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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Галузь знань, 
спеціальність, 

ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 4
Галузь знань 

12 «Інформаційні 
технології»

обов’язкова

Загальна кількість 
годин - 120 години Спеціальність 

122 «Комп’ютерні 
науки»

Курс Семестр

Змістових модулів -2 1С 2

Тижневе 
навантаження: 
аудиторних занять -  
3
самостійна робота 
студента -  3

Ступінь вищої освіти 
«Бакалавр»

Вид занять Кількість
годин

Лекції 26 год.
Лабораторні

заняття 26 год.

Практичні
заняття 12 год.

Семінарські
заняття -

Самостійна
робота 56 год.

Форма контролю: 
екзамен

\
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Мета дисципліни -  закласти термінологічний фундамент, навчити студентів 
основам проектування баз даних та особливостям їх експлуатації, навчити мові 
визначення і маніпулювання даними, які знаходяться в БД, та основам баз знань з 
урахуванням сучасного стану та прогнозу розвитку інформаційних систем.

Завданням дисципліни є формування у студентів певних знань та вмінь
- теорії та практики організації баз даних та знань:

-  вивчення концепції та принципів організації баз даних;
-  визначення місця баз даних в інформаційних системах(ІС);
-  визначення рівня застосування даних при проектуванні базданих;
-  визначення вимог до баз даних і методів їхньогозабезпечення;
-  вивчення загальних принципів побудови системи управління базами даних 

та структури і принципів їїфункціонування;
-  вивчення основних моделей та СКБД;
-  вивчення принципів організації структур збереження даних і методів 

доступу доданих;
-  визначення відмінностей між транзакційною та аналітичною базами даних;
-  вивчення етапів проектуванняБД;
-  вивчення методів розробки логічної й фізичної моделей та фізичної схеми 

даних у середовищі сучасних САБЕ-інструментів та засобівСКБД;
-  вивчення принципів взаємодії прикладних програм, які виконані на мові 

високого рівня, з реляційними системами управління базамиданих.

Результати навчання (з урахуванням $о№кі1Ь)
Інтегральні компетентності:

- Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:
-  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
-  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
-  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності;
-  здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
-  здатність спілкуватися іноземною мовою;
-  здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями;
-  здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;
-  здатність працювати в команді;
-  здатність генерувати нові ідеї (креативність);
-  здатність приймати обґрунтовані рішення;
-  здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Фахові компетентності.
- Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із 

застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно- 
орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, 
методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами 
управління.

- Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в 
організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного 
призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі 
оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, 
оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня 
ієрархії

- Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі 
архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, 
виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах 
стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб 
користувачів, у тому числі на хмарних сервісах

- Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, 
використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, 
проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх 
ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних 
проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення 
програмних та інформаційних систем.

- Здатність до системного мислення, застосування методології системного 
аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів 
формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, 
невизначеності та ризики.

Softskills:
- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою 
позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й 
побудови відносин у команді;

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці; 
проводити презентації;

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;
- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;
- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;
- особисті якостккреативне й критичне мислення; етичність, чесність, 

терпіння, повага до колег.здатність їх застосовувати у професійній діяльності.
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Основи базданих.
Тема 1.1 Системи баз даних. Моделі даних
Основні поняття баз даних. Порівняння баз даних із файловими системами. 

Функції адміністратора бази даних. Основні вимоги до систем керування базами 
даних.

Архітектура баз даних. Концептуальний рівень. Зовнішній рівень. 
Внутрішній рівень. Відображення.

Функції систем керування базами даних. Історія розвитку баз даних.
Моделі даних. Поняття про моделювання даних. Ієрархічна модель даних. 

Мережна модель даних. Історія реляційної моделі даних.
Тема 1.2 Реляційна модель даних
Реляційна структура даних. Реляційна алгебра. Еквівалентні перетворення. 

Реляційне числення Кодда. Реляційне числення Пірота (зі змінними доменами). 
Реляційна повнота та селективна потужність.

Тема 2 Проектування баз даних. Реляційна модель даних.
Реляційна модель даних. Визначення стратегії. Аналіз предметної області. 

