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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства надзвичайно важливу 

роль починають відігравати інформаційні системи, які дозволяють 
ефективно опрацьовувати постійно зростаючі обсяги інформації, а 
також приймати на основі цієї інформації управлінські рішення в 

режимі реального часу. 

Головним завданням дисципліни є навчання студентів навичкам 

проектування, організації функціонування і використання банків 

даних геоінформаційних систем, а також впровадження таких 

систем у виробництво і органи державного управління та у всі 
можливі галузі народного господарства.  

Курсова робота повинна сприяти поглибленню й узагальненню 

одержаних знань, закріпленню навичок практичного застосування 
цих знань й умінь до вирішення конкретних проектних завдань при 

розробці бази даних реальної предметної області. Основним 

завданням, яке ставиться у курсовій роботі, є розробка проекту бази 

даних для накопичення необхідної інформації в організації, її 
реалізація й наповнення.  
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1 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота на тему «Створення бази даних предметної 
області» виконується кожним студентом за індивідуально 

отриманим завданням. Зміст курсової роботи передбачає 
застосування отриманих теоретичних знань та навичок щодо 

концептуального моделювання баз геопросторових даних, їх 

реалізація у реляційних таблицях, публікація в мережі Internet за 
допомогою програм формування інтерактивних карт. 

Цілісність курсової роботи визначається її структурою: реферат, 
зміст, перелік умовних позначень, вступ, основна частина, 
висновки, список використаної літератури, додатки.  

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 

Титульний аркуш пояснювальної записки до курсової роботи 

оформляється відповідно до форми № Н-6.01 наказу Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року за 
№ 384 "Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у 

вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації".  

ЗАВДАННЯ 

Завдання на курсову роботу видає керівник. Бланк завдання 
містить перелік основних питань, які необхідно опрацювати, 

підписи студента та керівника, дату видачі. Його розміщують після 
титульного аркуша пояснювальної записки.  

РЕФЕРАТ 

Реферат оформляється відповідно до ДСТУ 3008-95 

«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення». Він призначений для ознайомлення з курсовою 

роботою та має бути стислим, інформативним і містити 

інформацію, що дозволяє розкрити сутність дослідження. Реферат 
обсягом до однієї сторінки українською мовою повинен містити: 

відомості про обсяг роботи, текст реферату та ключові слова. Його 

розміщують після завдання.  
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ЗМІСТ 

До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, 

одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви 

всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають 
заголовки) основної частини роботи; загальні висновки; список 

використаної літератури; назви додатків і номери сторінок, які 
містять початок відповідного матеріалу. Зміст розміщують після 
реферату.  

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ  

Усі прийняті в роботі умовні позначення, символи, одиниці, 
скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують 

безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно 

від цього, за першої появи цих елементів у тексті роботи подають їх 

розшифровку.  

Перелік слід наводити у алфавітному порядку (спочатку 

кирилицею, потім – латиницею та ін.), розташовуючи у два стовпці: 
ліворуч – використане скорочення, праворуч – його розшифровка.  

ВСТУП 

У вступі обґрунтовується вибір теми, викладаються проблеми 

цієї теми і розглядаються різні погляди на них, які зустрічаються в 

літературі за обраною темою, визначається мета та завдання 
курсової роботи. 

Вступ повинен містити: 

• актуальність даної роботи; 

• мету та задачі роботи; 

• об’єкт та предмет дослідження; 

• методи дослідження; 

• галузь застосування – зв’язок з державними та галузевими 

програмами; 

• склад пояснювальної записки, де вказується кількість сторінок 

та використаних літературних джерел (у тому числі іноземних), 

кількість таблиць, рисунків та додатків. 
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Мета і задачі роботи – формулюють мету роботи і завдання, які 
необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід 

формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці 
слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. 

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує 
проблемну ситуацію та обрано для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. 
Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті 
виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на 
нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет 
дослідження визначає тему курсової роботи. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів 

дослідження для досягнення мети поставленої в роботі. 
Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко 

та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим 

методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та 
прийнятності вибору саме цих методів. Перелік методів 

дослідження наведено у додатку А. 

СТРУКТУРА ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ 

У основній частині необхідно розкрити саму тему. Це означає, 
що необхідно не тільки висвітлити її проблеми й можливі (чи вже 
наявні) рішення, але зіставити їх, дати свою інтерпретацію, 

висловити точку зору, запропонувати своє рішення. 

Основна частина курсової роботи складається з розділів, 

підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової 
сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати 

передмова з коротким описом вибраного напряму та 
обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного 

розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у 

розділі отриманих результатів, що дає змогу вивільнити загальні 
висновки від другорядних подробиць. 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ РОБОТИ 
РОЗДІЛ 1 Опис предметної області 

РОЗДІЛ 2 Проектування структури бази даних 

РОЗДІЛ 3 Створення бази даних 

РОЗДІЛ 4 Створення інтерактивної карти 
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РОЗДІЛ 1 

Предметна область – частина реального світу, що підлягає 
вивченню з метою організації, управління і, в кінцевому рахунку, 

автоматизації. 
Описується структура об’єкта проектування, його 

характеристики із вказівкою основних техніко-економічних 

показників. Відображаються основні процеси управління та 

постачання даних (рух інформації), види документації, яка ведеться. 
Обгрунтовується необхідність створення бази геоданих, 

визначається коло майбутніх користувачів. З’ясовуються основні 
вимоги до системи та затребувані функції. Опрацьовуються 

нормативні документи, галузеві стандарти, внутрішні директиви, 

інструкції щодо повноти та змісту інформаційних потоків. 

Аналізується закордонний та вітчизняний досвід розробок подібних 

баз геоданих (хто займався, результати впровадження). 

Обсяг першого розділу повинен становити 15-25% від загального 

обсягу роботи.  

У висновках до розділу слід обґрунтувати ефективність існуючої 
системи документообігу та надати відповідні рекомендації щодо її 
вдосконалення, автоматизації. 

РОЗДІЛ 2 

Розробляється схема даних, використовуючи мову інфологічного 

моделювання (МІМ) та уніфіковану мову моделювання (UML), 

ґрунтуючись на аналізі потоків інформації предметної області. 
Концептуальне чи інфологічне проектування – це процес 

створення моделі використовуваної на підприємстві інформації, що 

не залежить від будь-яких фізичних аспектів її представлення. 

Інфологічне проектування має своїм результатом одержання 
семантичних моделей, що відбивають інформаційний зміст 
конкретної предметної області, тобто концептуальної моделі даних 

для аналізованої частини підприємства. У результаті цього 

визначаються об'єкти, властивості і зв'язки об'єктів, які мають 
відбиватися при проектуванні бази даних. 

