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Силабус курсу 

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ 

_____2021-2022____ навчального року  

 

Назва курсу Технології проектування і адміністрування баз даних 

Адреса викладання 

курсу  

м. Львів, проспект Свободи 18  

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна  

Економічний факультет, кафедра статистики  

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності  

051 "Економіка". Освітня програма "Економіка та правове регулювання 

в бізнесі". 

Викладачі курсу  Панчишин Тарас Володимирович, кандидат економічних наук,  доцент 

кафедри статистики економічного факультету  

Контактна 

інформація 

викладачів  

Taras.Panchyshyn@lnu.edu.ua  

http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych,  

м. Львів, пр.Свободи 18, а.215  

Консультації по 

курсу відбуваються  

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 

систему дистанційного навчання MOODLE http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3858. Для погодження часу 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача.  

Сторінка курсу  http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3858 

Інформація про курс  Дисципліна „Технології проектування і адміністрування баз даних” є 

вибірковою дисципліною для підготовки за освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалавра, яка викладається в  __7__  семестрі в 

обсязі __4__ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу  

Навчальна дисципліна „Технології проектування і адміністрування 

баз даних” дає засвоєння теоретичних основ систем управління базами 

даних; вивчення поняття та категорій реляційних баз даних; отримання 

теоретичних знань щодо операцій із реляційними моделями даних; 

ознайомлення із етапами проектування баз даних, практичне освоєння 

MySQL-системи керування БД, принципами роботи, створення запитів, 

об’єднання таблиць, використання тригерів, створення діаграм, 

збереження цілісності даних; опанування навиків адміністрування My 

SQL; ознайомлення з сучасними СУБД.  

Мета та цілі курсу  Метою викладання навчальної дисципліни “Технології проектування і 

адміністрування баз даних” є предметне вивчення та практичне освоєння 

технологій розробки та проектування баз даних, їх ефективне 

адміністрування. 

Література для 

вивчення 

дисципліни  

1. Анісімов А.В., Кулябко П.П. Інформаційні системи та бази даних: 

Навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики. Київ. 2017. 110 с. 

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

Організація баз даних: навч. посібник, 2-ге вид. виправ. і доповн. Одеса: 

В-во: Фенікс, 2019. 246с. 

http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3858
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3858
http://e-learning.lnu.edu.ua/message/index.php
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3858
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3. Цеслів О.В., Коломієць А.С. Технологія проектування та 

адміністрування баз даних і сховищ даних: Навч. посіб. –К.НТУУ „КПІ”, 

2017–284 с. 

4. Роб П. Системы баз данных: проектирование, реализация и 

управление / П. Роб, К. Коронел ; пер. с англ. – СПб. : БХВ-Петербург, 

2004. – 1040 с 

5. “Введення в сучасні бази даних”: навч. посіб. / М.А. Демиденко; 

НТУ «Дніпровська політехніка». – Д. : 2020. – 38 с 

6. Шаров С.В. , Осадчий В.В. Бази даних та інформаційні системи. 

Навчальний посібник / С.В. Шаров, В.В. Осадчий. – Мелітополь: Вид-во 

МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 352 с. 

Тривалість курсу  __120__ год.  

Обсяг курсу   48  години аудиторних занять. З них _32_ годин лекцій, _16_ годин 

практичних занять та _72_ годин самостійної роботи  

Очікувані 

результати навчання  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

- особливості сучасних систем управління базами даних; 

- поняття реляційних баз даних;  

- основні реляційні операції та їх інтерпретацію;  

- основні етапи проектування баз даних;  

- теоретичні мови SQL-запитів;  

- особливості MySQL системи керування реляційними базами даних.  

вміти:  

- створювати запити;  

- створювати, оновлювати та використовувати бази даних;  

- нормалізувати та об’єднувати таблиці;  

- створювати представлення;  

- створювати модель в існуючій базі даних;  

- адмініструвати бази даних. 

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 

Економіка, освітня програма: "Економіка та правове регулювання в 

бізнесі" успішне завершення курсу "Технологія проектування та 

адміністрування БД" сприяє формуванню компетентностей та 

програмних результатів навчання : 

Загальні компетентності: ЗК6. Навички використання інформаційних 

і комунікаційних технологій.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: СК7. Здатність 

застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. СК17. Здатність до застосовування програмних 

засобів, впровадження інформаційних систем і технологій для 

оптимізації діяльності.  

Програмні результати навчання: РН17. Використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-

економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів 

РН26. Вміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології, програмні пакети загального і спеціального призначення 

Ключові слова  Системи управління базами даних, проектування баз даних, MySQL,  

Формат курсу Очний /заочний   

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 
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глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми 

навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та 

своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.   

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання 

і очного навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі 

відбувається отримання бази знань і методики для самостійного 

засвоєння навчальної інформації та формування умінь (установча сесія), 

на другому етапі студент-заочник самостійно засвоює навчальний 

матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – 

проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

Теми  Змістовий модуль № 1. Основи створення баз даних 

Тема 1. Введення у бази даних 

Тема 2. Одиниці інформації, класифікація та основні властивості 

одиниць інформації. 

Тема 3. Структурування інформації при проектуванні баз даних 

Тема 4. Моделі даних 

Змістовий модуль № 2. Основи побудови реляційної моделі даних 

Тема 5. Реляційна модель даних 

Тема 6. Сутність реляційного підходу до проектування БД 

Тема 7. Етапи проектування реляційних баз даних. 

Тема 8. Технологія створення і ведення бази даних 

Підсумковий  

контроль, форма  

Залік за підсумками поточної успішності 

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін, як: економіко-математичні методи та моделі, технології 

створення програмних та інтелектуальних систем, інформаційних 

комп’ютерних технологій, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату, розуміння джерел та способів одержання даних та їх обробки. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть  

використовуватися 

під час викладання 

курсу  

Презентації, лекції, спільні розробки: ведення глосарію, вікі-сторінки, 

робота у групах, дискусія, підготовка реферативних досліджень.  

Лекційна форма навчання:   

проведення лекцій із використанням мультимедійної техніки; пояснення 

та наведення прикладів застосування.  

Семінарське заняття: 

доповідь, відповідь, обговорення; презентація, реферативне 

дослідження, тестування. 

Необхідне 

обладнання 

Для вивчення курсу достатньо стандартного набору програм MS Office 

Ліцензії А1 

Критерії оцінювання  

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності)  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: 

• семінарські заняття : максимально балів _10 _  

• активність під час практичних занять: максимально балів _30 _  

• тести для самоконтролю: максимально балів _20 _  

• активність під час спільної роботи, глосарій, вікі-сторінка: 

максимально балів _10 _або сертифікат он лайн курсів 10 

• контрольні заміри (модуль): максимально балів _30_ 

Підсумкова максимально балів _100_  

Опитування  Оцінювання якості викладання курсу по завершенню семестру доступне 

в системі дистанційного навчання MOODLE за посиланням http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3858 
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