Концептуальне моделювання предметної області. Логічне й фізичне проектування. 
Тема 3 Проектування баз даних.
Методологія проектування бази даних.
Етапи проектування бази даних. ER-моделювання предметної області. Основні 

поняття. Рекомендації та правила побудови діаграм. Складніші поняття ER- 
моделювання. Супутні поняття. Нормалізація даних. Проектування реляційної бази 
даних.

Тема 4. Мова SQL. Засоби пошуку даних 
Історія мови SQL та огляд її можливостей.
Основні конструкції мови, призначені для вибирання даних. Вирази, умови та 

оператори. Вибирання з кількох таблиць. Використання агрегатних функцій. Фраза 
GROUPBY. Групування таблиці за рядками. Фраза HAVING. Умова вибирання для 
груп рядків. Фраза ORDERBY.

Впорядкування рядків. Порядок обчислення запитів. Підзапити. 
ВикористанняпредикатівАГ^, ALL, EXISTSTalN. Використання теоретико- 
множинних операторів. Запити, в яких реалізується квантор загальності. 
Використання невизначених значень.

Тема 5. Мова SQL. Операції над схемою бази даних
Створення бази даних. Оператор CREATED ATABASE. Створення таблиці. 

Оператор CREATETABLE. Модифікація таблиці. Оператор ALTERTABLE. 
Видалення таблиці. Оператор DROPTABLE. Видалення бази даних. Оператор 
DROPDATABASE.

Тема 6. Мова SQL. Засоби маніпулювання даними
Засоби маніпулювання даними. Додавання рядків до таблиці. Оператор 

INSERT. Оновлення даних. Оператор UPDATE. Видалення рядків таблиці. Оператор 
DELETE. Віртуальні таблиці та індекси. Використання віртуальних таблиць. 
Використання індексів.

Транзакції. Початок і завершення транзакції. Скасування транзакції. Точки 
збереження. Тригери. Додаткові можливості.
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Тема 7. Мова QBE.
Вибирання даних. Модифікація таблиць бази даних. Проектування схеми 

реляційної бази даних.
Проектування схеми реляційної бази даних. Процедура декомпозиції схеми 

реляційного відношення. Еквівалентність відношень. Критерій якості реляційної 
схеми.

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти баз даних
Тема 8. Теорія нормалізації реляційної моделі даних.
Функціональні залежності. Основні поняття. Аксіоматика функціональних 

залежностей. Логічне виведення функціональних залежностей.
Нормальні форми реляційних відношень. Складені домени і перша нормальна 

форма. Неповні функціональні залежності та друга нормальна форма. Транзитивні 
залежності й третя нормальна форма.

Нефункціональні залежності. Багатозначні залежності. Залежності за 
з'єднанням.

Тема 9. Цілісність даних
Поняття про обмеження цілісності. Декларативні обмеження цілісності. 

Динамічні обмеження цілісності. Семантичні обмеження цілісності. Підтримка 
цілісності у разі виникнення перебоїв.

Тема 10. Захист баз даних
Безпека даних. Реєстрація користувачів.
Керування правами доступу. Кому надаються права доступу. Умови надання 

прав доступу. Об'єкти, наякі поширюються права доступу. Операції, щодо яких 
специфікуються права доступу. Можливість передавання прав доступу іншимособам.

Обов'язкові методи захисту. Ведення журналів доступу. Обхід системи захисту.
Тема 11. Розподілені бази даних
Основні означення. Логічна архітектура розподілених баз даних.
Архітектура програмно-технічних засобів розподілених СКБД. Розподілене 

зберігання даних. Фрагментація. Реплікація.
Обчислення розподілених запитів. Обчислення запитів на нефрагментованих 

відношеннях. Обчислення запитів на фрагментованих відношеннях. Обробка 
розподілених транзакцій. Вимоги ACID. Загальна схема роботи розподілених 
транзакцій. Керування одночасним доступом. Блокування даних. Керування 
одночасним доступом. Нейтралізація тупиків. Керування одночасним доступом. 
Відновлення після перебоїв. Керування одночасним доступом. Надійність обробки 
розподіленихтранзакцій.