Основними поняттями, що використовуються при описі даних є: 
Об’єкт (сутність) - будь-який конкретний чи абстрактний 

об'єкт до розглянутої предметної області, який унікально 
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ідентифікується значеннями атрибутів, що визначають його стан у 

заданий момент часу. Сутності – базові типи інформації, які 
зберігаються в базі даних (у реляційній базі даних кожній сутності 
призначається таблиця).  

Атрибут –  властивість сутності в предметній області.  
Асоціація – відповідає наявності деякого відношення між 

об’єктами.  

Зв’язок – співставлення двох або більше об’єктів. 

Мета інфологічного моделювання – забезпечення найбільш 

природних для людини способів збору й подання тієї інформації, 
яку передбачається зберігати в створюваній базі даних. Тому 

інфологічну модель даних намагаються будувати за аналогією із 
природною мовою (остання не може бути використана у чистому 

виді через складність комп'ютерної обробки текстів і 
неоднозначності будь-якої природної мови). З огляду на це 
застосовується мова інфологічного моделювання (МІМ), в якій 

об’єкти і асоціації представляються реченнями такого типу: 

ОБ’ЄКТ (атрибут 1, атрибут 2, ..., атрибут N) 

АСОЦІАЦІЯ [об’єкт S1, об’єкт S2, ..., об’єкт SN] 

(атрибут 1, атрибут 2,..., атрибут N), 

де S – степінь зв’язку, а атрибути, що є ключовими, 

підкреслюються. 

 

Мова UML (Unified Modeling Language, уніфікована мова 

моделювання) – мова візуального моделювання, яка розроблена для 
специфікації, візуалізації, проектування та документування 

компонентів програмного забезпечення, бізнесів-процесів та інших 

систем. 

Для моделювання статичного виду системи використовується 

одна з набору діаграм UML, а саме – діаграма класів (class 

diagram), яка дозволяє відображати різноманітні взаємозв'язки між 

окремими елементами предметної області, а також описувати їх 

внутрішню структуру і типи зв’язків.  

Клас (class) на мові UML служить для позначення множини 

об'єктів, які мають однакову структуру, поведінку і зв’язки з 
об'єктами  інших класів. Графічно клас зображається у вигляді 
прямокутника, який додатково може бути розділений 

горизонтальними лініями на розділи або секції (рис. 1). У цих 
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розділах можуть вказуватися ім'я класу, атрибути (змінні) і 
операції (методи). 

 

 
Рисунок 1 – Приклад зображення телевізора як класу 

 

Окрім структури класів на відповідній діаграмі вказуються різні 
зв’язки між класами. Базовими зв'язками в мові UML є: 

• відношення залежності (dependency relationship); 

• відношення асоціації (association relationship); 

• відношення узагальнення (generalization relationship); 

Кожен з цих зв’язків має власне графічне представлення на 
діаграмі, яке відображає взаємозв'язки між об'єктами відповідних 

класів. 

Відношення залежності виникає коли реалізація класу одного 

об’єкта залежить від специфікації операцій класу іншого об’єкта. 
Тобто зміна одного елемента моделі може вимагати зміни іншого 

залежного від нього елемента моделі. Графічно відношення 
залежності зображається пунктирною лінією між відповідними 

елементами зі стрілкою направленою від залежного до незалежного 

об’єкта. 
Відношення асоціації відповідає наявності деякого відношення 

між класами. Тобто це просто зв'язок між класами, за яким між 

ними можна переміщуватися. Відношення асоціації графічно 

відображається суцільною лінією із спеціальними додатковими 

символами, які характеризують властивості асоціації. Серед 

властивостей може бути ім’я асоціації, напрямок читання, ролі, які 
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кожний клас відіграє у даному відношенні та кратність, яка показує 
кількість об’єктів у даному відношенні. Приклад найпростішого 

випадку - бінарної асоціації показано на рис. 2. У даному прикладі 
розробник працює на компанію, що показано у назві асоціації та 
напрямком читання (трикутний маркер у вигляді стрілки поряд з 
назвою асоціації). Розробник відіграє роль робітника, а компанія – 

роботодавця. Кратність показує, що розробник може взагалі не 
працювати, або може працювати у одній  чи декількох компаніях. 

Тоді як компанія повинна мати принаймні одного працівника. 
 

 
Рисунок 2 – Приклад бінарної асоціації 

 

Якщо відношення між класами виражається зв’язком типу 

„частина-ціле”, то така асоціація називається асоціацією з 

агрегуванням (aggregation). Виділяють просту і композитну 

агрегації. Проста агрегація припускає, що частини, відділені від 

цілого, можуть продовжувати своє існування незалежно від нього. 

Під композитною агрегацією розуміється ситуація, коли ціле 
володіє своїми частинами і їхній час життя відповідає часу життя 
цілого, тобто незалежно від цілого частини існувати не можуть. 

Графічно асоціація з агрегуванням відображається суцільною 

лінією, на одному з кінців якої розміщується ромб. Ромб вказує на 

клас, який являє собою „ціле”. Для простої агрегації ромб не 
зафарбовується, а для композитної – зафарбовується.  

Відношення узагальнення – відношення між більш загальною 

сутністю, названою суперкласом, і її конкретним втіленням, 

названим підкласом. Графічно відображається лінією з 
незафарбованою трикутною стрілкою направленою у бік більш 

загальної сутності. 
Приклад діаграми класів для предметної області вивчення 

студентами дисциплін представлено на рисунку 3. Студент 
записується на проходження одного або декількох курсів та 
прослуховує їх. При цьому на один курс може записуватися багато 

студентів. Курс викладає професор або деякі курси можуть бути 
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розраховані на самостійне опрацювання. При цьому кожен клас 
об’єктів має власні атрибути та операції,  які зазначені на схемі. 

 

 
Рисунок 3 – Діаграма класів вивчення студентами дисциплін 

 

Обсяг другого розділу рекомендується в межах 20-30% від 

загального обсягу роботи.  

У висновках до розділу описуються основні складові 
розробленої схеми даних. 

РОЗДІЛ 3 

Виконується реалізація розробленої схеми даних у середовищі 
системи керування базами даних MS Access. Описується структура 
реалізованої схеми даних, таблиць, форм,  макросів, запитів, звітів. 

Описуються параметри завантаження та режими роботи бази даних, 

рівні доступу до даних.  

Обсяг третього розділу рекомендується в межах 30-40% від 

загального обсягу роботи.  

