
 



 



 

   

 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Проектування баз даних» 

1. Опис дисципліни «Проектування  баз даних» 

 

 
Дисципліна –  

Проектування 

інформаційних систем  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

 

Кількість кредитів ECTS    - 

5  

Галузь знань – 12  
Інформаційні технології  
 

Дисципліна циклу 

нормативної професійної 

підготовки, 

мова  навчання українська 

Кількість залікових 

модулів - 4 

 

Спеціальність – 124 

"Системний аналіз" 

Рік підготовки:1  

Семестр – 2 

Кількість змістових 

модулів - 2 

 

Ступінь вищої освіти – бакалавр  Лекції: 

 лекції – 30 год.;  

практ.- 30 год 

Загальна кількість годин -     

- 150 

 Самостійна робота:   85 год., 

(тренінг – 4 год.). 

Індивідуальна робота :  5год. 

Тижневих годин: 

10.71  год.,  

з них аудиторних –  4 год.  

 Вид підсумкового контролю –  

екзамен 

 



 

   

2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Проектування  баз даних» 

         2.1. Мета вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна "Проектування баз даних" є нормативною 

навчальною дисципліною.  

Навчальна дисципліна формує основні поняття та навички  для 

формування баз даних як основи інформаційних систем.  

Передбачено вивчення базових методів проектування структури бази 

даних на основі реляційних відношень, методів підтримання нормальності 

відношень та цілісності бази даних, формування найпростіших та умовних одно 

табличних запитів, методів агрегування та оперативного переформатування 

інформації. Вивчаються також методи формування х вкладених та пов’язаних 

багато табличних запитів, методи маніпулювання даними. Вивчаються також 

основні методи форматування подання інформації за допомогою 

інформаційних масивів а також валідизації вхідної інформації із використанням 

регулярних виразів та засобів  її типізації.   

На практичних заняттях за допомогою цих засобів засвоюються практичні 

навички у використанні вивчених методів до навчальних та реальних  баз 

даних. Передбачена і самостійна робота зі створення та тестування бази даних  

у вибраній предметній галузі та візуалізації її інформації за допомогою веб-

орієнтованої інформаційної системи.  

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи 

теоретичних знань та практичних навичок із створення реструктурування, 

отримання та подання інформації із тематичних баз даних.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

сформувати понятійний апарат і розуміння взаємозв'язку між 

компонентами баз даних;  

отримати базові знання щодо основних методів формування  тематичних 

баз даних;  

отримати практичні навики щодо створення баз даних та комп’ютерної 

реалізації основних методів роботи із ними.  

Об'єктом навчальної дисципліни є процеси структурування тематичної 

інформації.  

Предметом навчальної дисципліни є методи та засоби побудови 

тематичних баз даних та зручного інтерфейсу роботи із ними.  

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

В результаті вивчення курсу "Проектування баз даних"  студенти 

повинні: 

- знати основні поняття інформаційного моделювання, еволюції 

інформаційних систем, моделей даних, корпоративних та глобальних 

інформаційних систем, методи структурування таблиць та формування 

третьої нормальної форми, найпростіших  інформаційних запитів, 

управління повторюваністю в результатах запиту, обмежень обсягу 

вивідної інформації. 

- вміти використовувати вбудовані функції інформаційних запитів,  

агреговані та групові функції, вкладені інформаційні запити, множинні 



 

   

операції у вкладених інформаційних запитах, об’єднання  

інформаційних запитів в єдину множину, сукупний вибір інформації із 

таблиць та їх поповнення, маніпулювання даними інформаційних 

ресурсів. 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни "Проектування  баз даних": 

1. Використовувати базові знання інформатики й сучасних 

інформаційних систем та технологій, навички програмування, технології 

безпечної роботи в комп'ютерних мережах, методи створення баз даних 

та інтернет-ресурсів, технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних 

програм мовами високого рівня із застосуванням об’єктно-

орієнтованого програмування для розв’язання задач проектування і 

використання інформаційних систем та технологій. 

2. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для 

комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування 

поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при 

проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні 

пакети, проектувати бази даних і знань. 

 2.4. Передумови для вивчення дисципліни "Проектування баз даних": 

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає на базі 

середньої освіти.  