Тема 12. Паралельні бази даних
Основні поняття паралельної обробки даних. Архітектура 

багатопроцесорнихсистем.
Розподіл даних. Методи розподілу кортежів відношення. Проблема 

нерівномірного розподілуданих.
Паралельна обробка запитів. Розпаралелювання між запитами. 

Розпаралелювання обробки запиту. Розпаралелювання операцій реляційної 
алгебри. Паралелізм між операціями реляційної алгебри.

Тема 13. Бази даних в Інтернеті. Бази даних на основі XML
Основи XML. Базові поняття XML. Опис структури документа. Мови запитів і
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перетворення XML-даних.
Бази даних на основі XML. Риси баз даних в технології XML. Дані, документи і 

бази даних. Бази даних з дворівневим доступом на основі XML.
Бази даних із вбудованою підтримкою XML. Різновиди баз даних із 

вбудованою підтримкою XML. Огляд функцій і можливостей БД із вбудованою 
підтримкою XML. Нормалізація у БД із вбудованою підтримкою XML. Цілісність 
посилань у БД із вбудованою підтримкою XML.

XML-БД на основі баз даних іншого типу. Мови запитів. Генерація описів DTD 
зі схеми бази даних і навпаки. Публікування баз даних в Інтернеті.

Тема 14. Бази даних в Інтернеті. Основи MongoDB
Основні особливості MongoDB. Сервер та інструментальні засоби. Робота з 

даними. Вставка та вибірка. Оновлення документів. Видалення даних. Принципи 
проектування схеми. Мова запитів MongoDB.

Тема 15. Бази даних в Інтернеті. Оптимізація MongoDB
Індексування та оптимізація запитів. Теорія індексування. В-дерева. Типи 

індексів. Оптимізація запитів.
Реплікація. Огляд реплікації. Набори реплік. Реплікація типу «головний- 

підлеглий». Драйвери та реплікація.
Сегментування. Огляд сегментування. Налаштування сегментованого 

кластеру. Індексування сегментованого кластеру. Вибір сегментованогоключа.
Адміністрування. Розгортання. Моніторинг та діагностика.