У висновках до розділу підсумовується проведена робота із 
реалізації проекту бази даних, наводяться основні її кількісні та 
якісні показники. 
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РОЗДІЛ 4 

На основі геопросторової інформації, яка внесена у базу даних 

створюються тематичні карти в обраному програмному 

забезпеченні. Результати роботи необхідно опублікувати в мережі 
Інтернет у вигляді інтерактивної карти. 

Обсяг четвертого розділу рекомендується в межах 20-25% від 

загального обсягу роботи.  

У висновках до розділу зазначається обране програмне 
забезпечення для створення цифрової та інтерактивної карти, 

наводяться характеристики відображеної інформації, зазначається 
інтернет-адреса створеної web-сторінки. 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У висновках (до 2-х сторінок) до всієї роботи слід чітко 

сформулювати основні підсумки (тези). При цьому висновки 

повинні бути короткими, органічно випливати зі змісту роботи, а не 
зачіпати ті аспекти, які не розкривались автором. Якщо цього не 
дотримуватись, то закінчення буде мати штучний вигляд, механічно 

додаватиметься до роботи і помітно знизить її якість. Коли ж у 

вступі чітко сформульовані мета і завдання, даються пояснення, 

чому саме ті, а не інші питання включені в план, коли в основній 

частині ґрунтовно розкриваються вибрані проблеми, а в закінченні 
чітко сформульовані основні висновки, що випливають з тексту, то 

робота вийде цілісною. 

У загальних висновках викладають найважливіші результати, 

одержані в курсовій роботі, які повинні містити формулювання 
розв'язаних задач (відповідно поставленим у вступі завданням). 

Необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих 

результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти 

рекомендації щодо їх використання. 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

У кінці роботи наводиться список дійсно використаних 

літературних джерел та інших матеріалів у кількості не менш 10-15 

назв публікацій. Він складається одним із таких способів: у порядку 
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появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших 

авторів або заголовків; у хронологічному порядку. 

Список використаних літературних джерел необхідно оформити  

за загальноприйнятою формою (ДСТУ 7.1-2006 «Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання»). Для книжок це – прізвище та ініціали автора, повна 
назва книги, місце видання, назва видавництва та рік видання. Для 
журнальних та газетних статей – прізвище та ініціали автора, назва 
статті, назва журналу (газети), рік видання, місце видання або дата 
виходу газети. 

Матеріали, взяті з мережі Internet, повинні також мати повне 
презентування з вказівкою на інтернет-джерело і повним шляхом 

його пошуку. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим 

твором або виписують з каталогів і бібліотечних показників 

повністю без пропусків будь яких елементів, скорочення назв і т. ін. 

Посилання на запозичені матеріали та окремі результати є 
обов’язковими! 

ДОДАТКИ 

У додатках вміщують матеріал, який: 

• є необхідним для повноти роботи, але включення його до 

основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення 
про роботу; 

• не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту 

через великий обсяг або способи відтворення; 
• може бути вилучений для широкого кола читачів, але є 

необхідним для фахівців даної галузі. 
До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний 

матеріал: 

• таблиці даних; 

• інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення 
задач на ЕОМ, розроблених у курсовій роботі; 

• додаткові ілюстрації. 
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2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

1. Обсяг курсової роботи складає 30-40 сторінок.  

2. Оформлення та зміст курсової роботи повинні відповідати 

ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення» та цим методичним 

рекомендаціям. 

3. Зміст роботи повинен відповідати темі. 
4. Виклад тексту роботи повинен відповідати плану і не повинен 

зводитися до набору непов’язаних між собою окремих положень, 

фактів. 

5. При написанні тексту слід звернути увагу на стиль викладу:  

− не потрібно використовувати довгих, заплутаних речень; 

− не слід користуватись надто часто вживаними, мало 

інформативними штампами; 

− намагатися викладати думки просто і образно; 

− абзаци не повинні складатися з одного речення. 

6. Кожне запропоноване положення необхідно теоретично 

обґрунтувати, підтвердити підібраним та систематизованим 

фактичним і статистичним матеріалом. 

7. Усі використовувані в тексті таблиці, схеми, графіки, діаграми 

повинні обов’язково мати відповідні коментарі та бути 

проаналізовані.  
 

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Робота виконується українською мовою та повинна бути набрана 
на комп'ютері в текстовому редакторі. 

Встановлені наступні формати: 

• аркуш формату А4 (210х297 мм); 

• поля: зліва не менше як 25 мм, справа – не менше як 10 мм, 

зверху та знизу – не менше як 20 мм; 

• міжрядковий інтервал 1,5; 
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• шрифт Times New Roman; 

• кегль шрифту 14; 

• абзацний відступ 0,75-1,25 см; 

• назви розділів/підрозділів роботи – напівжирний шрифт 
кегль 14, крапка в кінці назви не ставиться; 

• цифри розділів/підрозділів – арабські. 
На одній сторінці тексту міститься 38-40 рядків по 68-70 знаків у 

кожному. Текст повинен бути надрукований чисто і грамотно. Після 
завершення кожної роботи обов'язковою є перевірка орфографії. 
Особлива увага надається автоматичним перекладам з іншої мови. 

Окрім оформлення робота повинна бути виконана якісно по змісту 

та наповненню.  

Можна також подати таблиці та ілюстрації на аркушах 

формату A3. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися 

під час написання роботи, можна виправляти підчищенням або 

зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між 

рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним 

способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на 
одній сторінці. 

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин курсової роботи „ЗАВДАННЯ”, 

„РЕФЕРАТ”, „ЗМІСТ”, „ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, 

„ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” друкують великими літерами 

симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими 

літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці 
заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або 

більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. У 

кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. 
Кожну структурну частину курсової роботи потрібно починати з 

нової сторінки.  

Не допускається розміщувати назву підрозділу, пункту й 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено 

тільки один рядок тексту. 
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Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та 

текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. 

До основного обсягу курсової роботи не входять додатки, список 

використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають 
площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової 
роботи підлягають суцільній нумерації. 

НУМЕРАЦІЯ 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими 

цифрами без знака №. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який 

включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному 

аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в 

кінці. 
Такі структурні частини курсової роботи, як завдання, реферат, 

зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список 

використаних джерел, не мають порядкового номера. Звертаємо 

увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні 
частини курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не 
нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати 

„1 ВСТУП” або „Розділ 5 ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять 
після слова „РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з 
нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер 

підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 
підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу 

крапку не ставлять, наприклад „2.3” (третій підрозділ другого 

розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між 

якими ставлять крапку. У кінці номера не повинна стояти крапка, 
наприклад „1.3.2” (другий пункт третього підрозділу першого 

розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт 
може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж 

правилами, як пункти. 
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Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і 
таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після 
тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 
Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, 

включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або 

креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну 

сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в 

тексті або в додатках. 

