) – оцінка «незадовільно» – «2»  (з можливістю повторного складання):виставляється 

студенту, якому потрібно працювати для подальшого оволодіння основними поняттями курсу, 
оволодіння методами і засобами проектування, розробки та супроводу баз даних різного типу  та сховищ 

даних; подальше вдосконалення вмінь застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; працювати над уміннями 

використовувати набуті практичні навичкидля проєктування БД та СД.  

 F (1 – 34)– оцінка «незадовільно» – «2»: виставляється студенту, який слабо володіє програмним 
матеріалом та якому необхідна серйозна подальша робота для оволодіння основними поняттями курсу, 

оволодіння методами і засобами проектування, розробки та супроводу баз даних різного типу  та сховищ 

даних тощо. 
Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмово-усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

 

9. Політика дисципліни 
Досягнуті успіхи студента з навчальної дисципліни «Технології проєктування та адміністрування 

баз даних та сховищ даних» оцінюються під час виконання та захисту практичних робіт, виконання 

контрольних робіт та навчальних проєктів.За виконання практичних робіт курсу можна отримати 

максимум 48 балів (до 6 балів за кожне практичне завдання). Кількість балів, що виставляється за 

виконання практичного завдання, враховує: знання теоретичного матеріалу з теми; повноту виконання 

поставлених завдань з теми; своєчасне виконання та захист виконаних завдань. Контрольні роботи з 

дисципліни передбачають виконання тестових та практичних завдань. За виконання контрольних робіт 

студент може отримати до 42 балів. 

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна 

1. Цеслів, О. 

В. Технологіяпроектуваннятаадмініструваннябаз даних ісховищданих:навч.посібник / 

О. В. Цеслів, А. С. Коломієць ; НТУУ «КПІ». –Київ : КПІ, 2017. – 284 с. 
2. Берко А.Ю. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань / А.Ю. Берко, О.М. 

Верес, В.В. Пасічник; Навч. посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 465 с. 

3. Кайл Бэнкер. MongoDB в дії / переклад з англ. / Кайл Бэнкер – М. : ДМК «Пресс», 2012. – 395с. 

4. Ситник Н.В., Краснюк М.Т. Проектування баз і сховищданих. Навч.-методичнийпосібник 

для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2005- 240 с. 

5. Доманецька І.М. Промисловісистемиуправління базами даних: Конспект лекцій. – К. : КНУБА, 2012. 
– 64с.  

6. Завадський І.О. Основи баз даних. Навчальнийпосібник / І.О. Завадський. – К., 2011. – 192 с. 
7. Гайна Г.А. Основипроектування баз даних. Навчальнийпосібник для ВНЗ. – К.: Кондор, 2008. – 201с.  

Допоміжна 

8. Павельчак А.Г., Самотий В.В., Дзелендзяк У.Ю. Бази даних та знань: конспект лекцій для студентів 

базового напряму 050201 “Системна інженерія” – Львів : Львівська політехніка. – 2011. – 115 с. 
Берко А.Ю. Організація баз даних: практичний курс / А. Ю. Берко, О. М. Верес. – Львів : НУ ЛП, 

2003. – 150 с. 



9. СадаладжП.Дж. NoSQL: Новая методология разработки нереляционных баз даннях / 

СадаладжП.Дж., Фаулер М. – М.: Вильямс, 2013. – 172 с. 

10. Державний стандарт України. Системиобробленняінформації. Базиданих. Терміни і 

визначення. ДСТУ 2874-94.- Київ.: ДержстандартУкраїни, 1994.- 31с. 
11. Гайдаржи В.І., Дацюк О.А. Основипроектування та використання баз даних:навч. посіб.-2-ге вид., 

випр. і доповн.-К.:Політехніка. –2004. –256с.  

12. Дворецький М.Л. Проектування та оцінкаоптимальностіструктурисховищаданих та багатовимірної 
БД / М.Л. Дворецький // Науковіпраці [Чорноморського державного університетуімені Петра 

Могили]. Сер. :Комп’ютернітехнології. – 2008. – Т. 90, Вип. 77. – С. 216-221. 

Інформаційні ресурси 

13. Базиданих. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.belani.narod.ru/1/main.htm 

14. Артамонов Є.Б. Електроннісховищаданихіззахищеним доступом / Є.Б. Артамонов, О.О. Бєляков // 
Наукоємнітехнології. – 2013. – № 4. – С. 402-405. – Режим доступу: 

 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nt_2013_4_10 

15. Асєєв Г. Архітектура корпоративного сховищаданих / Г. Асєєв // ВісникКнижковоїпалати. – 2010. – 

№ 10. – С. 20-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_10_7 

16.  Фролов А. Графовібазиданих. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://2014.ucoz.org/publ/informacionnye_sistemy/grafovye_bazy_dannykh/6-1-0-75. 
17. Коротков А. Авторськийпогляд на слабоструктурованідані в PostgreSQL  [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=x3OxFF95h0s. 

18. Діденко Д.Г. Базиданих та інформаційнісистеми. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.simulation.kiev.ua/dbis/lection31.html 
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                                    Підпис Ініціали та прізвище 
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