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Дана навчальна дисципліна належить до обов’язкових компонентів освітньої програми «Інженерія 
програмного забезпечення» підготовки майбутніх розробників програмного забезпечення. Складена 
відповідно до Стандарту вищої освіти України галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціаль-
ності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Програма дисципліни базується на знаннях отриманих при вивченні дисциплін «Методи та засоби 
інформаційних технологій», «Основи програмування», «Об’єктно -орієнтоване програмування». 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх бакалаврів з інженерії програмного забез-
печення комп’ютерної культури, здобуття студентами теоретичних знань і набуття практичних 
навичок з основ створення та функціонування , реляційних та логічних баз даних, сховищ даних, а 
також інтелектуальних систем, які базуються на різних методологіях штучного інтелекту.

Цілі вивчення дисципліни «Бази даних» є: 
-вивчення технології та методології роботи з базами даних, модифікації бази даних: створення, 
видалення, редагування; 
- вивчення напрямів, методів та засобів проектування, розробки, впровадження та використання 
програмних продуктів, баз даних та сховищ даних, які створені за допомогою об’єктно-орієнтова-
них мов програмування, промислових клієнт-серверних систем управління базами даних, а також 
інтелектуальних систем, які розроблені на основі різних підходів; 
- набуття навичок маніпулювання даними та опанування принципами створення SQL запитів: 
сортування результатів, групування результатів;  підтримки заходів безпеки. 
- формування здатності актуалізації запитів і управління ними, використання запитів для аналізу 
даних; 
- уміння приймати управлінські рішення на основі аналізу інформації в базах даних і сховищах 
даних, прогнозувати ситуацію, підтримувати безпеку та цілісність даних.

Після опанування дисципліни студент повинен знати:  
- будову основних баз даних; 
- системи управління базами даних
уміти: 
- застосовувати набуті навички представлення внутрішньої і зовнішньої інформації складних 
економіко-організаційних та виробничих систем; 
- використовувати методи та засоби проектування на їх основі різних видів баз даних та знань, 
програмних та інтелектуальних систем для вирішення фахових задач.

6 кредитів ECTS / 180 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

2

3
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Структура дисципліни6

Семестр №3

Тема 1. Інтелектуальні 
системи, засновані на 
знаннях
Тема 2. Напрями та 
технології створення 
інтелектуальних систем

Семестр №4

13 2 83 13

13

13

13

13

13

13

13

2 3

1

1

8

Тема 3. Характеристика 
сучасних баз даних та 
систем управління базами 
даних

Тема 4. Сутність реляцій-
ного підходу до проекту-
вання баз даних

2 3 8

13

2

2 3

3 8

8 10

13

12

13

13

Усього разом

Тема 7. Запити мови SQL 
для вибірки даних

Тема 8. Запити мови SQL 
для визначення та обробки 
даних

13 2 8 2

2

2

1

13

13

13

13 13

20

20

3 11

Тема 10. Принципи 
створення клієнт-сервер-
них баз даних з веб-інтер-
фейсом 13 2 83
Тема 11. Концепція 
побудови сховищ даних 20 2 135

4 9116 180 167

20

180 24 40

13 2 3 8 11

12
Тема 9. Підтримка 
цілісності даних у СУБД 13 2 3 8

Тема 12. Сучасні СУБД та 
сховища даних, інтелекту-
альний аналіз даних 20 2 135 18

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Тема 5. Адміністрування 
даних та адміністрування 
баз даних

1313 2 3 2

2

8 11

Тема 6. Система генерації 
запитів та мова запитів 
(стандарт) SQL
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2 семестри 3,4 Так 2 курс Цикл професійної
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

1.Проєктування реляційної бази даних.
2.Розробка реляційної бази даних.
3. Встановлення СУБД Oracle на власному комп’ютері (варіант СУБД Personal Edition).
4. Установка WEB-сервера APACHE, PHP та СУБД MYSQL.

Перелік обов’язкових завдань7

1. Управління безпекою в СУБД
2. Технологія блокчейн.
3. Data Mining.
4. Середовище Access.

Перелік вибіркових завдань8

Середовище Access,  
WEB-сервери APACHE, PHP та СУБД MYSQL, PostgreSQL, Oracle.

Технічне й програмне забезпечення10

8

Поточний контроль 
Три колоквіуми по 20 балів.

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем
Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 60 
балів.Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог навчальної 
програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 36 балів.

Підсумкове оцінювання знань студентів
Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі іспиту.