Ілюстрації позначають словом „Рисунок” і нумерують 

послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у 

додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і 
порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 
Наприклад – „Рисунок 1.2 – Схема розташування” (другий рисунок 

першого розділу).  

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують 
послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі курсової роботи подано 

одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) в межах розділу. Над таблицею пишуть слово „Таблиця”, 

її  номер та назву. Номер таблиці повинен складатися з номера 
розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. 
Наприклад – „Таблиця 1.2 – Статистичні дані”. Якщо в розділі 
курсової роботи одна таблиця, її нумерують за загальними 

правилами. 

Назву таблиці друкують малими літерами (крім першої великої) і 
вміщують над таблицею, після її номера. Назва має бути стислою і 
відоражати зміст таблиці. 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) 

слово „Таблиця” і номер вказують один раз ліворуч над першою 

частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 
„Продовження таблиці” і вказують номер таблиці, наприклад 

„Продовження таблиці 1.2”. 

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у 

межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і 
порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. 

Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні 
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відповідної формули в круглих дужках, наприклад, (3.1) (перша 
формула третього розділу). 

Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові і 
пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. 

Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова „Примітки” 

ставлять двокрапку, наприклад: 

Примітки: 

1. ... 

2. ... 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова 
„Примітка” ставлять крапку. 

ІЛЮСТРАЦІЇ 

Ілюструють курсову роботу, виходячи з певного загального 

задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, що допомагає 
уникнути ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними 

деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій 

до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а 
текст – ілюстрації. 

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів симетрично до 

набору. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними 

даними (підрисунковий підпис). 
Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи: 

• найменування графічного сюжету, що позначається 

скороченим словом „Рисунок”; 

• порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку 

номера арабськими цифрами; 

• тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога 
більш стислою характеристикою зображеного; 

• експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають 
цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. 

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсовій роботі є 
креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік.  

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні 
фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому 

місці, де викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві 
треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в 
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круглих дужках „(рис. 3.1)”, або зворот типу „як це видно з 
рис. 3.1”, або „як це показано на рис. 3.1”. 

Перед ілюстрацією та після її назви і пояснювальних даних слід 

залишити по одному вільному рядку. 

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення 
(електрографічне копіювання). 

ТАБЛИЦІ 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у 

вигляді таблиць. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над 

таблицею. Назву і слово „Таблиця” починають з великої літери.  

Заголовок кожної графи в таблиці має бути за можливістю 

коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в 

заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному 

заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що 

повторюються. 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, 

підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із 
заголовком, та з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків 

повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами 

рядків до таблиці включати не треба. 
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, 

так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного боку 

курсової роботи або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з 
великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. 

При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують 
тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф 

можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в 

межах однієї сторінки. 

Перед номером таблиці та після самої таблиці слід залишити по 

одному вільному рядку. 

ФОРМУЛИ 

При використанні формул необхідно дотримуватися певних 

правил. 
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Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у 

складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, 

розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх 

нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких 

однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в 

одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, 

що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків 

тексту. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба 
подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій їх 

наведено у формулі. Значення кожного символу і числового 

коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок 

пояснення починають зі слова „де” без двокрапки. 

Рівняння і формули треба відділяти від тексту вільними рядками. 

Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного 

вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його 

слід перенести після знака рівності (=), або після знаків плюс (+), 

мінус (-), множення (× ). 

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих 

дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її 
номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять 
у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні 
вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формулу взято в рамку, 

то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку 

навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу 

подають на рівні основної горизонтальної риски формули. 

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і 
об'єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від 

вістря парантеза, яке знаходиться всередині групи формул і 
спрямовано в сторону номера. 

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула 
входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці 
формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до 

правил пунктуації. 
Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках 

передбачених правилами пунктуації:  
а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово;  

б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі. 
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Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна під 

одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з 
комою безпосередньо за формулою до її номера. 

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині 
парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як 

визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити. 

ПОСИЛАННЯ 

Посилання в тексті на літературні джерела слід зазначати 

порядковим номером за бібліографічним описом, виділеним двома 
квадратними дужками, наприклад, „... у працях [1-7]... ”. 

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером 

ілюстрації, наприклад „рис. 1.2”. 

Посилання на таблиці вказують порядковим номером таблиці,  
наприклад „...у табл. 1.2”. 

Посилання на формули вказують порядковим номером формули 

в дужках, наприклад „... у формулі (2.1)”. 

ДОДАТКИ 

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток 

повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 
першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині 
рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується 
слово „Додаток” і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами 

української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, 

наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як 

додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на 
розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У 

цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка 
(літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – 

перший підрозділ третього розділу додатка В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, 

нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 –

 другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша 
формула додатка А. 
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4 ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ТЕМ 

 

1. Створення бази даних для забезпечення діяльності установи, 

організації, підприємства. 
2. Створення бази даних системи водопостачання  
адміністративно-територіальної одиниці. 
3. Створення бази даних системи газопостачання  адміністративно-

територіальної одиниці. 
4. Створення бази даних системи електропостачання  
адміністративно-територіальної одиниці. 
5. Створення бази даних кадастру родовищ адміністративно-

територіальної одиниці. 
6. Створення бази даних кадастру земельних ресурсів. 

7. Створення бази даних управління, використання та охорони 

природних ресурсів певної території. 
8. Створення бази даних еколого-небезпечних процесів на 
геодинамічних полігонах (або території). 
9. Створення бази даних кадастру пам’яток архітектури. 

10. Створення бази даних природо-заповідних територій. 

11. Створення бази даних інвентаризації земель лісгоспу. 

12. Створення бази даних туристичних маршрутів  адміністративно-

територіальної одиниці. 
13. Створення бази даних обслуговуючої інфраструктури 

адміністративно-територіальної одиниці (готелі, ресторани, 

магазини, автозаправні станції тощо). 

14. Створення бази даних системи освіти адміністративно-

територіальної одиниці. 
15. Створення бази даних системи охорони здоров’я  
адміністративно-територіальної одиниці. 
16. Створення бази даних системи реагування на надзвичайні 
ситуації  адміністративно-територіальної одиниці. 
17. Створення бази даних спортивних закладів адміністративно-

територіальної одиниці. 
18. Створення бази даних для обліку залізничних перевезень. 