2.5. Результати навчання 

Використовувати базові знання інформатики й сучасних інформаційних 

систем та технологій, навички програмування, технології безпечної роботи в 

комп'ютерних мережах, методи створення баз даних та інтернет-ресурсів, 

технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого 

рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для розв’язання 

задач проектування і використання інформаційних систем та технологій. 

2.6. Завдання лекційних занять 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із 

головними питаннями курсу "Проектування баз даних" 

Завдання проведення лекцій полягає у: 

-  викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом 

основних питань курсу "Проектування баз даних"; 

-  сформуванні у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу 

"Проектування баз даних".  

2.7. Завдання проведення практичних занять 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у 

студентів практичні навички використання теоретичного матеріалу. Завдання 

проведення практичних занять у глибшому засвоєнні та закріпленні 

теоретичних знань, одержаних на лекціях. 

Зміст вміння, що забезпечується вищеописаними компетентностями, – 

освоєння суті та вироблення навиків використання основних методів побудови 

тематичних баз даних та засобів візуалізації їх інформації у  реальних 

практично важливих ситуаціях. 



 

   

 

3. Програма дисципліни 

«Проектування баз даних» 
 

Змістовий модуль 1 – Операції над базами даних 
 

Тема 1. Апарат аналізу реляційних відношень  

Поняття баз даних. Діаграми потоків даних. Ієрархії діаграм потоків 

даних. ER діаграма даних. Сутності, зв’язки, ключі. Кратності зв’язків. 

Ієрахічна, мережева, реляційна модель даних. Формальне визначення 

відношень. Потенційні ключі. Первинний та альтернативні ключі. 

Функціональний зв’язок. Нормалізація відношень. Перша нормальна форма. 

Друга нормальна форма. Третя нормальна форма. Зовнішні ключі. Умови 

цілісності бази даних.   

Тема 2. Інформаційна модель проекту 

Попередній аналіз предметної галузі. Ієрархічна DFD інформаційної 

системи. ER діаграма реляційної бази даних. Мова SQL та її реалізація у 

MySQL. Встановлення Веб-сервера. Структурування відношень бази даних із 

умовами її цілісності. Внесення інформації в таблиці бази даних.  

Тема 3. Найпростіші SQL запити 

Повна та обмежена безумовна вибірка. Підтримка унікальності виводу. 

Умовний вивід із простою та складеною умовою. Умови належності  in, 

between. Умова подібності like. Оператор впорядкування order by.   

Тема 4. Операції групування та текстових трансформацій у рядках  

Групування в підмножини group by, відбору груп having. Агрегатні функції 

count, sum, avg, max, min. Об’єднання стрічок. Пошук та видобування стрічок. 

Усунення пробілів, зміна регістрів символів, операції з датами. 

Тема 5. Вкладені запити та пов’язування таблиць 

Вкладений запит в умові WHERE. Вкладений запит в умові HAVING. 

Оператор Exists у вкладених запитах. Оператори IN, Any, All у вкладених 

запитах. Пов’язані таблиці. Таблиці, пов’язані із власною копією. Таблиці 

пов’язані за допомогою оператора JOIN. Таблиці пов’язані за допомогою 

операторів LEFT JOIN, RIGHT JOIN, NATURAL JOIN. З’єднання операторів за 

допомогою UNION. 

Тема 6. Маніпулювання даними 

Вставлення стрічок – оператор INSERT. Вставлення елементів інших 

таблиць. Використання підзапитів та пов’язаних запитів у вставленнях. Зміна 

стрічок – оператор UPDATE. Використання скалярних операцій при змінах. 

Усунення стрічок – оператор DELETE.  Умовне усунення стрічок. Видалення 

таблиць.  

 

Змістовий модуль 2 – Програмний інтерфейс баз даних 

Тема 7. Подання інформації із БД на Веб-сторінку 

Доступ до MySQL з використанням PHP. Функції PHP для роботи з 

MySQL. Під’єднання бази даних. Виконання запиту до бази даних. Приклад 



 

   

виводу результатів запиту в таблицю веб-сторінки, сформованої на основі 

шаблону Bootstrap. 

Тема 8. Інформаційні масиви в JS 

Приклади необхідності використання масиву в програмуванні. Приклади 

оголошення масивів. Властивості і методи масивів як об’єктів. Способи вводу 

масиву із клавіатури. Модифікація структури масиву та сортування.  

