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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Метою вивчення курсу «Теорія баз даних» є формування у студентів 

знань щодо ролі та місця систем збереження даних у структурі сучасних 
інформаційних систем, засвоєння основних понять та концепцій реляційних 
баз даних, сучасних тенденцій щодо розвитку технологій збереження даних, 
а також здобуття практичних навичок щодо створення програмних систем з 
використанням системи управління базами даних Microsoft Access. 

Завданням курсу є оволодіння теоретичними знаннями, що необхідні 
для вирішення задач автоматизації обробки інформації у різних предметних 
галузях, а також практичними навичками проектування та використання 
інформаційних систем на основі баз даних, розробки програмних засобів 
збереження та маніпулювання даними. Під час вивчення дисципліни 
передбачається систематична практична робота студентів як під 
керівництвом викладача, так і самостійно. 

Предметом вивчення курсу «Теорія баз даних» є реляційна модель 
даних, засоби маніпулювання реляційними базами даних, об’єкти системи 
управління базами даних Microsoft Access та засоби їх створення. 

Після вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 
• тенденції та перспективи розвитку інформаційних систем, систем 

управління базами даних та базами знань; 
• технології збереження, пошуку та обробки інформації; 
• теоретичні основи побудови та функціонування баз даних і баз 

знань, характеристики сучасних СУБД, сучасні технології організації 
БД; 

• правила розробки структури баз даних та створення прикладного 
програмного забезпечення з використанням систем управління 
базами даних; 

• принципи побудови та технологію проектування баз даних і баз 
знань; 

• основні поняття реляційної моделі даних; 
• основи мови побудови запитів SQL; 
• засоби побудови баз даних за допомогою MS Access; 
оволодіти вміннями та навичками: 
• використання інформаційних систем у різних предметних галузях; 
• проектування інформаційних систем на основі баз даних; 
• створення програмного забезпечення для доступу до баз даних 

(засобами MS Access); 
• аналізувати дані засобами сучасних систем управління базами даних. 
Для розуміння тематики курсу «Бази даних» студенти мають оволодіти 

базовими знаннями і навичками роботи на персональному комп’ютері в 
операційній системі Microsoft Windows, зі стандартними програмами 
Microsoft Windows і додатками з пакета Microsoft Office. Курс базується на 
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дисциплінах «Математичний аналіз», «Комп’ютерна дискретна математика», 
«Основи програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування» та 
«Основи програмної інженерії». Студенти повинні мати знання з основ 
програмування та алгоритмічних мов, володіти мовами об’єктно-
орієнтованого програмування, мати досвід використання систем та 
інструментальних засобів програмування. У свою чергу, знання отримані під 
час вивчення дисципліни будуть використовуватися при вивченні курсів 
«Архітектура та проектування програмного забезпечення», «Програмування 
баз даних та баз знань», «Безпека програм та  баз даних» та «Конструювання 
програмного забезпечення». 

Важливою складовою курсу «Теорія баз даних» є курсове 
проектування, призначене для: 

• закріплення теоретичних знань та  практичних навичок, одержаних в 
процесі вивчення дисципліни; 

• формування навички роботи у складі проектної групи; 
• формування базових навичок щодо презентації результатів 

досліджень. 
Підсумкова перевірка знань студентів передбачена у вигляді іспиту.
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 

 
Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Теорія баз даних» 

організовуються та здійснюється у формі консультацій на кафедрі 

комп’ютерних інформаційних систем і технологій у відповідності до 

затвердженого графіку консультацій (одна консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  

«ТЕОРІЯ БАЗ ДАНИХ» 
 

№ 
з/п Назва модуля і теми 

Модуль 1. Основні концепції баз даних 
1 Еволюція систем збереження даних 
2 Основні поняття та визначення теорії баз даних 
3 Подання даних 
4 Реляційна модель даних 
5 Реляційна алгебра та числення 
6 Постреляційна, багатовимірна і об'єктні моделі даних 
7 Великі Дані 

Модуль 2. Мова структурованих запитів 
8 Мова SQL 
9 Частина FROM команди SELECT 
10 Особливості команди SELECT 

Модуль 3. Проектування баз даних 
11 Життєвий цикл інформаційної системи 
12 Концептуальне проектування баз даних 
13 Логічне  проектування баз даних 
14 Нормалізація 
15 Фізична організація баз даних 
16 Засоби автоматизації проектування баз даних 

Модуль 4.  Сучасний етап розвитку систем збереження даних 
17 Розподілена обробка даних 
18 Системи аналітичної обробки даних OLAP 
19 Сховища даних та OLAP 
20 Сучасні тенденції розвитку технологій в СУБД 
21 Бази знань 

Разом годин: 210 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ  
«ТЕОРІЯ БАЗ ДАНИХ» 

 
Модуль 1. Основні концепції баз даних 

Тема 1. Еволюція систем збереження даних 
Основні напрями еволюції обчислювальних систем. Роль і місце систем 

збереження даних у структурі сучасних інформаційних систем. Етапи 
розвитку систем збереження даних. Характерні особливості кожного з етапів. 

