
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ________________(кодування за навчальним планом)

1
; 

2. Назва: Системи управління базами даних; 

3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: ________ (зазначити цифрами); 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Соломко М. Т. к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• реалізовувати моделі даних в середовищі систем управління базою даниз ; 

• розробляти структури баз даних;  

• розробляти бази даних та проектувати інтерфейси в середовищі MS Access;  

• проектувати системи обліку експериментальних результатів в середовищі MS Access; 

• адмініструвати бази даних MySQL; 

10. Форми організації занять: лекції, лабор. роботи, практик. заняття, самостійна робота,  контрольні заходи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Алгебра", " Дискретна математика ", " 

Інформаційні основи комп’ютерної техніки "; 

        Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): -;  
12. Зміст курсу: .    Вступ. Сучасні СУБД.  

                                  Теоретико-множинні операції реляційної алгебри.  

                                  Операції над станами та схемами відношень.  

                                   Нормалізація та денормалізація баз даних.  

                                   Огляд СУБД Microsoft Access та LibreOffice Database.  

                                   Запити в СУБД Microsoft Access та LibreOffice Database. 

                                   Форми і звіти в СУБД Microsoft Access та LibreOffice Database.  

                                   Основи SQL. Створення та модифікація таблиць.  

                                  Додавання, видалення, зміна та вибірка даних у таблицях.  

                                   Параметри SQL запиту на вибірку даних.  

                                   Використання баз даних у веб-технологіях.  

                                   Ознайомлення із БД Oracle.  

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Гайдаржи , Володимир Іванович, Дацюк, Оксана Антонівна. Основи проектування та 

використання баз даних : Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Політехніка, 

2004. - 256 с. ISBN 966-622-167-5. УДК 004.65(075.8) (6 екз.) 

2. Гешвинде Эвальд, Шениг Г.Ю. PostgreSQL. Руководство разработчика и 

администратора: пер. с англ. – СПб., 2002. – 608с. 

3. Горев А., Ахаян Р., Макашаринов С. Эффективная работа с СУБД. – СПб.: Питер, 

1997. – 704с. (в ел. бібл..факультету) 

4. Берко А.Ю., Верес О.М. Організація баз даних: практичний курс. / Львів: вид. 

Національного університету «Львівська політехніка», 2003, 152с. 

5. Андерсен В. Базы данных Microsoft Access. Проблемы и решения: Практ. пособ. /Пер. 

с англ.— М.: Издательство ЭКОМ, 2001.—384 с.: илл. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, захист лабораторних робіт. 

   16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                    І.П.П. науковий ступінь, вчене звання 
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 Зазначений курсивом текст носить допоміжний характер і потребує введення 

конкретних даних, заміни, видалення чи редагування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ________________(кодування за навчальним планом)
2
; 

2. Name: Database management systems; 

3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of training, when discipline is offered: 2; 

6. Semester, when studying discipline: 3; 

7. Number of credits established ECTS: ________ (зазначити цифрами); 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Solomko M.T. Ph.D., associate professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be capable: 

• Implement data models in the database of database management systems; 

• develop database structures; 

• develop databases and design interfaces in the MS Access environment; 

• designing the system of accounting for experimental results in the MS Access environment; 

• administer MySQL databases; 

10. Forms of organizing classes: lectures, laboratory assistant work, practice. classes, self-study. work, control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Algebra", "Discrete Mathematics", "Information 

Fundamentals of Computer Technology"; 

 Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): -; 
12. Course content: Introduction. Modern DBMS. 

Theorem-multiple operations of relational algebra. 

Transactions on states and patterns of relationships. 

Normalization and denormalization of databases. 

Overview of the Microsoft Access database and the LibreOffice Database. 

Queries in the Microsoft Access database and the LibreOffice Database. 

Forms and reports in the Microsoft Access database and the LibreOffice Database. 

SQL basics. Creating and modifying tables. 

Add, remove, change and dump data in tables. 

SQL query parameter for data sample. 

Using databases in web technologies. 

Introduction to the Oracle Database. 
13. Recommended editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Gaydarzi, Vladimir Ivanovich, Datsyuk, Oksana Antonivna. Fundamentals of designing and use databases: Teach. 

manual. - 2nd form., Vipr. and add - K .: Polytechnic, 2004 - 256 pp.  

2. Geschwinde Ewald, Shenig G.Yu. PostgreSQL. Developer's Guide and administrator: per. from english - SPb., 

2002. - 608s. 

3. Gorev A., Ahayan R., Makasharinov S. Effective work with DBMS. - St. Petersburg: Peter, 1997 - 704s. (in the 

eating bible faculty)  

4. Berko A.Yu., Veres O.M. Organization of databases: a practical course. / Lviv: view. National University "Lviv 

Polytechnic", 2003, 152p.  

5. Andersen B. Microsoft Access Databases. Problems and Solutions: Prakt. way. / Per. with Eng. - Moscow: 

Publishing House EKOM, 2001.-384 pp .:  
14. Planned types of educational activities and teaching methods:  

16 hours. of lectures, 14 hours. practice. work, 60 years. it's your job. Together - 90 hours. multimedia tools.Methods: 

Interactive lectures, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

 Final examination (40 points): written exam or test, or oral at the end of 3 semesters.    

 Current control (60 points): testing, survey, laboratory works. 

   16. Teaching language: Ukrainian, English 

 

Head of Department                                                                                       B.B. Krulikovskyі  c.t.s, docent 
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