
  

СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ 

Спеціальність 

123 «Комп’ютерна інженерія» 

Освітньо-професійна програма 

Комп’ютерна інженерія  

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

 

6 кредитів / 180 годин 7,8 -й – 4-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 

 
Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Організація баз даних та знань» є складовою циклу 

дисциплін професійної підготовки фахового молодшого бакалавра з 

комп’ютерної інженерії.  

Дисципліна «Організація баз даних та знань» спрямована на 

формування у студентів ґрунтовних знань про організацію баз даних 

та засоби автоматизації проектування інформаційних систем, набуття 

практичних навиків у проектуванні баз даних у середовищі сучасних 

СКБД, створенні інформаційних систем з використанням баз даних 

різних типів з застосуванням сучасних технологій та механізмів 

взаємодії баз даних з інформаційними системами з метою 

подальшого використання у професійній діяльності. 

 

 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною 

основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в 

ІТ-галузі. 

Оволодіння сучасними методами та технологіями проектування 

інформаційних систем, побудованих на концепціях баз даних та баз 

знань;  

     Засвоєння  етапів  та  методів  проектування  баз  даних  та  баз  

знань, ознайомлення з засобами автоматизації проектування баз 

даних. 

    Ознайомлення  з  сучасним  станом  ринку,  функціональними 

можливостями  найбільш  популярних  програмних  продуктів,  які 

використовуються для експлуатації та розробки систем баз даних і 

знань, з основними тенденціями та перспективами розвитку технології 

баз даних. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Мета навчальної дисципліни – закласти термінологічний 

фундамент, навчити студентів основам проектування баз даних та 

особливостям їх експлуатації, навчити мові визначення і 

маніпулювання даними, які знаходяться в базі даних, використання 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


  

розглянутих теоретичних та практичних методів для розв’язування 

інженерно-технічних задач та завдань прикладного характеру. 

 

 

 
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

РН6. Тестувати, діагностувати та обслуговувати апаратні та 

програмні засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних характеристик, 

конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації 

апаратних та програмних засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у професійній діяльності. 

РН9. Розробляти, тестувати, впроваджувати, експлуатувати 

програмне  забезпечення для вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для 

розв’язання задач  комп’ютерної інженерії. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті рішення, оцінювати, оформляти 

та представляти результати професійної діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН14. Використовувати сучасні інтегровані середовища, методи 

і технології розробки, впровадження, адміністрування комп’ютерних 

систем та мереж, баз даних і знань. 

РН15. Проводити інсталяцію та налаштування системного та 

прикладного програмного забезпечення, у тому числі програмних 

засобів захисту інформації з метою реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з професійних питань 

українською та іноземною мовою. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно - 

правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, 

практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в 

галузі інформаційних технологій. 

СК3. Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно- інтегрованими середовищами для розробки, 

впровадження та обслуговування апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК4. Здатність брати участь у розробці системного та прикладного 

програмного забезпечення засобів комп’ютерної інженерії з 

використанням ефективних алгоритмів, сучасних методів і мов 

програмування. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, використовувати, 

адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та 

системи. 

СК10. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати, 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

СК13. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їх 



  

компонентів шляхом використання аналітичних методів і методів 

моделювання. 

 

 

 

 

 

 

Структура дисципліни 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ. МОДЕЛІ ДАНИХ.         
МОВИ ЗАПИТІВ ДО РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ. 

Тема 1. Інформаційні системи та системи управління базами даних 
Тема 2. Моделі даних. Реляційна модель даних. 
Тема 3. Мови запитів до реляційних баз даних. 

РОЗДІЛ 2. ЛОКАЛЬНІ ТА ВІДДАЛЕНІ БАЗИ ДАНИХ. 
РОЗПОДІЛЕНІ БАЗИ ДАНИХ. 

Тема 4. Клієнт-серверні технології. 
Тема 5. Розподілені бази даних. 
РОЗДІЛ 3. ЛОГІЧНЕ ТА ФІЗИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ   
                   ДАНИХ 
Тема 6. Логічне проектування баз даних. 
Тема 7. Фізичне проектування баз даних. 

РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ  
РОЗВИТКУ БАЗ ДАНИХ. 

Тема 8. Безпека баз даних. 

Тема 9. Сучасні тенденції розвитку баз даних 

Тема 10. Система управління базами даних MySQL. 

 

 

Міжпредметні зв’язки 

Базовими дисциплінами при вивченні дисципліни «Організація 
баз даних та знань» є такі дисципліни як «Комп’ютерна дискретна 
математика та комп’ютерна логіка», «Програмування»,  «Об’єктно-
орієнтоване програмування». 

У подальшому знання та вміння, одержані при вивченні цієї 
дисципліни, використовуються при проходженні виробничої 
практики. 

 
 

 

 

 

 

Політика оцінювання  

та академічної 

доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 
Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 
ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності 
етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 
(творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: 
академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 
списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 
бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 
повторне проходження відповідного освітнього компонента 
освітньої програми. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 
заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

 

 
Рекомендована 

література 

Основна (базова): 

1. Пасічник В.В., Резніченко В. А. Організація баз даних та знань.–К. : 

Видавнича група «BHV», 2020. –384 с.  

2. Бази даних в інформаційних системах : підруч. / В. І. Гайдаржи, І. В. 

Ізварін. - К. : Ун-т Україна, 2018. - 418 c.  

3.  Шпеник Т.Б. Організація баз даних. Методичні вказівки і завдання до 

лабораторних робіт для студентів 2-го курсу інженерно-технічного 

факультету спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія». – Ужгород: 

«АУТДОР- ШАРК», 2021. – 79с.  



  

4. Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. Системи баз даних та знань. 

Книга 1. Організація баз даних та знань. – «Комп’ютинг», 2019. – 460с. 

5. Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. Системи баз даних та знань. 

Книга 2. Організація баз даних та знань. – «Комп’ютинг», 2020. – 590с. 

                                          Допоміжна: 

6. Булатецький В. В., Булатецька Л. В. МОВА ЗАПИТІВ SQL. Луцьк, 2018 

– 92 с. 

7. Трофименко О.Г, Прокоп Ю.В., Логінова Н.І, Копитчук І.М. Організація 

баз даних. Одеса, 2019 – 322 с. 

 

 

Інформаційні 

ресурси 

1. Кузнєцов С.Д., Пітер Пін-Шен Чен: Модель «сутність-звֹ’язок» – крок до 

єдиного уявлення про дані. http://www.citforum.ru/database/classics/chen/ 

2. http://www.mysql.com/  

3. Совєтов Б.Я. Бази даних. https://stud.com.ua/35664/informatika/bazi_danih 

4. ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. 

Бази даних (ІSO/ІEC 2382-17:1999, ІDT) 

http://online.budstandart.com/ua/catalog 

5. ДСТУ 3330-96. Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. 

Еталонна модель керування даними (61099) URL: https://dnaop.com/ 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Практичні 40 

Самостійна робота 110 

                                            ЗАЛІК 

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

МАРІЯ СТЕПАНІВНА ГАНДАБУРА 

Посада: викладач 
Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: handabura.mariia@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

Програмування, видавничої поліграфії та компютерної 

інженерії               
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Голова циклової комісії __________ Гандабура М.С. 
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