 
Тема 2. Основні поняття та визначення теорії баз даних 
Архітектура бази даних. Фізична і логічна незалежність даних. Процес 

проходження користувальницького запиту. Користувачі банків даних. Їх 
характеристика.  Основні функції групи адміністратора БД.   

 
Тема 3. Подання даних 
Інформація і дані в інформаційних системах. Структура даних. Моделі 

даних. Класифікація моделей даних. Теоретико-графові моделі даних. 
Переваги та недоліки теоретико-графових моделей. 

 
Тема 4. Реляційна модель даних 
Базові поняття реляційних баз даних. Реляційна модель даних: 

особливості, переваги та недоліки. 
 
Тема 5. Реляційна алгебра та числення 
Реляційна алгебра та її операції. Порівняння з операціями теорії 

множин. Реляційне числення на кортежах. Графічна інтерпретація. Реляційне 
числення на доменах. 

 
Тема 6. Постреляційна, багатовимірна і об’єктні моделі даних 
Постреляційна модель. Причини, що призвели до появи пост 

реляційної моделі. Багатовимірна модель. Об’єктно-орієнтована модель. 
Концептуальна общність з об’єктно-орієнтованим програмуванням. 
Об’єктно-реляційна модель 

 
Тема 7. Великі Дані 
Великі Дані – нова парадигма використання інформації. Визначення 

Великих Даних. Візуалізація ВД. Побудова платформи для Великих Даних. 
Підходи до побудови інформаційних систем  на основі Великих Даних. 
Основні тренди в галузі Великих Даних. 

 
Модуль 2. Мова структурованих запитів 

Тема 8. Мова SQL 
Історія, роль та значення мови SQL. Мови опису даних і 

маніпулювання даними. Реляційні операції, як команди мови маніпулювання 
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даними. Віртуальні атрибути і таблиці. Приклади використання операторів 
Insert, Update та Delete. 

 
Тема 9. Мова SQL 
Структура запиту. Частина FROM команди SELECT. Приклади 

застосування. 
 
Тема 10. Особливості команди SELECT 
Зміна порядку виведення рядків (ORDER BY). Усунення дублювання 

(модифікатор DISTINCT). З'єднання (JOIN). Використання агрегатних 
функцій з угрупуванням. Використання під запитів. Порядок виконання 
оператора SELECT. 

 
Модуль 3. Проектування баз даних 

Тема 11. Життєвий цикл інформаційної системи 
Життєвий цикл бази даних Зміст основних етапів життєвого циклу. 

Етап проектування БД. 
 
Тема 12. Концептуальне проектування баз даних 
Концептуальні моделі. Модель «сутність - зв’язок». Розширена модель 

«сутність – зв’язок». Проблеми побудови моделей «сутність – зв’язок». 
Приклад побудови моделі «сутність – зв’язок». 

 
Тема 13. Логічне  проектування баз даних 
Етапи логічного проектування. Спрощення концептуальної моделі. 

Методика перетворення ER-діаграм в реляційні структури. Перевірки 
логічної моделі. Приклад створення логічної моделі бази даних. 

 
Тема 14. Нормалізація 
Постановка задачі нормалізації бази даних. Нормальні форми. 

Денормалізація. 
 

Тема 15. Фізична організація баз даних 
Організація зберігання інформації на фізичних носіях. Індексація 

інформації. Хешування. B-дерева. Інвертовані файли. 
 
Тема 16. Засоби автоматизації проектування баз даних 
CASE-технології. Приклади застосування CASE-технологій. 

Особливості програмного пакету PowerDesigner. RAD-технології та  
компонентно-орієнтовані технології 
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Модуль 4.  Сучасний етап розвитку систем збереження даних 
Тема 17. Розподілена обробка даних 
Основні поняття і визначення. Управління паралельною обробкою. 

Багатокористувацькі СУБД. Проектування багатокористувацьких баз даних. 
Проектування розподілених баз даних. Стандартні інтерфейси доступу до 
серверів баз даних. 

 
Тема 18. Системи аналітичної обробки даних OLAP 
Оперативна OLTP та аналітична OLAP обробка даних. Типи OLAP. 

