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Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Дисципліна «Бази даних» викладається для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на 2 
курсі у 4 семестрі. Вона спрямована на формування у здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня загальних та фахових компетентностей щодо 
роботи з локальними та розподіленими реляційними базами даних для збереження 
та обробки інформації.

Метою є закласти термінологічний фундамент, навчити студентів основам 
проектування баз даних та особливостям їх експлуатації, навчити мові визначення і 
маніпулювання даними, які знаходяться в БД, та основам баз ‘знань з урахуванням 
сучасного стану та прогнозу розвитку інформаційних систем.

Завдання дисципліни є: формування у студентів певних знань та вмінь теорії 
та практики організації баз даних та знань: вивчення концепції та принципів 
організації баз даних; визначення місця баз даних в інформаційних системах(ІС); 
визначення рівня застосування даних при проектуванні баз даних; визначення вимог 
до баз даних і методів їхнього забезпечення; вивчення загальних принципів 
побудови системи управління базами даних та структури і принципів її 
функціонування; вивчення основних моделей та СКБД; вивчення принципів 
організації структур збереження даних і методів доступу до даних; визначення 
відмінностей між транзакційною та аналітичною базами даних; вивчення етапів 
проектування БД; вивчення методів розробки логічної й фізичної моделей та 
фізичної схеми даних у середовищі сучасних САБЕ-інструментів та засобів СКБД; 
вивчення принципів взаємодії прикладних програм, які виконані на мові високого 
рівня, з реляційними системами управління базами даних.
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Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні (фахові) 
компетентності 

(ФК)
Результати навчання (РН)

122 «Комп’ютерні 
науки»

ЗК1. Здатність до 
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу.
ЗК2.Здатність
застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 
ЗКб.Здатність вчитися й 

оволодівати сучасними 
знаннями.

ЗК7.3датність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел 
ЗК8. Здатність генерувати 
нові ідеї (креативність).
ЗК9. Здатність працю вати в 
команді
ЗК 11.Здатність приймати 
обґрунтовані ріш ення.

ФК8. Здатність 
проектувати та 
розробляти програмне 
забезпечення із 
застосуванням різних 
парадигм програмування: 
узагальненого, об ’єктно- 
орієнтованого, 

функціонального, 
ЛОГІЧНОГО, 3 відповідними 
моделями, методами й 
алгоритмами обчислень, 
структурами даних і 
механізмами управління. 
ФК9. Здатність 
реалізувати 
багаторівневу 
обчислювальну модель 
на основі архітектури 
клієнт-сервер, 
включаючи бази даних, 
знань і сховищ а даних, 
виконувати розподілену 
обробку великих наборів 
даних на кластерах 
стандартних серверів для 
забезпечення 
обчислювальних потреб 
користувачів, у тому 
числі на хмарних 
сервісах.

РН 9.Розробляти програмні моделі 
предметних середовищ, вибирати 
парадигму програмування з позицій 
зручності та якості застосування для 
реалізації методів та алгоритмів 
розв’язання задач в галузі 
ком п’ютерних наук.
РН  10.Використовувати 
інструментальні засоби розробки 
клієнт-серверних застосувань, 
проектувати концептуальні, логічні та 
фізичні моделі баз даних, розробляти 
та оптимізувати запити до них, 
створювати розподілені бази даних, 
сховищ а та вітрини даних, бази знань, 
у тому числі на хмарних сервісах, із 
застосуванням мов веб- 
програмування.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Системи баз даних. Моделі даних.
2. Реляційна модель даних.
3. Проектування баз даних.
4. Мова SQL. Засоби пошуку даних.
5. Мова SQL. Операції над схемою бази даних.
6. Мова SQL. Засоби маніпулювання даними.
7. Мова QBE.
8. Теорія нормалізації реляційної моделі даних.
9. Цілісність даних.
10.Захист баз даних.
11 .Розподілені бази даних.
12.. Паралельні бази даних.
13. Бази даних в Інтернеті. Бази даних на основі XML.
14. Бази даних в Інтернеті. Основи MongoDB.
15. Бази даних в Інтернеті. Оптимізація MongoDB.



Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
1. Моделювання даних.
2. Перше знайомство MySQL,phpMyAdmin,MySQL Workbench.
3. ER-моделювання предметної області.
4. SQL-запити.
5. Мова SQL. Засоби пошуку даних.
6. Маніпулювання даними.
7. SQL-запити -  дії.
8. Об’єднання таблиць.
9. Представлення.
10. Використання індексів (ключів).
11.Зовнішні ключі.
12.Нормалізація даних.

Орієнтовний перелік тем практичних занять
1. Знайомство з СУБД LibreOfficeBase.
2. Знайомство з СУБД LibreOfficeBase.
3. Робота з документо- орієнтованоюСУБД MongoDB.
4. СУБД MongoDB. Створення складних конструкцій.
5. Знайомство з СУБД MS Access.
6. Створення і редагування таблиць у СУБД MS Access.
7. Створення багатотабличних запитів у СУБД MSAccess.
8. Створення параметричних запитів у СУБД MSAccess.

Політика курсу
S  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 
занять без поважної причини здобувай вищої освіти буде неатестований з даної 
дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 
або на Освітньому порталі університеті.
У Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 
посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 
погодженням із викладачем курсу.
S  Списування під час виконання контрольних заходів, екзамену заборонені, 
зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних засобів тощо.
S  Розроблені презентації мають бути авторськими.
•S Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
виконувати графік освітнього процесу.

Рекомендована література
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Навчальна книга-Богдан, 2008. 88 с.
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4. Шаров С.В., Осадчий В.В. Бази даних та інформаційні системи. Навчальний 

посібник. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. 352 с.
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Гарант освітньої програми Строкань О.В.