\



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Н омер
тижня В ид занять

Т ем а заняття  
або завдання на 
сам остійну роботу

К ількість

годин
бал ів

лк лаб пр. СРС
З м іс т о в и й  м о д у л ь  1 -  О сн о в и  баз д а н и х

1

Лекція 1 Системи баз даних. 
Моделі даних 2 - - - -

Лабораторне 
робота 1 Моделювання даних - 2 - - 1,5

Практичне 
робота 1

Знайомство з СУБД 
LibreOfficeBase - - 2 - 1

Самостійна 
робота 1

Проведення 
тестування за темою - - - 4 2

2

Лекція 2 Реляційна модель 2 - - - -

Лабораторне 
заняття 2

Перше знайомство 
MySQL,
phpMy Admin, MySQL 
Workbench

- 2 - -
1,5

Практичне 
заняття 2

Знайомство з СУБД 
LibreOfficeBase - - - - 1

Самостійна 
робота 2

Проведення 
тестування за темою - - - 4 2

3

Лекція 3 Проектування баз 
даних 2 - - - -

Лабораторне 
заняття 3

ER-моделювання 
предметної області - 2 - - 1,5

Практичне 
заняття 2

Робота з документо- 
орієнтованоюСУБД 
MongoDB

- - 1 -
1

Самостійна 
робота 3

Проведення 
тестування за темою - - - 4 2

Лекція 4 Проектування баз 
даних 2 - - - -

Лабораторна 
заняття 4 SQL-запити - 0 - - 1,5

Практичне 
заняття 3

Робота з документо- 
орієнтованоюСУБД 

MongoDB
- 1 -

1

Самостійна 
робота 4

Проведення
тестуванняза

темою
- - - 4 2



Номер
тижня Вид занять

Тема заняття 
або завдання на 
самостійну роботу

Кількість
годин балів

лк лаб пр. СРС

5

Лекція 5 Мова 8(Д.. Засоби 
пошуку даних 2 - - - -

Лабораторне 
заняття 5 8С>Ь-запити - 2 - - 1,5

Практичне 
заняття 3

СУБД Мог^оОВ. 
Створення складних 
конструкцій

- - 1 - 1

Самостійна 
робота 5

Проведення 
тестування за темою - - - 5 1

6

Лекція 6 Мова 8С>Б. Засоби 
пошуку даних 2 - - - -

Лабораторне 
заняття 6

Маніпулювання
даними

- 2 - - і,5

Практичне 
заняття 3

СУБД MongoDB. 
Створення складних 
конструкцій

- - 1 - 1

Самостійна 
робота 6

Проведення 
тестування за темою - - - 5 1

7,8 ПМК-1
Підсумковий 
контроль за 
змістовий модуль 1

- - - - 10

Всього за змістовий модуль 1: 56 годин 12 12 6 26 35
Змістовий модуль 2 -  Прикладніі аспекти баз даних

9

Лекція 7
Мова 8(Д,. Операції 
над схемою бази 
даних

2 - - - -

Лабораторне 
заняття 7

Маніпулювання
даними - 2 - - 2

Практичне 
заняття 4

Знайомство з СУБД 
МБАссезз - - 2 - 1

Самостійна 
робота 7

Проведення 
тестування за темою - - - 4 2

10

Лекція 8
Мова 8(}Ь. Операції 
над схемою бази 
даних

2 - - - -

Лабораторне 
заняття 8 8С>Ь-запити -  дії - 2 - - 2

Самостійна 
робота 8

Проведення 
тестування за темою

- - - 4 2
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Лекція 9
Мова SQL. Засоби
маніпулювання
даними

2 - - - -

Лабораторне 
заняття 9

Об’єднання
таблиць - 2 - - 2

Практичне 
заняття 5

Створення і 
редагування 
таблиць у СУБД 
MS Access

- ~ 2 -
1

Самостійна 
робота 9

Проведення 
тестування за 
темою

- - - 4 2

12

Лекція 10 Мова QBE 2 - - - -
Лабораторне 

заняття 10 Представлення - 2 - - 2

Самостійна 
робота 10

Проведення 
тестування за 
темою

- - - 4 2

13

Лекція 11 Теорія нормалізації 
реляційної моделі 2 - - - -

Лабораторне 
заняття 11

Використання 
індексів (ключів) - 2 - * - 1

Практичне 
заняття 6

Створення 
багатотабличних 
запитів у СУБД 
MSAccess

- 2 - 1

Самостійна 
робота 11

Проведення 
тестування за 
темою

- - - 4 1
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Лекція 12 Цілісність даних 2 - - - -
Лабораторне 

заняття 12 Зовнішні ключі - 2 - - 1

Самостійна 
робота 12

Проведення 
тестування за 
темою

- - - 5 1

15

Лекція 13 Цілісність даних 2 - - - -
Лабораторне 

заняття 13 Нормалізація даних - 2 - - 1

Практичне 
заняття 6

Створення 
параметричних 
запитів у СУБД 
МБАссезз

- - 2 - 1

Самостійна 
робота 13

Проведення 
тестування за 
темою

- - - 5 1

16,17 ПМК-2
Підсумковий 
контроль за 
змістовий модуль 2

- - “ - 10

Всього за змістовий модуль 2: 64 години 14 14 6 ЗО 35
Екзамен ЗО
Всього з навчальної дисципліни 56+64=120 год. 100



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 
ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ

13

\

Підсумковий модульний контроль 1
1. Якими є основні функції файлової системи?
2. Що таке база даних? Чим вона відрізняється від файловоїсистеми?
3. Коли потрібно використовувати систему керування базами даних 

замість.
4. звичайних засобів ведення файлів, що входять до складу операційної 

системи?
5. Що таке незалежність даних відпрограм?
6. Що таке цілісність базиданих?
7. Які функції виконує адміністратор базиданих?
8. Що таке захист даних?
9. Які основні вимоги висуваються до системи базданих?
10. Що таке модель даних? Які моделі даних визнаєте?
11. Чим відрізняються слабко типізовані моделі даних від сильно 

типізованих?
12. Дайте означення ієрархічної структуриданих.
13. Які є операції маніпулювання ієрархічною структурою даних? 