19. Створення бази даних для обліку автомобільних перевезень. 

20. Створення бази даних для обліку поштових відправлень. 

21. Створення бази даних для обліку правопорушень. 

22. Створення автоматизованої системи реєстрації замовлень. 
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Янчук. – Рівне: НУВГП, 2012. – 40 с. 
6. Рамбо Д. UML. Специальный справочник: Пер. з англ. 

/ Д. Рамбо, А. Якобсон, Г. Буч. – СПб: “Питер”, 2002. – 654 с. 
7. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового 

ступеня. Методичні поради / Л. А. Пономаренко. – К.: Редакція 
«Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України»,  вид-во «Толока», 

2001. – 80 с. 

ДОДАТКИ 

 

У додатках Б-Г наведено фрагменти курсових робіт захищених у 

2013 році студентами Бойчуком Б.О., Сівачук С.В. та Литвяк К.В. 

Для ознайомлення з метою виконання даних робіт та їх структурою 

представлено реферат, зміст, основні рисунки у авторській редакції. 
Курсивом виділено короткий опис змісту частин курсових робіт, які 
не представлені у методичних вказівках. 
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Додаток А 

Методи наукового дослідження 

 

Метод –сукупність прийомів чи операцій практичного або 

теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню 

конкретного завдання.  

У кожному науковому дослідженні можна виділити два рівні: 
1) емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів; 

2) теоретичний – досягнення синтезу знань (у формі наукової 
теорії). 

Основними методами наукового пізнання є наступні: 
Абстрагування – відхід у думці від несуттєвих властивостей, 

зв'язків, відношень предметів і виділення кількох суттєвих, 

найістотніших рис, відношень, які цікавлять дослідника. 
Абстрактно-логічний метод – вимагає цілеспрямованого, 

планового та систематичного вивчення явищ, логічного розподілу 

на складові на основі абстракції і виділення основної категорії 
(поняття), в якій є всі важливі ознаки явища, яке вивчається; логічне 
об'єднання складових явища і встановлення закономірностей його 

розвитку.  

Аксіоматичний метод – метод побудови наукової теорії, за 
якого деякі твердження приймаються без доведень, а всі інші 
знання виводяться з них відповідно до певних логічних правил. 

Аналіз і синтез. Аналіз – метод пізнання, який дає змогу 

поділяти предмети дослідження на складові частини. Синтез, 
навпаки, припускає з'єднання окремих частин чи рис предмета в 

єдине ціле.  
Аналогія – метод, відповідно до якого на підставі подібності 

предметів за одними ознаками робиться висновок про їх подібність 
за іншими ознаками.  

Вимірювання – емпіричний метод дослідження, який полягає у 

визначенні числового значення певної величини за допомогою 

одиниці виміру. Вимірювання розвинулося з операції порівняння. 

Гіпотетичний метод застосовується при вивченні нових явищ, 

які не мають аналогів, ґрунтується на науковому передбаченні, що 

висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки 

на практиці та теоретичного обґрунтування, щоб стати науковою 

теорією. 
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Економіко-статистичний метод застосовується при вивченні 
масових явищ, процесів, фактів і виявленні тенденцій та 
закономірностей їх розвитку.  

Експеримент – такий емпіричний метод вивчення об'єкта, за 
яким дослідник активно й цілеспрямовано впливає на нього завдяки 

створенню штучних умов або використанню природних умов, 

необхідних для виявлення відповідної властивості. 
Екстраполяція – метод наукового дослідження, який полягає в 

розповсюдженні висновків, отриманих із спостережень над однією 

частиною об'єкта. 
Ідеалізація – конструювання подумки об'єктів, які не існують у 

дійсності або практично нездійсненні (наприклад, абсолютно тверде 
тіло, абсолютно чорне тіло, лінія, площина). 

Індукція та дедукція. Індукція – являє собою умовивід від 

часткового до загального, від окремих фактів до узагальнень, коли 

на основі знань про частини предметів класу робиться висновок про 

клас в цілому. Дедукція – такий умовивід, у якому висновок про 

деякий елемент множини робиться на основі знання про загальні 
властивості всієї множини.  

Історичний метод дає змогу дослідити виникнення, 

формування та розвиток процесів і подій у хронологічній 

послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв'язків, 

закономірностей та суперечностей.  

Картографічний метод – складання картографічних моделей 

(окремих карт, їх серій, атласів) і отримання нового знання шляхом 

їх аналізу і перетворення. 

Конкретизація – досліджується стан предметів у зв’язку з 
певними умовами їх існування та історичного розвитку.  

Класифікація. Система класифікації – сукупність методів і 
правил розподілу множини об'єктів на підмножину відповідно до 

ознак схожості або несхожості. Ієрархічний метод класифікації – 

послідовний поділ множини об'єктів на підлеглі класифікаційні 
угруповання. Фасетний метод класифікації – паралельний поділ 

множини об'єктів на незалежні класифікаційні угруповання.  

Моделювання – метод, який ґрунтується на використанні моделі 
як засобу дослідження явищ і процесів природи. Під моделями 

розуміють системи, що адекватно відображають оригінал 

принаймні з певних сторін, що цікавлять дослідника.  
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Монографічний метод – вивчення окремих об’єктів, типових 

для загальної сукупності, що є представниками передового досвіду, 

використовується для всебічного й глибокого вивчення окремих 

явищ, процесів та виявлення причинно-наслідкових зв’язків. 

Порівняння – процес встановлення подібності або відмінностей 

предметів та явищ дійсності, а також знаходження загального, 

притаманного двом або кільком об'єктам. 

Системний підхід полягає в комплексному дослідженні великих 

і складних об'єктів (систем), дослідженні їх як єдиного цілого з 
узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин. Виходячи з 
цього принципу, треба вивчити кожен елемент системи в його 

зв'язку та взаємодії з іншими елементами, виявити вплив 

властивостей окремих частин системи на її поведінку в цілому, 

встановити емерджентні властивості системи і визначити 

оптимальний режим її функціонування. 

Систематизація – пізнавальний процес упорядкування деякої 
множини розрізнених об'єктів і знання про них. Упорядкування 
здійснюється шляхом встановлення єдності і відмінності елементів, 

що підлягають систематизації, визначення місця кожного елемента 
відносно один одного. При цьому використовуються логічні 
операції порівняння, абстрагування, класифікації, аналізу і синтезу, 

опису та пояснення.  

Спостереження – систематичне, цілеспрямоване вивчення 

об'єкта. Спостереження як метод емпіричного пізнання дає змогу 

отримати первинну інформацію у вигляді сукупності емпіричних 

тверджень. 