Робота з гіперкубом. Приклади . 
 
Тема 19. Сховища даних та OLAP 
Концепція сховища даних. Властивості інформаційних сховищ.  

Основні компоненти інформаційного сховища. Реалізація сховищ і вітрин 
даних. Проблеми інтеграції даних. Наявні програмні реалізації 

 
Тема 20. Сучасні тенденції розвитку технологій в СУБД 
Економічні тенденції розвитку технологій збереження даних. Технічні 

тенденції. Основні перспективні напрями розвитку технологій збереження 
даних. 

 
Тема 21. Бази знань 
Коли дані стають знаннями. Інформаційна піраміда. Постулати системи 

баз даних та баз знань. Основні моделі подання знань, їх характерні 
особливості та галузі застосування. Некласичні моделі знань. Розширення 
семантики даних. Нечіткі дані. Концепція «м’яких обчислень» та місце в неї 
нечітких даних. Нечітка логіка і теорія можливостей. Механізми виведення 
даних. 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

Тестові запитання 
1. Банк даних це… 
2. Який рівень управління базою даних із перелічених є зайвим у 

відповідності до моделі ANSI? 
3. Яка з наведених властивостей є визначальною для інформації на 

стадії даних? 
4. Що з наведеного не належить до основних типів структур даних, 

відповідно до CODASYL? 
5. Що з наведеного не є складовою моделі даних? 
6. Не належать до фактографічних моделей даних… 
7. Що з переліченого не відноситься до переваг мережевої моделі 

даних? 
8. Які поняття реляційних баз даних не є основними? 
9. Який з наведених типів даних не притаманний реляційній моделі 

даних? 
10. Графічною інтерпретацією «відношення» в реляційній моделі даних 

є… 
11. Схема бази даних це… 
12. Що з переліченого не є складовою реляційної моделі даних? 
13. Які операції не входять до складу теоретико-множинних операцій 

реляційної алгебри? 
14. Два відношення сумісні для об'єднання в тому і тільки в тому 

випадку… 
15. До базисних понять реляційного числення не належить.. 
16. Відмінність реляційного числення на доменах від реляційного 

числення на кортежах полягає в тому, що… 
17. Чим постреляційна модель даних відрізняється від реляційної?  
18. Основною перевагою постреляційної моделі даних у порівнянні з 

реляційною відноситься…  
19. Яка з перелічених властивостей даних є притаманною не лише 

багатовимірній моделі даних? 
20. Які типи даних не є визначними в концепції Великих Даних? 
21. Яка з перелічених мов не є складовою SQL? 
22. Мова визначення даних призначена для… 
23. В чому полягає призначення Мови маніпулювання даними? 
24. Які з перелічених операцій реляційних баз даних не реалізуються за 

допомогою команди SELECT? 
25. Яка конструкція команди SELECT має значення «усі»? 
26. Літерали це… 
27. Кваліфікатор AS … 
28. Яка з перелічених функцій не належить до агрегатних функцій 

SQL? 
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29. Яка з наведених конструкцій не є логічним оператором, що 
застосовується в SQL? 

30. Порядок виведених рядків в команді SELECT може бути змінений 
за допомогою… 

31. Модифікатор DISTINCT використовується для… 
32. Природне з’єднання (NATURAL JOIN) з’єднує таблиці… 
33. Самоз’єднання, або (рефлексивні з’єднання) реалізується за 

допомогою… 
34. Який з наведених нижче предикатів не використовується для 

створення під запитів? 
 

Практичні завдання 
1. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список номерів службовців їх зарплату за місяць та за 

рік 
 
2. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список всіх співробітників таким чином, щоб в одному 

стовпчику містились визначення «співробітник» та ім’я та прізвище 
 
3. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
підрахувати кількість службовців. Результат має бути 

оформлений у вигляді таблиці 

NUMBER_OF_EMPLOYEES 
 
4. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список співробітників, прийнятих на роботу після 1 

січня 2015 р. 
 
5. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список службовців, які пропрацювали на підприємстві до 

теперішнього часу більше 20 років 
 
6. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список співробітників (та номери їх відділів), які 

займають посаду програмістів (IT_PROG) 
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7. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
За допомогою предикату BETWEEN отримати список 

співробітників, зарплата яких більше 15000 і менше 30000  
 
8. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список співробітників, прізвища яких знаходяться між 

'Nel' і 'Osb'' 
 
9. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список країн, розташованих не у Європі та не в Америці ' 
 
10. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список співробітників, прізвища яких починаються з 

літери 'F'' 
 
11. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список службовців, зайнятих у відділі закупівель 

(departmanet_id = 30) або на посаді “Менеджер продажу” (PU_MAN) із 
зарплатою не вище 3500' 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Знайдіть подібності першого і четвертого етапів розвитку. 
2. Знайдіть відмінності першого і третього етапів розвитку. 
3. Перерахуйте основні рівні управління базою даних у відповідності до 

моделі ANSI? 
4. В чому полягає різниця між поняттями «база даних» та «банк даних»? 
5. В чому полягають обов’язки адміністратора бази даних? 
6. Перелічіть основні класи моделей даних. 
7. Визначити поняття «Інформація» в контексті даної навчальної 

дисципліни? 
8. Що таке «дані»? 
9. Перерахуйте основні компоненти моделі даних. 
10. Що відноситься до структури даних? Надайте визначення. 
11. Що таке «Модель даних»? 
12. Назвіть основні структурні компоненти мережевої моделі. 
13. Наведіть переваги та недоліки мережевої моделі. 
14. Які особливості притаманні ієрархічній моделі даних. 
15. Які поняття реляційних баз даних є основними? 
16. Перелічите основні типи даних реляційної моделі даних. 
17. Що таке «Домен» в РМД та які його основні властивості? 
18. Наведіть визначення «Кортежу» в контексті РМД. 
19. Що таке «Відношення» у РМД? 
20. Приведіть табличну інтерпретацію поняття «Відношення» у РМД. 
21. Що таке «Схема відношень» у РМД? 
22. Властивості відношень. 
23. Які існують класи операцій реляційної алгебри? 
24. Які операції відносяться до теоретико-множинних операцій РА? 
25. Перелічите спеціальні операції РА. 
26. Поясніть сутність наведених операцій РА. 
27. У чому полягає проблема операції прямого добутку і як вона 

розв’язується? 
28. Які особливості властиві теоретико-множинним операціям РА? 
29. Наведіть приклади спеціальних операцій РА. 
30. Поясніть особливі випадки операції з’єднання. 
31. Перелічите базисні поняття реляційного числення. 
32. В чому відмінність між постреляційною і реляційною моделями даних? 
33. Вкажіть переваги і недоліки постреляційної моделі. 
34. Охарактеризуйте багатовимірну модель даних. 
35. Назвіть і поясніть значення операцій, здійснюваних над даними у разі 

багатовимірної моделі. 
36. Дайте визначення і наведіть приклади прояву принципів інкапсуляції, 

поліморфізму і спадкоємства стосовно об’єктно-орієнтованих баз даних. 
37. Які фактори призвели до появи концепції Великих Даних? 
38. Які особливості даних, характерні для концепції Великих Даних? 
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39. Які типи даних формують масиви Великих Даних? 
40. За якими ключовими процесами стосовно даних інформаційних систем 

висуваються вимоги до інфраструктури Великих Даних?  
41. Які саме вимоги до інфраструктури Великих Даних висуваються за 

кожним з цих процесів? 
42. Приведіть кілька прикладів методів аналізу даних, що використовуються 

у концепції Великих Даних? 
43. Перелічите основні методи візуалізації Великих Даних. 
44. Назвіть основні тенденції розвитку концепції Великих Даних. 
45. Дати визначення термінам «розподілена БД» і «розподілена СУБД», 

перелічити їх основні властивості.  
46. У чому полягає різниця між розподіленою СУБД і розподіленою 

обробкою?  
47. Які головні функції виділяють в багатокористувацьких СУБД?  
48. Назвати переваги і недоліки моделі файлового сервера БД.  
49. Назвати переваги і недоліки моделі віддаленого доступу БД.  
50. Порівняти дворівневі моделі багатокористувацьких СУБД.   
51. Що таке тригер і процедура, що зберігається?  
52. Дати характеристику трирівневій архітектурі.  
53. Які функції виконує сервер додатків?  
54. Дати визначення транзакції та її основним властивостям.  
55. Дати визначення поняттям: блокування, тупик.  
56. Які особливості проектування багатокористувацьких БД.   
57. У чому полягає фрагментація БД?  
58. Що таке реплікація БД? 
59. Дайте визначення, що таке правила продукції? 
60. Яким виразом характеризується правила продукції? 
61. Дайте визначення, що таке система продукцій з прямими висновками? 
62. Дайте визначення, що таке система продукцій із зворотними 