Багатовимірні масиви. Способи використання математичних функцій. Рядки 

Тема 9. Валідизація інформації регулярними виразами.  

Поле для вводу адреси пошти. Незалежність від регістру. Фіксація меж 

вводу адреси. Множина допустимих символів поштової скриньки. Допустимі 

символи та структура доменного імені. Коректність доменного імені верхнього 

рівня. Обмеження першого символу скриньки. Перевірка коректності форми 

телефонного номера у м’ягкому та жорсткому варіантах. Використання 

довідників регулярних виразів.  

Тема 10. Валідизація вводу у форми 

Типізація вводу. Обмеження на довжину вводу. Використання 

регулярних виразів. Використання спеціальних символів. Використання дужок. 

Методи використання регулярних виразів. Атрибути pattern, required і 

placeholder для контролю валідності.  

  

 

 



 

   

 

Структура залікового кредиту дисципліни "Проектування  баз даних" 
 Кількість годин 

 Лекції Практичні 

заняття 

Самостій

на робота 

ІР

С 

Контроль 

заходи 

Змістовий модуль 1. Операції над базами даних 

Тема 1. Апарат аналізу реляційних 

відношень 

2 4 7 1 поточне 

опит. 

Тема 2. Інформаційна модель 

проекту 

2 4 7  поточне 

опит. 

Тема 3. Найпростіші SQL запити 2 4 7  поточне 

опит. 

Тема 4. Операції групування та 

текстових трансформацій у рядках  

2 4 7 1 поточне 

опит. 

Тема 5. Вкладені запити та 

пов’язування таблиць 

3 4 7  поточне 

опит 

Тема 6. Маніпулювання даними 3 5 7 1 модульн

ий 

контроль 

Змістовий модуль 2. Програмний інтерфейс баз даних 

Тема 7. Подання інформації із БД 

на Веб-сторінку  
3 5 7 1 поточне 

опит. 

Тема 8. Інформаційні масиви в JS 3 5 7  поточне 

опит 

Тема 9. Валідизація інформації 

регулярними виразами. 

3 5 7 1 поточне 

опит. 

Тема 10. Валідизація вводу у форми  3 5 7 5 модульн

ий 

контроль 

Разом 30 30 85 5

5 

150 



 

   

5. Тематика практичних занять 

Практичне заняття 1. Тема. Апарат аналізу реляційних відношень – 4 

год. 

1. Ієрархії діаграм потоків даних. 
2. ER діаграма даних  

3. Нормалізація відношень. 
4. Умови цілісності бази даних.   

Практичне  заняття 2. Тема: Інформаційна модель проекту - 4 год. 

1. Встановлення Веб-сервера..   

2. Мова SQL та її реалізація у MySQL. 

3. Структурування відношень бази даних із умовами її цілісності.  
4. Внесення інформації в таблиці бази даних.   
Практичне  заняття 3.  Найпростіші SQL запити - 4 год. 

1. Умовний вивід із простою та складеною умовою. 
2. Умови належності  in, between. 

3.  Умова подібності like. 

4.  Оператор впорядкування order by.   

Практичне  заняття 4. Операції групування та текстових 

трансформацій у рядках – 4 год. 

1. Групування в підмножини group by, відбору груп having.   

2. Агрегатні функції count, sum, avg, max, min..   

3. Об’єднання стрічок. 
4. Пошук та видобування стрічок. 

Практичне  заняття 5. Вкладені запити та пов’язування таблиць – 4 

год.. 

1. Вкладений запит в умові WHERE. 
2. Оператор Exists у вкладених запитах. 
3. Пов’язані таблиці. 
4. Таблиці пов’язані за допомогою операторів LEFT JOIN, RIGHT JOIN, 

NATURAL JOIN. 

 Практичне заняття 6.  Маніпулювання даними – 5 год. 

1. Вставлення стрічок – оператор INSERT. 

2.  Використання підзапитів та пов’язаних запитів у вставленнях. 

3. Зміна стрічок – оператор UPDATE. 

4. Усунення стрічок – оператор DELETE.   

Практичне заняття 7.   Подання інформації із БД на Веб-сторінку – 5 

год. 