Теорія – система знань, яка описує і пояснює сукупність явищ 

певної частки дійсності та зводить відкриті в цій галузі закони до 

єдиного об'єднувального початку (витоку).  

Типологія – метод наукового пізнання, в основі якого лежить 
розчленування систем об'єктів і їх групування за допомогою 

узагальненої, ідеалізованої моделі або типу.  

Узагальнення – метод наукового пізнання, за допомогою якого 

фіксуються загальні ознаки та властивості певного класу об'єктів та 
здійснюється перехід від одиничного до загального. 

Формалізація – метод вивчення різноманітних об'єктів шляхом 

зображення їхньої структури у знаковій формі за допомогою 

штучних мов, наприклад мовою математики. 
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Додаток Б 

 

 Курсова робота студента Бойчука Б.О.  

на тему «Створення автоматизованої системи обліку об’єктів 

культурної спадщини міста Рівне» 

 
РЕФЕРАТ 

 

Курсова робота: 32 сторінки, 31 рисунок, у тому числі 1 діаграма 
UML, 12 джерел. 

Метою курсової роботи є розробка автоматизованої системи 

обліку об’єктів культурної спадщини міста Рівне 
Курсова робота присвячена розробці бази даних об’єктів культурної 

спадщини м. Рівне (в основному історичних пам’яток та пам’яток 

монументального мистецтва), а також створення інтерактивної карти 

на основі бази даних та розміщення її на сайті. У процесі роботи 

проаналізовано нормативне забезпечення та класифікацію об’єктів 

культурної спадщини, розглянуто досвід впровадження подібної 
системи, встановлено вимоги до системи. Розроблено структуру бази 

даних та реалізовано її у середовищі  MS Access. На основі аналізу 

внесеної інформації створено тематичну карту, яку розміщено у мережі 
інтернет. 

Ключові слова: об’єкт культурної спадщини; облік; база даних; 

інтерактивна карта. 
 

ЗМІСТ 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС СФЕРИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Класифікація об’єктів культурної спадщини в Україні 
1.2 Обґрунтування кінцевої мети використання інформаційної 
системи 

1.3 Визначення кола користувачів 

1.4 Аналіз досвіду розробки подібних систем 

Висновки до розділу 1 

РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ  

2.1 Опис структури бази даних на мові інфологічного моделювання 

2.2 Опис структури бази даних на мові об’єктно-орієнтованого 

моделювання UML 
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Висновки до розділу 2 

РОЗДІЛ 3 СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MS ACCESS 

3.1 Схема даних бази даних 

3.2 Структура таблиць бази даних 

3.3 Форми бази даних 

3.4 Макроси і модулі бази даних 

3.5 Запити та звіти 

Висновки до розділу 3 

РОЗДІЛ 4 СТВОРЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ ТА ІНТЕРАКТИВНОЇ КАРТИ 

4.1 Створення карти за допомогою програмного комплексу ArcGIS 

4.2 Створення інтерактивної карти за допомогою модуля Mapptizer 

4.3 Розміщення карти на хостингу 

Висновки до розділу 4 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

У першому розділі розкрито основні поняття стосовно об’єктів 

культурної спадщини та їх класифікацію. Проаналізовано закон 

України «Про охорону культурної спадщини».Обґрунтовано мету 

створення системи, її основні завдання та очікувані результати від 

впровадження. Визначено коло користувачів, які працюватимуть з 

системою. Розглянуто досвід реалізації подібної системи на прикладі 

проекту спеціалістів Науково-дослідного інституту 

пам’яткоохоронних досліджень «Cтворення єдиної бази даних та 

пошукової системи по нерухомих об’єктах культурної спадщини, 

ведення єдиного електронного архіву з розмежуванням доступу 

користувачів». 

У другому розділі описано структуру розробленої бази даних на 

мові інфологічного моделювання: 

АВТОРИ (Ідентифікатор, Назва пам’ятки, Автор, Контакти) 

МАТЕРІАЛ (Ідентифікатор, Назва пам’ятки, Назва матеріалу) 

ОБЛІКОВИЙ ДОКУМЕНТ (Ідентифікатор, Назва пам’ятки, Номер 

облікового документу, Копія) 

РІШЕННЯ ПРО ОБЛІК (Ідентифікатор, Назва пам’ятки, Номер 

документа про облік, Дата рішення) 

ДАНІ ПРО ПАМ’ЯТКУ [Автори M, Матеріал M, Обліковий документ 
M, Рішення про облік M] 

(Ідентифікатор, Назва, місцезнаходження, Розміри, Дата 
історичної події, Дата відкриття, Опис) 
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А також, структуру бази даних представлено у вигляді діаграми 

класів на мові UML (рис. Б.1). Зв'язок асоціації з композитним 

агрегуванням для даних про обліковий документ та рішення про облік 

обрано з огляду на те, що вони не можуть існувати окремо від 

пам’ятки. 
 

 
Рисунок Б.1 – Схема бази даних на мові UML 

 

У третьому розділі представлено схему реалізованої бази даних у 

MS Access). Описано структуру таблиць, поля з обґрунтуванням 

вибору типу даних. База даних налічує 43 записи про історичні 

пам’ятки та пам’ятки монументального мистецтва міста Рівне. 

Передбачено режими введення та редагування даних, їх перегляду (рис. 

Б.2), пошуку об’єктів за назвою. Для ведення звітності реалізовано 

різноманітні звіти: комплексний звіт про пам’ятку; за авторами; за 

матеріалом пам’ятки; за обліковим документом; за рішенням про 

взяття на державний облік. Передбачено експорт інформації в 

різноманітні формати (*.html, *.xlsx, *.txt, *.pdf, *.rtf та інші). 

Описано створені звіти, макроси, налаштування режиму запуску бази 

даних. 

У четвертому розділі описано використані шари цифрової карти у 

ArcGIS. Створено новий шар з об’єктами культурної спадщини та 

приєднано атрибути внесені у базу даних. З використанням модуля 

Mappetizer на основі цифрової карти створено інтерактивну карту, 

яка розміщена в Internet за адресою http://geodani.bl.ee/map/ (рис. Б.3) 
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Рисунок Б.2 – Форма перегляду даних з вибором потрібної пам’ятки у 

випадаючому списку 

 

 
Рисунок Б.3 – Перегляд даних про пам’ятки  на інтерактивній карті 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Розробка даної  курсової роботи дозволила закріпити теоретичні 
знання по створенню баз даних. Підсумовуючи проведену роботу 

можна зробити наступні висновки: 

1. Внаслідок значної кількості інформації, яка використовується 

при обліку та реєстрації пам’яток, вона потребує систематизації для 
спрощення внесення даних, редагування та швидкого пошуку. Гостро 

стоїть питання переходу від паперової форми звітності до електронної. 
2. Розглянувши та проаналізувавши проект спеціалістів Науково-

дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень «Cтворення 
єдиної бази даних та пошукової системи по нерухомих об’єктах 

культурної спадщини, ведення єдиного електронного архіву з 
розмежуванням доступу користувачів», визначено основні пріоритети 

для нашої системи. 