висновками? 
63. Які компоненти входять до складу системи продукцій з прямими 

висновками? 
64. Дайте визначення, що таке семантична мережа? 
65. З яких базових елементів складається семантична мережа? 
66. Яким властивістю володіють дуги в семантичних мережах? 
67. Що таке логічно неадекватна семантична мережа? 
68. Що таке евристичний неадекватна семантична мережа? 
69. Дайте визначення, що таке «Фрейм»? 
70. Дайте визначення, що таке «Слот фрейму»? 
71. Які приєднані процедури бувають в фреймах? 
72. Дайте визначення, що таке «Демони на вимогу»? 
73. В чому полягає об’єктно-орієнтована концепція представлення знань? 
74. Який недолік, порівняно з фреймовою моделлю, притаманний об’єктно-

орієнтованому поданню знань? 
75. Для чого використовуються гібридні моделі подання знань? 
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76. Надайте визначення функції приналежності нечіткої множини. 
77. Що таке носій нечіткої множини? 
78. Які відомі операції над нечіткими множинами? 
79. Перелічите основні властивості операцій над нечіткими множинами. 
80. Яке відношення називається нечітким? 
81. Назвіть основні властивості нечітких відношень? 
82. Надайте визначення, що таке лінгвістична змінна? 
83. Що таке терм-множина лінгвістичної змінної? 
84. В чому полягає особливість нечіткої логіки? 
85. Що визначає неминучість гіпотези? 
86. Що таке індуктивне виведення? 
87. Які зв’язки існують між життєвим циклом інформаційної системи і 

життєвим циклом бази даних?  
88. Яка різниця між функціональним і предметним підходами до 

проектування бази даних?  
89. У чому полягає спільність і різниця трьох етапів проектування бази 

даних?  
90. Назвати етапи проектування БД.  
91. У чому полягає планування бази даних?  
92. У чому полягає розробка застосувань?  
93. Які задачі вирішуються на етапі експлуатації?   
94. Дати визначення сутності. Що таке сильна сутність, слабка сутність?  
95. Дати визначення атрибута. Що таке простий атрибут, складний атрибут, 

композитний атрибут?  
96. Навести символьні позначення, які застосовуються в діаграмах «сутність 

– зв’язок».  
97. Пояснити, що таке підтипи сутностей і навести приклади.   
98. Навести приклади зв'язків 1:N для таких різновидів зв’язків: 

необов’язково-необов’язково, необов’язково-обов’язково, обов’язково-
необов’язково, обов’язково-обов’язково.  

99. Дати визначення рекурсивного зв'язку і навести приклади рекурсивних 
зв’язків 1:1, 1:N, M:N. 

100. Яка інформація є вихідною для логічного проектування?  
101. Перелічити етапи логічного проектування.  
102. Які зв’язки ER-діаграм не підтримуються в реляційній схемі? 
103. Як відображаються сильні і слабкі сутності та їх атрибути в реляційну 

схему?  
104. Як відображається необов’язковість зв’язку між сутностями в реляційну 

схему?  
105. Як відображаються складні зв’язки і зв’язки з атрибутами в реляційну 

схему?  
106. Як відображається зв’язок «один до одного» залежно від рівня участі 

сутностей в реляційну схему?  
107. Як відображається зв’язок «один до багатьох» залежно від рівня участі 

сутностей в реляційну схему?  



16 
 

108. Як відображається зв’язок суперклас–підклас залежно від ступеня участі 
сутностей і обмеження неперетинання в реляційну схему?  

109. Навіщо потрібно виконувати перевірку реляційної схеми на 
відповідність правилам нормалізації?  

110. Як виконується перевірка реляційної схеми на відповідність вимогам 
транзакцій користувачів?  

111. Як перевіряється цілісність реляційної бази даних?  
112. Навести приклади створення логічної моделі бази даних. 
113. Чому розподіл записів по блоках впливає на швидкість роботи системи?  
114. Пояснити різницю між організацією пошукових структур за первинним 

ключем і за вторинним ключем.  
115. Дати характеристику сторінкової організації даних в СУБД.  
116. Що собою являє технологія хешування і для чого вона використовується 

в базах даних?  
117. У чому полягає основне призначення індексів?  
118. Які переваги і недоліки застосування індексів?  
119. Які індекси називаються щільними і які розрідженими? Яка різниця в їх 

застосуваннях?  
120. Що собою являє ієрархія пам’яті бази даних? Які види пам’яті існують?   
121. Дати визначення терміну функціональна залежність. Навести приклади 

функціональних залежностей.  
122. У чому полягає збиткове і незбиткове дублювання даних?  
123. Що таке аномалії додавання, оновлення, вилучення?  
124. Дати визначення 2НФ. Навести приклад відношення, яке знаходиться в 

