
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП8; 

2. Назва: Технологія проектування та адміністрування 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: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Джоші Олена Іванівна, к.т.н., 

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

створювати бази даних за допомогою систем керування базами даних MS Access; проектувати, 

розробляти та адмініструвати програмні засоби сучасних технічних та організаційних систем 

управління; застосовувати БД для розв’язання економічних та управлінських завдань. 

10. Форми організації занять: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: інформатика та 

комп’ютерна техніка, електронний бізнес, основи економіки, статистика, алгоритмізація та 

програмування; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: дискретний аналіз, 

системний аналіз;  

12. Зміст курсу: Введення у бази даних. Одиниці інформації, класифікація та основні властивості 

одиниць інформації. Структурування інформації при проектуванні баз даних. Моделі даних. 

Реляційна модель даних. Сутність реляційного підходу до проектування БД. Етапи проектування 

реляційних баз даних. Зовнішній рівень проектування реляційних баз даних. Технологія створення і 

ведення бази даних. Концепція побудови сховищ даних. Моделі сховищ даних. Підходи до 

проектування сховищ даних. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Гайна Г. А. Основи проектування баз даних: Навч. посібник. / Гайна Г. А. – Київ: Кондор, 2008. – 

200 с. 

2. Пасічник В. В., Резніченко В. А. Організація баз даних та знань: Підручник / За заг. ред. М.З. 

Згуровського. - Київ: Видавнича група BHV, 2006. – 384с. 

3. Пасічник В. В., Шаховська Н. Б. Сховища даних: Навч. посіб. / За наук. ред. В.В. Пасічника. – 

Львів: Магнолія 2006, 2008. – 492с. 

4. Базы данных: Учебник / Под ред. А.Д. Хомоненко. – 2-е изд., доп.-Санкт-Петербург: Корона, 2002. 

– 672с. 

5. Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных: разработка и управление / Пер. с англ. – Москва: ЗАО Бином, 

2000. – 704с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 28 год. лабораторних робіт, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Під час лекційного курсу використовуються мультимедійні презентації, опорний роздатковий 

графічний та ілюстративний матеріал, дискусійне обговорення проблемних питань. На 

лабораторних заняттях вирішуються ситуаційні завдання, для розв’язання яких широко 

застосовуються сучасне програмне забезпечення: MS Access, MS Excel, MS Word, Power Point. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий в кінці 4-го семестру.  

Поточний контроль (60 балів): захист лабораторних робіт, тестування, самостійне опрацювання 

окремих тем. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри економічної кібернетики 

д.е.н., професор       П.М.Грицюк 

 

Розробник опису дисципліни 

к.т.н., доцент       О.І.Джоші 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ПП8; 

2. Title: Database design and administration technology; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor’s degree) 

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

6. Semester when the discipline is studied: 4; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Joshi Olena Ivanivna, Ph.D., 

Associate Professor; 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable: 

create databases using MS Access database management systems; design, develop and administer software tools 

of modern technical and organizational management systems; apply a database to solve economic and 

managerial tasks. 

10. Forms of organizing classes: lectures, laboratory classes, independent work, control measures; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: computer science and computer 

technology, electronic business, economics, statistics, algorithmization and programming; 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: discrete analysis, system analysis; 
12. Course contents: Introduction to the database. Units of information, classification and basic properties 

of units of information. Structuring information when designing databases. Data models. Relational data 

model. The essence of the relational approach to the design of the database. Stages of designing relational 

databases. External design of relational databases. Technology for creating and maintaining a database. 

The concept of building data warehouses. Data warehouse models. Approaches to designing data 

warehouses. 
13. Recommended educational editions: 
1. Гайна Г. А. Основи проектування баз даних: Навч. посібник. / Гайна Г. А. – Київ: Кондор, 2008. – 

200 с. 

2. Пасічник В. В., Резніченко В. А. Організація баз даних та знань: Підручник / За заг. ред. М.З. 

Згуровського. - Київ: Видавнича група BHV, 2006. – 384с. 

3. Пасічник В. В., Шаховська Н. Б. Сховища даних: Навч. посіб. / За наук. ред. В.В. Пасічника. – 

Львів: Магнолія 2006, 2008. – 492с. 

4. Базы данных: Учебник / Под ред. А.Д. Хомоненко. – 2-е изд., доп.-Санкт-Петербург: Корона, 2002. 

– 672с. 

5. Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных: разработка и управление / Пер. с англ. – Москва: ЗАО Бином, 

2000. – 704с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 24 hours, laboratory work – 28 hours, independent work – 98 hours. Total – 150 hours. 

Methods of teaching: during the lecture course, multimedia presentations, reference distribution graphic and 

illustrative material, discussion discussions of problem issues are used. At the laboratory sessions, situational 

tasks are solved, for which modern software software is widely used: MS Access, MS Excel, MS Word, Power 

Point. 

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

Final control (40 points): written exam or test at the end of the 4-th semester. 

Current control (60 points): protection of laboratory works, testing, independent work on selected topics. 

16. Language of teaching: Ukrainian 
 
Head of the economic cybernetics department 

Doctor of Economics, Professor        P.M.Hrytsiuk 

 

Implementator of the discipline description 

Ph.D., Associate Professor         O.I.Joshi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