1. Доступ до MySQL з використанням PHP. 
2. Функції PHP для роботи з MySQL. 
3. Під’єднання бази даних. 

4. Виконання запиту до бази даних. 

Практичне заняття 8. Інформаційні масиви в JS  – 5 год. 

1. Приклади оголошення масивів. 
2.  Способи вводу масиву із клавіатури. 
3. Багатовимірні масиви. 



 

   

4.  Способи трансформації рядків. 

 

Практичне заняття 9. Валідизація інформації регулярними виразами – 

5 год. 

1. Атрибути поля для вводу адреси пошти.  

2. Множина допустимих символів поштової скриньки. 

3. Допустимі символи та структура доменного імені.   
4. Використання довідників регулярних виразів. 
 

Практичне заняття 10. Валідизація вводу у форми – 5 год. 

1. Типізація вводу.   
2. Використання регулярних виразів.  
3. Використання спеціальних символів. Використання дужок. 
4.  Атрибути pattern, required і placeholder для контролю валідності. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання. 

Виконання індивідуального завдання полягає у побудові структури, 

наповнення та інтерфейсу бази даних відповідно до обраної теми.  

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) виконується 

самостійно при консультуванні викладачем протягом вивчення дисципліни у 

відповідності до графіка навчального процесу.  

ІЗ виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, 

одержаних студентами за час навчання, та придбання практичних навичок їх 

застосування при розробці. При розробці студент повинен використовувати 

знання та вміння, набуті на заняттях і в ході самостійної роботи. Прийняті 

технічні та технологічні рішення повинні бути обґрунтовані.  

Для досягнення мети студент повинен виконати всі передбачені 

технологією етапи для кожного виду робіт.  

 



 

   

7. Самостійна робота 

Тематика 
К-сть 

годин 

Тема 1. Апарат аналізу реляційних відношень 

Вивчення лекційного матеріалу. Самостійне поглиблено вивчення 

питання «Умови цілісності бази даних.»  

8 

Тема 2. Інформаційна модель проекту 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. Вибір 

тематики для побудови бази даних у вибраній предметній галузі. 

8 

Тема 3. Найпростіші SQL запити 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. 

Самостійне поглиблено вивчення питань "Умовний вивід із простою та 

складеною умовою "Структурування відношень бази даних із умовами її 

цілісності. "   

8 

Тема 4. Операції групування та текстових трансформацій у рядках 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Виконання індивідуального завдання "Внесення інформації в таблиці бази 

даних. "  

8 

Тема 5. Вкладені запити та пов’язування таблиць 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. 

Самостійне вивчення питань: навчання лінійної моделі.  

Виконання індивідуального завдання "Пов’язані таблиці. "  

8 

Тема 6. Маніпулювання даними 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питання "Зміна стрічок – оператор UPDATE", 

Виконання індивідуального завдання "Використання підзапитів та 

пов’язаних запитів у вставленнях"  

8 

Тема 7. Подання інформації із БД на Веб-сторінку 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питань "Функції PHP для роботи з MySQL.". 

Виконання індивідуального завдання "Вивід результатів запиту в таблицю 

веб-сторінки, сформованої на основі шаблону Bootstrap " 

8 

Тема 8. Інформаційні масиви в JS 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питання "Багатовимірні масиви.", Виконання 

індивідуального завдання "Способи вводу масиву із клавіатури." 

8 

Тема 9. Валідизація інформації регулярними виразами 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питань "Використання довідників регулярних 

виразів.". Виконання індивідуального завдання "Множина допустимих 

символів поштової скриньки" 

8 

Тема 10. Валідизація вводу у форми 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питань "Використання спеціальних символів у 

регулярних виразах". Виконання індивідуального завдання "Атрибути 

pattern, required і placeholder для контролю валідності " 

9 

Тренінг 4 

Разом: 85 

 



 

   

8 . Тренінг з дисципліни (4 год.) 

Виконання Комплексного практичного індивідуального завдання 

«Побудова тематичної бази даних  для певної предметної галузі».  

Методика вибору інформаційних джерел за пробематикою галузі 

досліджень. Відбір цільового інформаційного ресурсу.   Відбір пояснюючих 

характеристик. 