Наведіть приклади їхвикористання.
14. Дайте означення мережної структуриданих.
15. Які є операції маніпулювання мережною структурою даних?Наведіть
16. приклади їхньоговикористання.
17. Які категорії схем мережної структури ви знаєте?
18. Які є відмінності міжматематичним і реляційнимвідношеннями?
19. Що таке ключ у реляційномувідношенні?
20. Чому операції реляційної алгебри можуть вкладатися одна в одну? Що 

це дає?
21. Що називається реляційною структуроюданих?
22. Опишіть основні властивості операцій реляційноїалгебри.
23. У чому полягає сутність еквівалентних перетворень реляційних 

виразів?
24. Які є правила оптимізаційних перетворень виразів реляційноїалгебри?
25. Наведіть графічні приклади еквівалентних перетвореньзапитів.
26. Що таке безпечна формула?
27. Чим реляційне числення зі змінними-кортежами відрізняється від 

численняпредикатів?
28. Які можливості надає MOBaSQL?
29. Як можна вивести всі стовпці таблиці?
30. Для чого використовується модифікатор DISTINCT у фразі8ЕЬЕСТ?
31. Як перевизначити імена стовпців таблиці, отриманої в результаті 

виконаннязапиту?
32. Що таке агрегатні функції? Перелічітьїх.
33. Чи можна використовувати у фразі SELECT водночас імена стовпців та 

агрегатні функції, якщо немає фрази GROUPBY?
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34. Яке призначення фрази GROUPBY?
35. Чи можна застосовувати агрегатні функції у фразі WHERE?
36. Які вирази можна використовувати у фразі SELECT, коли наявна 

фраза GROUPBY?
37. Для чого призначена фраза HAVING?
38. Для чого призначена фраза ORDERBY? За якими стовпцями можна 

впорядковувати кінцевевідношення?
39. Які є типи вкладених запитів? Чим вонивідрізняються?
40. Як використовуються невизначені значення?
41. Назвіть два різновиди команднійSERT.
42. Яке призначення командиПРБАТЕ?
43. Що можна видалити за допомогою команди DELETE?
44. Які можливості надають команди CREATE TABLE, ALTER TABLE і 

DROPTABLE?
45. Що таке віртуальні таблиці? Як вонивикористовуються?
46. Для чого призначенітранзакпії?
47. Що таке тригери? Які можливості вонинадають?
48. Дайте означення функціональної залежності та сформулюйте аксіоми, 

яким такі залежностівідповідають.
49. Коли відношення перебуває упершій нормальній формі? Опишіть 

алгоритм зведення доІНФ.
50. Визначте неповну функціональну залежність і другу нормальну 

форму.
51. Опишіть алгоритм зведення до2НФ
52. Що таке третя нормальна форма? Опишіть алгоритм зведення доЗНФ.
53. Чим відрізняється ЗНФ відНФБК?
54. Дайте означення багатозначної залежності та сформулюйте аксіоми, 

яким такі залежностівідповідають.
55. Що таке четверта нормальна форма?Опишіть алгоритм зведення до

4НФ.
56. Опишіть процес проектування схеми реляційної базиданих.
57. У чому полягає процедура декомпозиції схеми реляційних відношень?
58. До якої нормальної форми зберігається еквівалентність відношень за



15

залежностями і даними?
59. Назвіть основні фази та етапи життєвого циклу системи базданих.
60. Які вимоги висуваються дометодології проектування базданих?
61. Якими є основні результати етапу визначеннястратегії?
62. Назвіть основні результати етапу аналізу предметноїобласті.
63. Які основні результати дає етап концептуальногомоделювання?
64. Назвіть основні результати етапів логічного та фізичного 

проектування бази даних.
65. Наведіть приклади неприпустимихзв'язків
66. Наведіть приклади, коли в процесі проектування атрибути і зв'язки 

перетворюються насутності.
67. Наведіть приклали, коли зв'язок входить до складу унікального 

ідентифікаторасутності.
68. Що таке підтип і супертип? Наведітьприклади.
69. Що таке базисні й перехіднісутності?
70. У процесі проектування були виявлені зв'язки типу «багато-до- 

багатьох». Про що цесвідчить?
71. Що таке взаємовиключні зв'язки? Наведіть приклади.
72. Що називається каскадним видаленням та оновленням?
73. Що таке нормалізація даних? Назвіть етапи нормалізації.
74. Опишіть кроки перетворення ЕЯ-моделі на реляційну базуданих.