1НФ, але не знаходиться у 2НФ. Звести його до 2НФ.  
125. Дати визначення 3НФ. Навести приклад відношення, яке знаходиться в 

2НФ, але не знаходиться у 3НФ. Звести його до 3НФ.  
126. Дати визначення НФБК. Навести приклад відношення, яке знаходиться в 

3НФ, але не знаходиться у НФБК. Звести його до НФБК.  
127. Дати визначення 4НФ. Навести приклад відношення, яке знаходиться в 

НФБК, але не знаходиться у 4НФ. Звести його до 4НФ.  
128. Дати визначення 5НФ. Навести приклад 5НФ.  
129. Яке місце займає нормалізація в процесі проектування бази даних?  
130. Що таке денормалізація бази даних і які її переваги і недоліки?  
131. Навести приклади проекту бази даних, коли доцільно виконати 

денормалізацію.   
132. Дати визначення CASE-засобам і CASE-технологіям.  
133. У чому полягають головні переваги CASE-технологій в розробці 

інформаційних систем?  
134. Що являє собою методологія функціонального моделювання?  
135. Дати визначення RAD-технології.  
136. Дати визначення компонентно-орієнтованої технології.  
137. Порівняти CASE-системи, які базуються на структурному і об’єктно-

орієнтованому підходах.  
138. Що таке репозиторій і яка його роль у інтеграції інформації?  
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139. Назвати сучасні CASE-системи і дати їм характеристику.   
140. Перелічить основні економічні тенденції розвитку СУБД. 
141. В чому полягає сутність віртуалізації ресурсів?  
142. Що таке Information Life Cycle Management (ILM) в СУБД? 
143. Які можна виділити основні тенденції щодо самокерування, 

самодіагностика, самолікування СУБД? 
144. Для чого використовуються механізми промислового тестування версій і 

змін? 
145. Навіщо потрібне включення вимірювання часу в СУБД і як реалізується 

цей механізм? 
146. Підтримка яких нових типів даних з’являється в СУБД і чому? 
147. Які механізми стиснення та дедублювання застосовуються? 
148. За якими напрямами відбувається вдосконалення методів захисту даних 

в СУБД? 
149. Що таке in-memory СУБД та для чого вони застосовуються? 
150. Які вимоги до СУБД висувають хмарні сервіси? 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  
З ДИСЦИПЛІНИ «БАЗИ ДАНИХ» 

 
Теоретичні запитання 

1. Етапи розвитку систем збереження даних. 
2. Процес проходження користувальницького запиту. 
3. Інформація і дані в інформаційних системах. Структура даних. 
4. Теоретико-графові моделі даних. 
5. Реляційна модель даних: особливості, переваги та недоліки. 
6. Реляційна алгебра та її операції. 
7. Реляційне числення на кортежах. 
8. Реляційне числення на доменах. 
9. Постреляційна модель даних. 
10. Багатовимірна модель даних. 
11.  Об’єктно-орієнтована модель даних. 
12. Мови опису даних і маніпулювання даними в SQL. 
13. Структура запиту в SQL. 
14. Порядок виконання оператора SELECT. 
15. Життєвий цикл бази даних. 
16. Концептуальні моделі предметної галузі. 
17. Етапи логічного проектування. 
18. Методика перетворення ER-діаграм в реляційні структури. 
19. Нормальні форми. 
20. CASE-технології в проектуванні баз даних. 
21. Управління паралельною обробкою даних. 
22. Оперативна OLTP та аналітична OLAP обробка даних. 
23. Концепція сховища даних. 
24. Основні компоненти інформаційного сховища. 
25. Вітрини даних. 
26. Продукційна модель знань. 
27. Предикатна модель знань. 
28. Фреймова модель знань. 
29. Нечіткі дані та лінгвістичні змінні. 
30. Нечітка логіка. 

 
Тестові запитання 

1. Банк даних це… 
2. Який рівень управління базою даних із перелічених є зайвим у 

відповідності до моделі ANSI? 
3. Яка з наведених властивостей є визначальною для інформації на 

стадії даних? 
4. Що з наведеного не належить до основних типів структур даних, 

відповідно до CODASYL? 
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5. Що з наведеного не є складовою моделі даних? 
6. Не належать до фактографічних моделей даних… 
7. Що з переліченого не відноситься до переваг мережевої моделі 

даних? 
8. Які поняття реляційних баз даних не є основними? 
9. Який з наведених типів даних не притаманний реляційній моделі 

