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ФК 7. Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, 
застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації обробки 
інформації, інтелектуального аналізу даних. 
ФК 10. Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних 
інформаційних технологій та програмного забезпечення. 
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ФІТ

Місце дисципліни в освітній програмі

6

2021-2022

Системний аналіз

Загальні відомості про дисципліну

бакалавр

Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

• «Економічна інформатика»; 
• «Інструментальні засоби прикладного програмування»;

• «Інформаційні системи та технології в економіці»

ПРН 1. Будувати концептуальну, логічну та фізичну моделі баз даних, на основі визначення особливостей 
зберігання даних, методів доступу тощо; розробляти таблиці реляційної бази даних, проводити нормалізацію 
відношень, застосовувати типи даних, обмеження і властивості елементів таблиць, виконувати операції 
реляційної алгебри; розробляти та адаптувати системи баз даних для різних галузей застосування.
ПРН 2. Використовувати моделі подання знань, методи добування та структурування знань, логічного 
виведення для розроблення баз знань та інтелектуальних систем.
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Лектор - к.т.н., доцент Рзаєва С. Л.

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основні джерела

Запити мови SQL для визначення та обробки даних

Запити мови SQL для вибірки даних

Управління базою даних Oracle в графічному режимі засобами системи Oracle Enterprise Manager (OEM). 

Основи архітектури бази даних Oracle

CASE – технології розробки моделей даних

Характеристика сучасних баз даних та систем управління базами даних

Технологія проектування та розробки програмних систем

Тема лекції

Забезпечення дисципліни

Аудиторні заняття

Загальний обсяг лекцій:  26 год

Сховища даних та аналіз інформації

Логічні (дедуктивні) системи управління базами даних

Технології доступу сучасних мов програмуван-ня до об’єктів бази дани

4. Вонтинг Ларс Бо. Oracle Enterprise Manager 101 : пер. з англ. – К. : «Лори», 2005. – 480 с.

3. Томашевський О.М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. – К.: «ЦУЛ», 2012. – 304 с. 

2. Суэринг С., Конверс Т., Парк  Дж. PHP и MySQL. Библия программиста – Bible. Серия: Библия пользователя, 
2010. – 912с. 

1.  Томашевський О.М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. – К.: «ЦУЛ», 2012. – 304 с. 



Викладач - к.т.н., доцент Рзаєва С. Л.

№ Тема практичного заняття Бали

1 Проектування структур програм за висхідним та спадним методами 6

2
Розробка прикладів відношень вибраної предметної області та проведення їх нормалізації за 
розглянутими в лекції  нормальними формами 6

3
Технологія роботи в середовищі ERWin: запуск програми, віконний інтерфейс, команди меню та інше 6

4 Розробка в CASE-технології ERWin логічної моделі даних 6

5 Розробка в CASE-технології ERWin фізичної моделі даних 6

6
Генерація SQL-опису БД на основі фізичної моделі, зв'язок CASE-технології ERWin з СУБД Oracle  та 
створення об’єктів в БД Oracle 6

7 Виконати поширені  операції в консолі OEM СУБД Oracle 6

8 Створення контрольного прикладу БД предметної області та введення даних в таблиці БД 6

9
Виконання запитів мови SQL для вибірки даних засобами  консолі OEM та додатку SQL*Plus Worksheet 6

10
Виконання запитів мови SQL для визначення та обробки даних в консолі OEM та додатку SQL*Plus 
Worksheet 6
Модульний контроль 40

Загальний обсяг лабораторних занять 26 год 100



Політика дисципліни

Відвідування 
занять

Відпрацювання 

пропущених занять

Допуск до екзамену

Підсумкова 
модульна оцінка

Екзаменаційна 

оцінка

Підсумкова оцінка з 
дисципліни

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих студентом за виконання практичних 

завдань та модульного тестування. Максимальна модульна оцінка становить 100 балів.
Студент, який отримав підсумкову модульну оцінку менше за 20 балів, при будь-якій екзаменаційній оцінці 
не може отримати задовільну підсумкову оцінку з дисципліни і буде ліквідовувати академічну заборгованість 
під час додаткової сесії.

Максимальна екзаменаційна оцінка становить 100 балів

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як середнє арифметичне підсумкової модульної та 
екзаменаційної оцінки.

Відвідування лекційних та практичних занять з дисципліни є обов'язковим для всіх студентів

Студент, який пропустив практичні заняття, самостійно вивчає матеріал за наведенами в силабусі 
джерелами, виконує завдання і здає його  викладачу. За умови неповажної причини пропуску заняття, оцінка 

за практичне завдання буде знижена. 

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу всі студенти допускаються до іспиту