Побудова реляційної бази даних із веб-інтерфейсом.   

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 У процесі вивчення дисципліни «Проектування баз даних» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

  - поточне опитування; 

  - залікове модульне тестування та опитування; 

 - оцінювання результатів КПІЗ; 

 - ректорська контрольна робота; 

  - екзамен; 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни "Проектування 

баз даних" визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої 

ваги кожної складової залікового кредиту:  

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 (ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова оцінка 

за КПІЗ) 

Заліковий 

модуль 4 

(іспит) 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

тиждень  тиждень  тиждень    

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

 
№ Найменування Номер теми 

1. Персональний комп’ютер 1-10 

2. Електронний варіант презентацій 1-10 

4. Використання програмного інструментарію MySQL, 

- phpMyAdmin, 

- PHP, javascript. 

 

5 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 1-10 

 



 

   

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

1. Ra il Trinion. Иерархия компьютерн х информационн х систем для 

разработки сайта //https://habr.com/ru/post/513486/ 

2. Перв е_шаги_с_WordPress //https://codex.wordpress.org /Перв е_ шаги_с_ 

WordPress 
3. WooCo  erce и WordPress: делаем интернет-магазин // 

https://hostpro.ua/blog/woocommerce-i-wordpress-delaem-internet-magazin/ 

4. Создание интернет-магазина на WordPress + WooCo  erce 

//https://uguide.ru/sozdanie-internet-magazina-na-woocommerce 

5. Создание простой тем  для WordPress // https://netpeak.net/ru/blog/building-

custom-wordpress-theme/ 

6. 3 способа создать шаблон страниц  // https://wp-kama.ru/id_5177/3-sposoba-

sozdat-shablon-stranitsyi.html 

7. Как Сделать Адаптивн й Шаблон WordPress с Помощью HTML5 

//https://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-sdelat-adaptivnyj-shablon-

wordpress-html5 

8. Как Создать Дочернюю Тему WordPress  // 

https://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-sozdat-dochernuu-temu-wordpress 

9. Асинхронное параллельное исполнение в PHP// 

https://habr.com/ru/post/278755/ 

10. Руководство WooCo  erce: Как Откр ть Интернет-Магазин на 

WordPress //https://www.hostinger.ru/rukovodstva/woocommerce-internet-

magazin-na-wordpress#-1--WordPress-WooCommerce 

11.  Как создать интернет-магазин с помощью связки WordPress и 

WooCommerce: подробное руководство// https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-

internet-magazin-s-pomoshchyu-svyazki-wordpress-i-woocommerce-podrobnoe-

rukovodstvo.html 

12. 9 Способов Как Увеличить Скорость Загрузки Сайта на WordPress 

//https://www.hostinger.ru/rukovodstva/9-sposobov-uvelichit-skorost-zagruzki-

saita 

13.  10 шагов для защит  вашего WordPress блога 

//https://habr.com/ru/post/62814/ 

14.  Подробн й анализ WordPress и WooCommerce с точки зрения 

безопастности //https://www.imagecms.net/blog/obzory/analiz-wordpress-

woocommerce-bezopastost Trinion. Иерархия компьютерн х 

информационн х систем для разработки сайта 

//https://habr.com/ru/post/513486/ 

https://codex.wordpress.org/Первые_шаги_с_WordPress
https://hostpro.ua/blog/woocommerce-i-wordpress-delaem-internet-magazin/
https://netpeak.net/ru/blog/building-custom-wordpress-theme/
https://netpeak.net/ru/blog/building-custom-wordpress-theme/
https://wp-kama.ru/id_5177/3-sposoba-sozdat-shablon-stranitsyi.html
https://wp-kama.ru/id_5177/3-sposoba-sozdat-shablon-stranitsyi.html
https://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-sozdat-dochernuu-temu-wordpress
https://habr.com/ru/post/278755/
https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-internet-magazin-s-pomoshchyu-svyazki-wordpress-i-woocommerce-podrobnoe-rukovodstvo.html
https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-internet-magazin-s-pomoshchyu-svyazki-wordpress-i-woocommerce-podrobnoe-rukovodstvo.html
https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-internet-magazin-s-pomoshchyu-svyazki-wordpress-i-woocommerce-podrobnoe-rukovodstvo.html