даних? 
10. Графічною інтерпретацією «відношення» в реляційній моделі даних 

є… 
11. Схема бази даних це… 
12. Що з переліченого не є складовою реляційної моделі даних? 
13. Які операції не входять до складу теоретико-множинних операцій 

реляційної алгебри? 
14. Два відношення сумісні для об'єднання в тому і тільки в тому 

випадку… 
15. До базисних понять реляційного числення не належить.. 
16. Відмінність реляційного числення на доменах від реляційного 

числення на кортежах полягає в тому, що… 
17. Чим постреляційна модель даних відрізняється від реляційної?  
18. Основною перевагою постреляційної моделі даних у порівнянні з 

реляційною відноситься…  
19. Яка з перелічених властивостей даних є притаманною не лише 

багатовимірній моделі даних? 
20. Які типи даних не є визначними в концепції Великих Даних? 
21. Яка з перелічених мов не є складовою SQL? 
22. Мова визначення даних призначена для… 
23. В чому полягає призначення Мови маніпулювання даними? 
24. Які з перелічених операцій реляційних баз даних не реалізуються за 

допомогою команди SELECT? 
25. Яка конструкція команди SELECT має значення «усі»? 
26. Літерали це… 
27. Кваліфікатор AS … 
28. Яка з перелічених функцій не належить до агрегатних функцій 

SQL? 
29. Яка з наведених конструкцій не є логічним оператором, що 

застосовується в SQL? 
30. Порядок виведених рядків в команді SELECT може бути змінений 

за допомогою… 
31. Модифікатор DISTINCT використовується для… 
32. Природне з'єднання (NATURAL JOIN) з'єднує таблиці… 
33. Самоз'єднання, або (рефлексивні з'єднання) реалізується за 

допомогою… 
34. Який з наведених нижче предикатів не використовується для 

створення під запитів? 
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35. Який з наведених нижче етапів не є складовою життєвого циклу 
інформаційної системи (Systems Development Life Cicle, SDLC)? 

36. Який з наведених нижче етапів не відноситься до етапу 
проектування бази даних? 

37. У діаграмах «сутність – зв’зок» сутності відображають… 
38. Похідний атрибут це атрибут, який… 
39. Який зв'язок між сутностями називається неідентифікаційним 

(слабким)? 
40. Яка з наведених нижче умов не є визначальною для «слабкої» 

сутності? 
41. Який з наведених нижче операцій не виконуються на етапі 

спрощення концептуальної моделі в ході логічного проектування бази даних? 
42. Після перетворення концептуальної моделі в ній не залишається 

такий тип зв'язків? 
43. Протиріччя в базах даних не пов’язані з аномаліями… 
44. Ознакою перебування відношення у 1НФ якщо… 
45. До основних характеристик трансакцій не належить… 
46. Сутність OLAP полягає у… 
47. Гіперкуб являє собою… 
49. Вітрина даних це… 
50. Основною відмінністю реляційного OLAP від реляційної моделі 

даних є… 
51. Який верхній рівень «піраміди інформації»? 
52. Який математичний апарат є базовим для предикатної моделі 

знань? 
53. Що таке «фрейм»? 
54. Основна відмінність нечіткої множини від класичної полягає у… 
55. Яка з наведених нижче теорій не входить до концепції «м’яких 

обчислень»? 
 

Практичні завдання 
1. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список номерів службовців їх зарплату за місяць та за 

рік 
 
2. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список всіх співробітників таким чином, щоб в одному 

стовпчику містились визначення «співробітник» та ім’я та прізвище 
 
3. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
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підрахувати кількість службовців. Результат має бути 
оформлений у вигляді таблиці 

NUMBER_OF_EMPLOYEES 
 
4. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список співробітників, прийнятих на роботу після 1 

січня 2015 р. 
 
5. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список службовців, які пропрацювали на підприємстві до 

теперішнього часу більше 20 років 
 
6. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список співробітників (та номери їх відділів), які 

займають посаду програмістів (IT_PROG) 
 
7. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
За допомогою предикату BETWEEN отримати список 

співробітників, зарплата яких більше 15000 і менше 30000  
 
8. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список співробітників, прізвища яких знаходяться між 

'Nel' і 'Osb'' 
 
9. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список країн, розташованих не у Європі та не в Америці ' 
 
10. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список співробітників, прізвища яких починаються з 

літери 'F'' 
 
11. Для бази даних, схема якої наведена, написати запит, який 

дозволить: 
отримати список службовців, зайнятих у відділі закупівель 

(departmanet_id = 30) або на посаді “Менеджер продажу” (PU_MAN) із 
зарплатою не вище 3500' 