3. У системі передбачено ведення наступної інформації: опис 
пам’яток, їх місце розташування, дата у зв’язку з якою об’єкт набув 

статус пам’ятки, дата відкриття, автори (дослідники), коротка 
історична довідка. Також внесені дані про авторів пам’ятки, матеріал, 

рішення про взяття пам’ятки на облік та обліковий документ, 
відсканована копія згаданих документів тощо.  

4. Створена інтерактивна карта розміщена в мережі Internet за 
адресою http://geodani.bl.ee/map/ доступна 24 години на добу 7 днів в 

тиждень. На ній нанесені житлові квартали, будівлі, гідрографія, 

лінійні об’єкти і власне пам’ятки архітектури. Основну атрибутивну 

інформацію про пам’ятку можна переглянути, виділивши об’єкт 
безпосередньо на карті. 

Представлена інформаційна система дає можливість отримати 

інформацію про об’єкти культурної спадщини м. Рівне, що досить 
зручно при великій кількості даних. У планах майбутніх досліджень – 

розширення системи: внесення у базу даних нових записів про об’єкти 

містобудування та архітектури, археологічні об’єкти тощо. Нанесення 
нових об’єктів на карту зробить її більш затребуваною та корисною. 
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Додаток В 

 

 Курсова робота студентки Сівачук С.В.  

на тему «Створення бази даних туристичних місць Рівненщини» 

 
РЕФЕРАТ 

 

Курсова робота: 33 сторінки, 29 рисунків, у тому числі 1 діаграма 
UML, 11 джерел. 

Метою курсової роботи є систематизація даних про туристичні 
місця Рівненщини та спрощення їх пошуку за різними показниками, 

планування власного туристичного маршруту.  

Курсова робота присвячена розробці бази даних туристичних 

об’єктів Рівненської області та м. Рівне, а також створення 
інтерактивної карти на основі бази даних та розміщення її на сайті. У 

процесі роботи проаналізовано нормативно-правове забезпечення, 

встановлено вимоги до системи, її функції та коло потенційних 

користувачів, розглянуто досвід впровадження подібної системи. 

Розроблено структуру бази даних та реалізовано її у середовищі  MS 

Access. На основі аналізу внесеної інформації створено дві 
інтерактивні карти, у різних програмних продуктах, які розміщено у 

мережі інтернет. 
Ключові слова: туристичний об’єкт; планування маршруту; база 

даних; інтерактивна карта. 
 

У першому розділі розкрито зміст предметної області 

«туристичні ресурси», проаналізовано закон України «Про туризм». 

Коротко проаналізовано предметну область та допоміжні класи 

об’єктів, які необхідно внести в базу даних для забезпечення пошуку 

маршрутів (розклад руху автотранспорту, розташування 

автозаправних станцій тощо). Обґрунтовано мету створення 

системи та її основні завдання. Визначено коло користувачів, які 

можуть бути зацікавлені у створенні системи. Розглянуто досвід 

реалізації подібного проекту на прикладі порталу «Полтава 

туристична». 

У другому розділі описано структуру розробленої бази даних на 

мові інфологічного моделювання: 

ТУРИСТИЧНІ МІСЦЯ РІВНЕНЩИНИ (ІD, Об’єкт, Тип об’єкта, 
Район, Адреса, Відстань від Рівного, Рік виникнення, 
Характеристика, Фото, Вартість вхідного квитка, Вартість 
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вхідного учнівського квитка, Вартість вхідного пільгового 

квитка, Графік роботи)  

ЗАПРАВКИ (ID Заправки, Назва заправки, Адреса, Додаткові послуги, 

ID Маршруту) 

МАРШРУТ [Туристичні місця Рівненщини М, Заправки М] 

(ІD, Назва об’єкта, Станція, Маршрут, Час від’їзду, Тривалість 
маршруту, Вартість дорослого квитка (грн), Вартість 
учнівського квитка (грн), Вартість пільгового квитка (грн))  

А також, структуру бази даних представлено у вигляді діаграми 

класів на мові UML (рис. В.1). 

 

 
Рисунок В.1 – Схема бази даних на мові UML 

 

У третьому розділі описано структуру таблиць, поля з 

обґрунтуванням вибору типу даних, представлено схему реалізованої 

бази даних у MS Access та наведено характеристику внесених даних. 

Для спрощення роботи з базою даних створено форми введення й 

перегляду даних та підпорядковані форми (рис. В.2). Описано створені 

звіти, макроси, налаштування режиму запуску бази даних. 

У четвертому розділі описано використані шари цифрової карти у 

ArcGIS та приєднано атрибути внесені у базу даних до новостворених 

шарів туристичних об’єктів і автозаправок. Створено дві 

інтерактивні карти: Рівненської області – з використанням модулю 

Mappetizer; Рівного – HTML ImageMapper. 
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Рисунок В.2 – Форма перегляду даних з підпорядкованими формами 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У результаті виконання курсової роботи створено базу даних, що 

містить інформацію про туристичні об’єкти, а саме: фото об’єкта; 
категорія, до якої він належить; дата виникнення; район розташування; 

вартість вхідного квитка; відстань від обласного центра; основні 
характеристики; графік роботи. У базу внесено відомості про 20 

об’єктів. Для тих хто планує під час подорожі користуватися 

громадським транспортом передбачено інформацію про те з якої 
станції відправляється транспорт, о котрій годині виїзд з Рівного та 
вартість квитка в населений пункт, де знаходиться туристичний об’єкт. 
Загалом введено відомості про 61 маршрут. Ті, хто планує їхати на 
власному авто можуть переглянути інформацію про місце 
розташування та додаткові послуги автомобільних заправних станцій, 

по дорозі до зазначеного пункту (238 записів). У базі даних за 
допомогою створених запитів можна знайти інформацію про об’єкти, 

вказавши район чи тип пам’ятки. Також, реалізовано пошук 

туристичних об’єктів в околі певного радіусу, навколо м. Рівне. 
Інтерактивні карти створено за допомогою двох програмних 

продуктів: Рівненської області – з використанням модулю Mappetizer; 

Рівного – HTML ImageMapper. Карти опубліковані в мережі Інтернет, 
де є можливість їх переглянути за адресами http://turist.hol.es та 
http://rivnetur.ho.ua. При виділенні туристичного об’єкта та АЗС на 
карті можна переглянути інформацію про них. Створені інтерактивні 
карти дозволяють здійснювати пошук об’єктів за певними критеріями.  

