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1. Мета дисципліни: засвоєння базових знань та практичних навичок у проектуванні та 

створенні баз даних, інформаційних систем з використанням сучасних технологій і систем 

обробки даних    

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 
Знати базові поняття з організації ЕОМ та програмування, структури даних та елементи 

дискретної математики і математичної логіки.  

Вміти розв’язувати типові задачі з цих курсів. 

3.Анотація навчальної дисципліни:  
 Дисципліна “Основи проектування баз даних” призначена для ознайомлення студентів з 

сучасними засобами створення програмних продуктыв, новітніх інформаційних технологій 

представлення та опрацювання знань. Технології програмування є основою для розробки засобів 

актуалізації знань, які широко впроваджується в різноманітних прикладних областях у вигляді  

інтелектуальних пакетів прикладних програм, баз даних, експертних систем. Викладання 

дисципліна передбачає наявність у студентів знань з базових понять технологій програмування,  

дискретної математики та елементыв математичної логіки. 

Навчальна дисципліна “Основи проектування баз даних” є складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 12 

„Інформаційні технології” зі спеціальності 124 – “Системний аналіз»”, освітньо-професійної 

програми – „Системний аналіз”. 
Викладається у 4 семестрі 2 курсу в обсязі – 150 год. 

3 кредити ECTS, зокрема: лекції – 34 год., лабораторні роботи – 34 год., консультації – 6 год., 

самостійна робота – 76 год.  

У курсі передбачено 2 змістовні частини та 2 контрольні роботи.  

Завершується дисципліна – заліком в 4 семестрі. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

- знати основні поняття та засоби роботи з базами даних, володіти інструментарієм актуалізації 

даних; 

- вміти розв’язувати типові задачі обробки даних.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати:  

ФК2. Здатність математично формалізувати проблеми, що описані природною мовою, 
розпізнавати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів. 
ФК6. 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 9. Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в 

таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі. 

ФКСАПР1. Здатність використовувати системний аналіз як науковий метод пізнання, який 

спирається на комплекс математичних та статистичних методів, сучасних інформаційних 

технологій і дозволяє встановити структурні зв’язки між змінними та постійними елементами  

технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем. 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат 

навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 

3. комунікація ; 4. 

автономність та 

відповідальність ) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 

РН 1.1 
Знати основні поняття баз 

даних 
Лекція 

Контрольна робота 

1, контрольна 

робота 2 

20% 

РН 1.2 
Знати основні 

інструментальні засоби 
Лекція 20% 

РН 1.3 
Знати основні схеми 

організації баз даних 
Лекція 20% 

РН 2.1 

Вміти створювати та 

оперувати нереляційними 

базами даних 

Самостійна 

робота 

 

 

Поточне 

оцінювання, 

контрольна робота 

1, контрольна 

робота 2 

20% 

РН 2.2 
Вміти застосовувати основи 

баз даних на практиці  
Самостійна 

робота 
20% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

                                 Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання  

РН  

1.1  

РН  

1.2  

РН  

1.3  

РН  

2.1  

РН  

2.2  
ПР 8. Знати і вміти застосовувати на практиці системи 

управління базами даних і знань та інформаційні системи.   + + + + + 
ПР 6. Володіти сучасними методами розробки программ і 

програмних комплексів та прийняття оптимальних рішень 

щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів, 

процедур і операцій. 

   + + 

ПРСАПР 3. Проектувати, реалізовувати, тестувати, 

впроваджувати, супроводжувати та експлуатувати програмні 

засоби роботи з даними і знаннями в комп’ютерних системах 

і мережах. 

+ + + + + 

ПР 9. Розуміти українську та іноземну мови на рівні, 

достатньому для обробки фахових інформаційно-

літературних джерел, професійного усного і письмового 

спілкування, написання текстів за фаховою тематикою.  

+ + +   

ПРСАПР 2. Вміти створювати ефективні алгоритми для 

обчислювальних задач системного аналізу та систем 

підтримки прийняття рішень 
+ + + + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: Контроль знань студентів здійснюється за модульно-

рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною 

шкалою.  

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота 1: РН1.1, РН2.1 – 30 балів/18 балів. 

2. Контрольна робота 2: РН1.2, РН2.1 – 30 балів/18 балів. 

3. Поточне оцінювання: РН2.1, РН2.2 – 40 балів/24 бали. 

 

- підсумкове оцінювання у формі заліку. Виставляється за результатами роботи 

студентами впродовж усього семестру та не передбачає додаткових заходів оцінювання для 

успішних студентів.  

 



Критерії оцінювання на контрольних роботах 

Завдання Види завдвнь Максимальний відсоток 

від 30 балів 

Всього 

відсотків 

Завдання 1 Теоретичне питання   40% 
100% 

Завдання 2 Задача 60% 

 

Запитання для підготовки до контрольних робіт 
 

1. Історія розвитку БД. Основи побудови банків даних. Бази знань. Моделі даних. 

2. Ієрархічна, мережева та реляційна моделі даних. Об’єктно-орієнтована модель. 

3. Структури даних реляційної моделі. Ключі відношень. Основи реляційної алгебри. 

Основні та додаткові операції. 

4. Нормалізація схем баз даних. Аномалії. Функціональні залежності. Аксіоми 

Армстронга. Несуперечливість та повнота аксіом. 

5. Перша, друга, третя нормальні форми. Нормальна форма Бойса-Кодда. 

6. Багатозначні залежності. Аксіоми багатозначних залежностей. Четверта та п’ята 

нормальні форми. Нормальні форми вищих порядків. 