Критерії оцінювання знань під час іспиту
Максимальна кількість балів, яку можна отримати на іспиті складає 40 балів (див. табл.).

Система оцінювання та вимоги11

Оцінка в балах 
за поточне оцінювання

54-60
45-53
36-44

менше 36

36-40
30-35
24-29

менше 24

Відмінно
Добре

Задовільно
Незадовільно

Оцінка в балах 
за підсумкове 

оцінювання

Оцінка в балах 
за підсумкове 

оцінювання



Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково враховуються допущені недоліки та 
помилки, якими вважаються:
-тнеохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, викори-
стання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 бали);
-тнеточності в назвах окремих термінів та понять (мінус 4 бали).
Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету:
1. Повна відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно», повинна відповідати таким вимогам:
-розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;
-повний перелік необхідних для розкриття змісту питання термінів та положень;
- здатність здійснювати порівняльний аналіз різних систем Баз даних та самостійно робити логічні 
висновки й узагальнення;
- уміння користуватись методами наукового аналізу;
- демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних 
поглядів на дане питання;

2. Відповідь на питання оцінюється «добре», якщо:
- відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних 
вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо:
- при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені окремі 
помилки під час: використання формул.

3. Відповідь на питання оцінюється «задовільно», якщо:
- відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох чи більше пунктів, зазначе-
них у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання); 
- одночасно присутні чотири чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерій 
оцінки питання;
- висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загально визначеним при 
відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;
- характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, не зовсім правильно 
зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, 
допустивши грубі помилки у змісті відповіді.
З урахуванням вищевикладеного результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів для 
студентів. 
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного 
контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит. 
Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

Система оцінювання та вимоги11
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Закріплення знань отриманих на лекції та отримання практичних умінь з тем лекцій проводиться під 
час лабораторних занять.

Політика дисципліни12

Після пропущеної лабораторної роботи треба до наступної лабораторної роботи виконати усі  завдан-
ня пропущеної лабораторної роботи і результати прислати викладачеві.

Політика щодо пропусків занять 13



З матеріалом, що виноситься на самостійну роботу, треба ознайомлюватись відразу після вивчення 
відповідної теми, а не в кінці семестру.

Поради з успішного навчання на курсі17
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Передбачається:
- посилання на джерела інформації у разі використання чужих ідей, тверджень, 
відомостей;
- дотримання норм законодавства про використання ліцензованого програмного 
забезпечення;
- надання в лекціях достовірної інформації.

Час здачі лабораторної роботи може змінюватись за проханням студентів. Не вчасно  здані лабора-
торні роботи можна виконувати до 16 заняття (до закінченні семестру). 

Політика щодо виконання завдань 
пізніше встановленого терміну14

Політика дотримання академічної доброчесності15

Основна література:
1. Грабер, Мартин SQL для простых смертных / Мартин Грабер. - М.: ЛОРИ, 2014. - 378 c.
2. Клеппман М. К48 Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, 
поддержка. — СПб.: Питер, 2018. — 640 с.
3. Боб Уорд, Инновации SQL Server 2019. Использование технологий больших данных и машинно-
го обучения / пер. с англ. Желновой Н. Б. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 408 с.
4. Пасічник В. В., Шаховська Н. Б. Сховища даних : навч. посіб. / за ред. В. В. Пасічника. Львів : 
Магнолія 2006, 2008. -492 с. 
5. Руденко В. Д. Бази даних в інформаційних системах : навч. посібник / за заг. ред. В. Ю. Бикова. 
К. : Фенікс, 2010. 240 с. 
6. Хернандес М. Д. SQL-запросы для простых смертных = SQL Queries for Mere Mortals : Практиче-
ское руководство по манипулированию данными в SQL / М.Дж. Хернандес, Дж.Л Вьескас. – 
Москва : Лори, 2003. – 458 с.

Інтернет ресурси
1.Теорія розробки інтелектуальних агентів. - Режим доступу :  http://www.williamspublishing.com 
2. Додаткові матеріали та програмні засоби з розробки інтелектуальних систем. - Режим доступу : 
http://www.pearsoneduc/ com/computing 
3. Методи проектування програмних систем. Режим доступу : http://www.sdm.viptop.ru/articles/booch/' 
4.СУБД MySQL. - Режим доступу : www.mysql.com
5. СУБД PostgreSQL - Режим доступу : www.postgresql.org

Рекомендовані джерела інформації16


