
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 1.3.11__(кодування за навчальним планом)

1
; 

2. Назва: Організація баз даних; 

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

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: _4_ (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: 

• формулювати вимоги до БД і забезпечувати її властивості;  

• проектувати концептуальну модель даних конкретної предметної області; 

• вибирати СКБД у процесі технічного проектування на основі оціночних варіантів баз даних, вимог 

користувачів, аналізу технічних, економічних, функціональних, сервісних характеристик СКБД, 

       •   розробляти логічну структуру бази даних у процесі технічного проектування за допомогою методу 

нормалізації відношень, використо-вуючи методи реляційної алгебри,  рівні абстракції даних,  вимоги СКБД;  

        •    розробляти таблиці баз даних і зв’язок між ними в умовах технічного проектування ;  

          •   експортувати дані до зовнішнього середовища і імпортувати дані із зовнішнього середовища у бази 

даних у процесі інтегрування програм-ного забезпечення користувача у інформаційні вузли Internet за 

допомогою сучасного технічного і програмного забезпечення, використовуючи технології розподілених 

застосувань, WEB-технології та ін. 

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

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

“Алгоритмічні мови програмування”,  " Інформаційні основи комп’ютерної техніки "; 

        Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): -;  
12. Зміст курсу: Системи баз даних. Основні поняття й архітектура. 

                               Моделі даних.  

                                               Реляційна модель даних                             

                                           Семантичне моделювання предмет-ної області 

                                           Теорія нормалізації реляційної мо-делі даних.   

                               Мова SQL та огляд її можливостей 

                                            Проектування баз даних 

                                                Цілісність даних 

.                                               Транзакції та цілісність даних 
 13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Архипенков С. Аналитические системы на базе Oracle Express OLAP. Проектирование, создание, 

сопровождение / С. Архипенков. – М. : "Диалог-МИФИ", 1999. – 320 с.  

2. Бази даних у питаннях i відповідях : навчальний посiбник / В. В. Чубук, Р. М. Чен, Л. А. Павленко та ін. – Х. 

: Вид. ХНЕУ, 2004. – 288 с.  

3. Байдачный С. С. .NET Framework. Секреты создания Windows-приложений / С. С. Байдачный. – М. : 

СОЛОН-Пресс, 2004. – 496 с.  

4. Барсегян А. А. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining / А. А. Барсегян, М. С.Куприянов, В. 

В. Степаненко. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 336 с.  

5. Бейли Л. Изучаем SQL / Л. Бэйли. – СПб. : Питер, 2012. — 592 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 80 год. самостійної роботи. Разом – 140год.  

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: 1.3.11__(кодування за навчальним планом)
2
; 

2. Name: Organization of databases; 

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: 4; 

7. Number of credits established ECTS: 4 (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: 

• formulate requirements for the database and provide its properties; 

• to design a conceptual model of data for a specific subject area; 

• choose the DBMS in the process of technical design based on the evaluation of database options, user requirements, 

analysis of technical, economic, functional, performance characteristics of the DBMS, 

• develop the logical structure of the database in the process of technical design using the method of normalization of 

relations, using the methods of relational algebra, data abstraction levels, DBMS requirements; 

• to develop database tables and communication between them in terms of technical design; 

• export data to the external environment and import data from the external environment into the database in the 

process of integrating the user software into the Internet information nodes using modern technology and software, 

using distributed technologies, WEB technology, etc. 
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", "Algorithmic 

Programming Languages", "Information Fundamentals of Computer Technology"; 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): - 
12. Course content: Database systems. Basic concepts and architecture. 

Data models. 

Relational data model 

Semantic modeling of object-oriented domain 

The theory of normalization of the relational data model. 

SQL language and an overview of its capabilities 

Design databases 

Integrity of data 

Transactions and data integrity 
13. Recommended editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Archipenko S. OLAP-based analytical systems. Design, creation, escort / S. Archipenko. - M.: "Dialogue-myths", 

1999. - 320 p. 

2. Databases in questions and answers: educational guide / V.V. Chubuk, R. M. Chen, L. A. Pavlenko and others. - X.: 

View. Khneu, 2004 - 288 pp. 

3. Baydan SS.NET Framework. Secrets of creating Windows applications / S. S. Baydachny. - M.: SOLON-PRESS, 

2004. - 496 p. 

4. Barseghyan A.A. Methods and models of data analysis: OLAP and Data Mining / A. A. Barseghyan, M. S. 

Kupriyanov, V. V. Stepanenko. - St. Petersburg : BKhV-Petersburg, 2004. - 336 p. 

5. Bailey L. We study SQL / L. Bailey. - St. Petersburg : Peter, 2012. - 592 pp. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 20 hours. of lectures, 20 hours. laboratory works, 

80 years. it's your job. Together - 140 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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 Зазначений курсивом текст носить допоміжний характер і потребує введення 

конкретних даних, заміни, видалення чи редагування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