7. Поняття про розподілені БД. 

8. Об’єктно-орієнтовані бази даних. 

9. Гіпермедійні системи. Географічні інформаційні системи. 

10. Системи програмування БД. СКБД реляційного типу. Початкове створення БД. 

11. Додавання записів у файл БД. Перегляд записів БД. Функції. 

12. Сортування та індексування записів БД. Команди.  

13. Керування індексами. Пошук даних в базі. 

14. Робочі області. Зв’язки один до одного та один до багатьох. Об’єднання баз даних. 

15. Організація меню. Створення інформаційної системи. 

16. Мова запитів SQL. 

17. Створення та друкування звітів. 

18. Адміністрування баз даних. 
 

Студент допускається до складання заліку, якщо кількість набраних ним балів за семестр 

становить не менше 30 балів. Залік вважається незданим, якщо сумарна кількість балів з 

дисципліни складає менше 60 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота: до 7 тижня семестру. 

2. Контрольна робота: до 15 тижня семестру. 

3. Поточне оцінювання: протягом семестру. 

 

 

Студент має право на одне перескладання кожної контрольної роботи із можливістю 

отримання максимально 80% початково визначених за цю контрольну роботу балів. Термін 

перескладання визначається викладачем.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

 



№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції консультації 
самостійна 

робота 

Частина 1. Основи баз даних 

1 

Історія розвитку БД. Основи побудови банків даних. Бази 

знань. Трьохрівневе зображення даних. 

Самостійна робота: Інформаційна модель даних. 

Взаємозв’язки у моделі.  

2  4 

2 

Моделі даних. Ієрархічна сіткова та реляційна модель 

даних. Об’єктно-орієнтована модель.    

Самостійна робота: Послідовність створення інформаційної 

моделі.  

2  4 

3 

Структури даних реляційної моделі. Ключі відношень. 

Основні та додаткові операції. 

Самостійна робота: Основи реляційної алгебри. 

2  4 

4 

Нормалізація схем баз даних. Аномалії. Функціональні 

залежності. Аксіоми Армстронга. Несуперечливість та 

повнота аксіом. 

Самостійна робота: Основні рольові права користувачів при 

роботі з базами даних. Визначення та способи підтримки. 

2  4 

5 

Розклади реляційних схем баз даних (без втрати даних, без 

втрати залежностей, та на незалежні складові. Перша, 

друга, третя нормальні форми. Нормальна форма Бойса-

Кодда. 

Самостійна робота: Багатозначні залежності. Аксіоми 

багатозначних залежностей. 

2  4 

6 

Четверта та п’ята нормальні форми. Нормальні форми 

вищих порядків. 

Самостійна робота: Зв’язки багато до багатьох. Приклади 

використання.  

2  4 

7 

Проектування схем реляційних  БД. Метод  декомпозиції 

Kodda-Fagina, алгоритми синтезу Barnsteina, алгоритм  

Rissanena. 

Самостійна робота: Еквівалентність та критерій якості схем 

баз даних. 

2 3 6 

8 
Мова запитів SQL. 

Самостійна робота: Оператори DDL та DML.  
1  6 

 Контрольна робота 1 1   

Частина 2. Засоби створення та актуалізації даних в БД 

1 

Поняття про розподілені БД. 

Самостійна робота: Використання ВЕБ-доступу до баз 

даних. 

2  4 

2 

Об’єктно-орієнтовані бази даних. 

Самостійна робота: Програмні засоби для створення 

інтерфейсу користувачів бази даних. 

2  4 

3 

Гіпермедійні системи. Географічні інформаційні системи. 

Самостійна робота: Створення та управління OLE 

об’єктами. 

2  4 

4 

Системи програмування БД. СКБД реляційного типу. 

Початкове створення БД.  

Самостійна робота: Використання ODBC API для доступу 

до зовнішніх даних. 

2  4 



5 

Додавання записів у файл БД. Приклад. Перегляд записів 

БД. Функції.  

Самостійна робота: Словники даних. Створення та 

обслуговування. 

2  4 

6 

Сортування та індексування записів БД. Керування 

індексами.  

Самостійна робота: Створення розподілених систем 

обробки даних. 

2  4 

7 

Пошук даних в базі. Редагування даних. Команди 

редагування. Приклади. 

Самостійна робота: Модульне проектування програм 

обробки даних. 

2  4 

8 

Робочі області. Зв’язки один до одного та один до багатьох. 

Об’єднання баз даних. 

Самостійна робота: Засоби для побудови звітів. 

2  6 

9 

Організація меню. Створення інформаційної системи. 

Самостійна робота: Засоби роботи з NoSQL базою даних 

MongoDB. 

1 3 6 

 Контрольна робота 2 1   

 

Всього– 150 год. 

Лекцій – 34 год. 

Лабораторні заняття – 34 год. 

Консультації – 6 год. 

Самостійна робота – 76 год. 
 

 
9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

 

Основні: 

1. Дейт К. Введение в системы баз даных, 6-е издание: Пер. с англ. – К.; М.; СПб.; 

Издательский дом "Вильямс", 2000. – 848с.: ил. 

2. Мейер Д. Теория реляционных баз данных:  Пер. с англ. – М.: - Мир, 1987. – 608 

с., ил. 

3. Озкарахан  Э. Машины баз даных и управление базами даных: Пер. с англ. – М.: 

Мир. 1989. – 696 с., ил. 

4. Нагао М., Катаяма Т., Уемура С., Структуры и базы даных: Пер. с япон. – М.: 
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