22 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
Основна 

1. Татьяна Карпова. Базы данных: модели, разработка, реализация. 
Навчальний курс / Т. Карпова. – Режим доступу: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/1001/297/info – Назва з екрана. 
2. Бураков П.В.. Введение в системы баз данных: Учебное пособие / 
П.В. Бураков, В.Ю. Петров. - Санкт-Петербург, 2010. – 129 с. 
3. Широков Л.А. Базы данных и  знаний: Учебное пособие. Ч. 1. / 
Л.А. Широков. - М. : МГИУ, 2000. – 86 c. 
4. Бази даних та інформаційні системи. Навчальний курс – Режим доступу: 
http://simulation.kiev.ua/dbis/lection06.html – Назва з екрана. 
5. Завадський І.О. Основи баз даних: [Навч. посіб.] / І.О. Завадський. – К. : 
Видавець І.О. Завадський, 2011. – 192 с. 
6. Сидоренко В.В. Конспект лекцій з предмету СУБД. Навчальний курс / 
В.В. Сидоренко. – Режим доступу: 
http://dc445.4shared.com/doc/HYB1Qj5l/preview.html. – Назва з екрана. 
7. Бородина А.И. Лекция на тему «Модели данных» / А.И.  Бородина. – 
Режим доступу:  http://www.bseu.by/new/tohod/lekcii2_4.htm. – Назва з екрана. 
8. Кеннет Кукіер. Великі дані. Як вони змінюють наші уявлення про світ / 
Кеннет Кукіер, Віктор Майєр-Шенбергер. – Режим доступу: 
http://www.fundgp.com/ua/events/news/977. – Назва з екрана. 
9. Большие данные (Big Data). – Режим доступу: 
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Большие_данные_(Big_Data) – Назва з 
екрана. 
10. Гайна Г.А. Основи проектування баз даних: Навчальний посібник / 
Г.А. Гайна. − К. : КНУБА, 2005. – 204 с.  
11. Базы данных и знаний. Лабораторный практикум для студентов 
специальности 1-25 01 12 – Экономическая информатика. – Минск : БГУ,  
2015. – 34 с. 
12. Лабораторный практикум в Ms Access 2003. Учебное пособие. - Великий 
Устюг, 2012. – 16.с. 
 

Додаткова 
13. Страхарчук А.Я. Реляційна модель даних, Нормалізація даних, 
Інформаційні системи і технології в банках / А.Я. Страхарчук, 
В.П. Страхарчук // Бібліотека українських підручників. – Режим доступу: 
http://libfree.com/134926096_bankivska_spravarelyatsiyna_model_danih.html. – 
Назва з екрана. 
14. Исаченко А.Н. Модели данных и СУБД: :[Уч. пос.] / А.Н. Исаченко, 
С.П. Бондаренко. – Минск : Изд-во БГУ, 2007. – 205 с. 



23 
 

15. Зарицька О.Л. Бази даних та інформаційні системи: [Метод. пос.] / 
О.Л. Зарицька.  – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009.  – 132 с., ил:. 
16. Гудов А.М. Базы данных и системы управления базами данных. 
Программирование на языке PL/SQL. Учебно-методическое пособие. // 
А.М. Гудов, С.Ю Завозкин., Т.С. Рейн. – КемГУ. – 2009. – Режим доступу: 
http://unesco.kemsu.ru/study_work/method/bd/umk/book/gl_6.html. – Назва з 
екрана. 
17. Габриэлян А.Г. Многомерные модели данных. Презентация / 
А.Г. Габриэлян. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/asheg/ss-7700975. 
– Назва з екрана. 
18. Великі дані на підприємстві. – Режим доступу: 
http://www.dnipro.net/node/268. – Назва з екрана. 
19. Эрик Ландквист. Пять главных трендов в области больших даннях / Эрик 
Ландквист. – Режим доступу: 
http://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=144474. – Назва з екрана. 
 



24 
 

 
ЗМІСТ 

 
Пояснювальна записка......................................................................................... 3 
Індивідуально-консультаційна робота………………………………………... 5 
Тематичний план дисципліни «Бази даних»......................................................6 
Зміст дисципліни «Бази даних».......................................................................... 7 
Варіанти контрольних робіт............................................................................... 10 
Питання для самоконтролю.................................................................................13 
Перелік запитань підсумкового контролю з дисципліни «Бази даних» ….... 18 
Список літератури................................................................................................ 22 
 

 


	МЕТОДИЧНІ рекомендації  ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
	з дисципліни
	Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, питання для самостійного вивчення студентами та самоконтролю, теми рефератів, питання для самоконтролю та список літератури.

	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