Підсумковий модульний контроль 2
1. За допомогою яких засобів підтримується безпекаданих?
2. Чим відрізняється довірче керування доступом від адміністративного?
3. Як специфікуються повноваження вОгасІе?
4. У чому полягає ідея обов'язкових методів захисту?
5. В який спосіб ведення журналів доступу може підвищити безпеку 

даних?
6. Як захистити дані, доступ до яких можливий поза системою захисту 

СКБД?
7. Що таке однорідні й неоднорідні розподілені базиданих?
8. Чи відповідає логічна архітектура розподілених баз даних архітектурі 

АШІ/БРАІІС?
9. Що таке розподіленість, неоднорідність й автономність базданих?
10. Які механізми розподіленого зберігання даних визнаєте?
11. Які різновиди фрагментації баз даних визнаєте?
12. Що таке реплікація? Які існують механізми й моделіреплікації?
13. Опишіть алгоритми розподіленого виконання операції з'єднання

відношень.
14. Які є способи обчислення запитів на фрагментованих відношеннях?
15. Що таке правила ACID виконаннятранзакцій?
16. Які алгоритми керування одночасним доступом визнаєте?
17. У чому суть алгоритмів впорядкування транзакцій за часовими 

мітками?
18. Що таке оптимістичні алгоритми керування одночасним доступом?
19. Що називається тупиком? Які механізми керування тупиками ви знаєте?
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20. Які існують механізми відновлення бази даних післяперебоїв?
21. Розкажіть про протокол двофазного підтвердження завершення 

транзакції.
22. Від чого залежить ефективність паралельної обробкиданих?
23. У чому полягає відмінність між прискоренням обчислень та 

масштабуванням?
24. Які переваги дає розпаралелювання обробкиданих?
25. Назвіть різновиди архітектури багатопроцесорних систем. Які 

переваги та недоліки має кожен ізних?
26. Опишіть методи розподілуданих.
27. У чому полягає суть нерівномірного розподілуданих?
28. Що таке розпаралелювання між запитами та всередині запиту?
29. Опишіть алгоритм паралельного сортування даних.
30. Які є алгоритми паралельного з'єднання відношень?
31. Опишіть методи розпаралелювання операцій реляційної алгебри.
32. Назвіть характерні риси систем баз даних,що притаманні технології XML.
33. Які функції СКБД не підтримує технологія XML?
34. Які існують основні типии документів XML? У чому полягає відмінність 
між ними?
34. Назвіть три основні різновиди баз даних на основі XML.
35. Якою є архітектура баз даних з дворівневим доступом на основі XML?
36. Які переваги та недоліки таких БД?
37. Назвіть відмінні риси баз даних із вбудованою підтримкою XML
38. Які є різновиди БД із вбудованою підтримкою XML?
39. В який спосіб забезпечується нормалізація та цілісність посилань 

даних у БД із вбудованою підтримкою XML?
40. Які є способи відображення схеми документа XML на схему бази 

даних?
41. Назвіть типи мов запитів для баз даних на основі XML.
42. Опишіть процедуру перетворення опису DTD на схему бази даних і

навпаки.
43.
44.
45.
46.
47.

системи?
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Що таке публікація баз даних в Інтернеті? Як вона виконується? 
Опишіть загальну схему доступу до баз даних через Інтернет. 
Перелічіть основні складові об'єктно-орієнтованої моделі даних.
Що перетворює дані назнання?
На яких постулатах базуються традиційні бази даних та інформаційні

Опишіть формально-логічну модель зображення знань.
У чому полягає суть продукційної моделі зображення знань?
Як зображуються знання в семантичніймережі?
Що таке фреймова модель зображеннязнань?
Які додаткові переваги надає розширена реляційна модельданих?
Що таке нечіткідані?
У чому полягає суть механізму індуктивноговиведення?
Що називається виведенням зааналогією?



17

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова

1. ПасічникВ.В.Організаціябазданихтазнань/В.В.Пасічник,В.А.
Резніченко. -  К.: Видавнича група BHV, 2006. — 384 с.