Отже, створена база даних та інтерактивні карти дають можливість 
туристам та активним громадянам, які цікавляться історико-

культурною спадщиною й особливостями нашого краю, переглядати 

туристичні місця на території Рівненщини та дані про них, здійснювати 

пошук об’єктів за різними критеріями та самостійно планувати 

власний туристичний маршрут. 
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Додаток Г 

 

 Курсова робота студентки Литвяк К.В.  

на тему «Створення інформаційної бази автотранспортного 

підприємства Mamonec-Trans» 

 
РЕФЕРАТ 

 

Курсова робота: 32 сторінки, 24 рисунки, у тому числі 1 діаграма 
UML, 12 джерел. 

Метою курсової роботи є створення бази даних для автоматизації 
документообігу автотранспортного підприємства. 

Курсова робота присвячена розробці автоматизованої системи 

управління інформацією на виробництві для товариства Mamonec-trans, 

яке пропонує послуги з перевезень різноманітних вантажів у всіх 

транспортних напрямках нашої країни. У процесі роботи 

проаналізовано нормативно-правове забезпечення, встановлено вимоги 

до системи, її функції та коло користувачів, розглянуто досвід 

впровадження подібної системи. Розроблено структуру бази даних та 
реалізовано її у середовищі  MS Access. На основі аналізу внесеної 
інформації створено інтерактивну тематичну карту, яка розміщена у 

мережі інтернет. 
Ключові слова: база даних; автоматизація документообігу; 

автотранспортне підприємство; інтерактивна карта. 
 

У першому розділі висвітлено розвиток автомобільних перевезень 

в Україні. Проаналізовано структуру управління підприємством, 

задачі, які потребують обліку та паперовий документообіг. 

Обґрунтовано мету створення системи та її основні завдання, 

визначено коло користувачів. Розглянуто закордонний досвід реалізації 

подібного проекту на прикладі роботи міжнародної транспортної 

біржі TRANS, у системі  якої працюють користувачі з 24 європейських 

країн, а також здійснюється підтримка на 19 мовах світу. 

У другому розділі представлено структуру розробленої бази даних 

у вигляді діаграми класів на мові UML (рис. Г.1). 

А також, структуру бази даних описано на мові інфологічного 

моделювання: 

ВАНТАЖОВІДПРАВНИК (ідентифікаційний код відправника, назва 
підприємства, адреса підприємства, тип особи, номер 

перевезення); 
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Рисунок Г.1 – Схема бази даних на мові UML 

 

ВАНТАЖООТРИМУВАЧ (ідентифікаційний код відправника, назва 
підприємства, адреса підприємства, тип особи, номер 

перевезення); 

РУХОМИЙ СКЛАД ПІДПРИЄМСТВА (Id, № перевезення, власник, 

вимоги до транспортного засобу, спосіб навантаження, 

реєстраційні дані техніки, тип рухомого складу); 

ЕКСПЕДИЦІЙНА СЛУЖБА (Ідентифікаційний код служби, назва 
служби, адреса, номер телефону, електронна адреса, менеджер, 

факс); 
ВОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА (Id, № перевезення, ідентифікаційний код, 

серія та номер паспорта, стаж роботи, номер телефону, прізвище, 
ім’я, по батькові); 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ [Вантажовідправник 1, Вантажоотримувач 1, Рухомий 

склад підприємства М, Експедиційна служба 1, Водії 
підприємства М] 

(№ перевезення, вантажовідправник, вантажоотримувач, 

відомості про доставку, тип вантажу, пункт навантаження, дата 
навантаження, пункт розвантаження, дата розвантаження, 

експедиційна служба, водії, ідентифікаційний код експедитора, 
ідентифікаційний код відправника, ідентифікаційний код 

отримувача). 
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У третьому розділі описано структуру таблиць, поля з 

обґрунтуванням вибору типу даних, представлено схему реалізованої 

бази даних у MS Access та наведено характеристику внесених даних. 

Описано створені форми (рис. Г.2-Г.3), звіти, макроси, налаштування 

режиму запуску бази даних. 

У четвертому розділі описано використані шари цифрової карти у 

ArcGIS та приєднано атрибути внесені у базу даних до 

новоствореного шару «вантажоотримувач». З використанням модуля 

Mapptizer на основі цифрової карти створено інтерактивну карту, яка 

розміщена в Інтернеті за адресою http://geoinformatic.esy.es/map1/. 

 

 
Рисунок Г.2 – Вигляд головної форми 

 

 
Рисунок Г.3 – Вигляд форми для внесення даних про перевезення 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В результаті виконання курсової роботи можна зробити наступні 
висновки: 

1. Кожне підприємство повинно вести чіткий документообіг на 
виробництві та володіти інформацією стосовно динаміки зміни 

ситуації ринку, прогнозувати його потреби для чіткого і повного 

задоволення вимог кінцевих споживачів. Тому реалізація нашого 

проекту спрямована на розробку автоматизованої системи управління 
інформацією для товариства Mamonec-trans.  

2. У ході дослідження розглянуто специфіку роботи міжнародної 
транспортної біржі TRANS, внаслідок чого вирішено створити базу 

даних, яка забезпечить організацію, обробку, зберігання, аналіз та 
подання інформації про здійснені перевезення. 

3. Результатом стало створення бази даних, яка містить інформацію 

про вантажовідправника, вантажоотримувача, експедиторську 

компанію, рухомий склад підприємства, водіїв, систему перевезень. У 

створеній системі є режим доступу для звичайних користувачів (пошук 

та перегляд інформації) та режим для оператора (редагування даних). 

Базою передбачено виконання запитів за різними критеріями та 
формування звітів. 

4. Для зручного візуального представлення інформації створено 

інтерактивну карту за допомогою програми Mappetizer. Основою для 
створення є карта України з базовими шарами, на якій точковими 

об’єктами (у вигляді вантажівок) позначені місця доставки вантажу 

перевізником.  

Отже, основним здобутком впровадження розробленої системи є 
автоматизація процесу обліку й аналізу даних на підприємстві, що 

суттєво зменшує кількість необхідних ресурсів і підвищує 
оперативність збору й обробки інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