2. Конноли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение 
Теория и практика [3-є издание.Пер. с англ.] / Томас Коннолли, Карелин Бегг. -  М.: 
Издательский дом "Вильямс", 2003. -  1440с.

3. Балик Н.Р. MySQL: лабораторний практикум [Посібник длястудентів]
/ Н.Р. Балик, В.І. Мандзюк. -  Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. -  88 с.

4. Бэнкер К. MongoDB в действии [Пер. с англ. Слинкина А. А.]/ Кайл 
Бэнкер. -  М.: ДМК Пресс, 2012. -  394с.

Допоміжна
1. Бази даних у питаннях і відповідях: навч. посібн. / В. В. Чубук, Р. М. 

Чен, Л. А. Павленко та ін. -  X. : Вид. ХНЕУ, 2004. -  288с.
2. Гаврилова Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т. А. Гав- 

рилова, В. Ф. Хорошевский. -  СПб. : Питер, 2000, -384с.
3. Дейт Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт -  8-е изд. -  М. : 

Вильямс, 2005. -1328с.
4. ДСТУ 2874-94. Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та 

визначення. -  К. : Держстандарт України, 1995. -  29с.
5. Карпова Т. Базы данных. Модели, разработка, реализация : учебник / Т. 

Карпова. -  СПб. : 2001. -  302с.
6. Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных ( Эво-люция 

технологий. Технологии и стандарты. Инфраструктура. Термино-логия) / М. Р. 
Когаловский. -  М. : Финансы и статистика, 2002. -  836с.

7. Кузин А. В. Базы данных : учебн. пособие для студентов высш. учебн. 
заведений / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. -  2-е изд., стер. -  М. : Издательский центр 
"Академия", 2008. -  320с.

8. Марков А. С. Базы данных. Введение в теорию и методологию : учебник 
/ А. С. Марков, К. Ю. Лисовский. -  М .: Финансы и статистика, 2006. -  512с.

9. Михеев Р. Н. MSSQLServer 2005 для администраторов / Р. Н.Ми-хеев.
-  СПб. : БХВ-Петербург, 2007. -  544 с.

10. Мишенин А. И. Теория экономических информационных систем. 
Практикум : учебн. пособие / А. И. Мишенин, С. П. Салмин. -  М. : Финан-сы и 
статистика, 2005. -  192с.

11. Пономаренко В. С. Інструментальні засоби розробки та підтрим-ки баз 
даних розподілених інформаційних систем / В. С. Пономаренко, Павленко Л. А. -  
X. : Вид. ХДЕУ, 2001. -  132с.

12. Федоров A. Microsoft SQL Server 2008. Краткий обзор ключевых 
новинок / А. Федоров. -  К. : Издательская группа БХВ, 2008. -  127с.

13. Фленов М. Е. Transact-SQL. / М. Е. Фленов. -  СПб. : БХВ-Петербург, 
2006. -  576 с.

14. Харитонова И. A. OfficeAccess 2003 / И. А. Харитонова. -  СПб. : Питер, 
2004, -  464с.

15. Глушаков С. В. Базы данных : учебный курс / С. В. Глушаков, Д. В. 
Ломотько. -  X. : "Фолио", 2000, -  504с.



18

16. Купер А. Об интерфейсе. Основы проектирования взаимодей-ствия / А. 
Купер, Р. Рейман, Д. Кронин. -  М. : "Символ", 2009. -  688с.

17. Системы управления базами данных и знаний / А. Н. Наумов, А. М. 
Вендров, В. К. Иванов и др. -  М. : Финансы и статистика, 1991. -  324с.

18. Степанов В. П. Принципи проектування розподілених відкритих 
автоматизованих ІС / В. П. Степанов, І. О. Юхно. -  Харків, Вид. ХЕШУ, 2007. -  336с.

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Документация по MySQL [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу :http://www.mysql.ru/docs/

2. TheMongoDBManual [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу :https://docs.mongodb.org/manual/

3. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу :http://nip.tsatu.edu.uahttp://nip.tsatu.edu.ua/

\

http://www.mysql.ru/docs/
https://docs.mongodb.org/manual/
http://nip.tsatu.edu.uahttp://nip.tsatu.edu.ua/

