
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ 
(назва навчальної дисципліни) 

Ступінь вищої освіти: бакалавр  

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія;  

 

Освітньо-професійна 

програма: 

 

Розробка ігор та інтерактивних 

медіа у віртуальній реальності 

 

Викладач: 

 

Жуковецька Світлана Леонідівна, старший 

викладач кафедри Комп’ютерної інженерії;  

Кафедра:   Комп’ютерної інженерії 

 

Профайл викладача 

 

Контактна інформація: 

Моб. тел: +38 048 7209173 

svitlana.zhukovetska@cloud.onaf

t.edu.uа 

 

1. Загальна інформація 
 

Тип дисципліни – вибіркова  Мова викладання – українська 

 

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на 

четвертому курсі у сьомому семестрі. 

Кількість кредитів - 5, годин – 150 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні 

                                  денна 56 28 28 

                                 заочна 10 6 4 

Самостійна робота, годин: Денна - 64 Заочна - 110 

Розклад занять 

 
 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: проектування реляційних баз 

даних, розробка клієнтських додатків, адміністрування баз даних. 

Вивчення дисципліни «Проектування баз даних» ґрунтується на знаннях та 

вміннях, які студенти отримали під час вивчення попередніх дисциплін: 

програмування, структури даних та алгоритми, інженерія програмного 

забезпечення, організація баз даних. 

 

 

 

https://www.ced.onaft.edu.ua/about
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1
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3. Мета навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування баз даних» 

є підготовка фахівців до використання сучасних пакетів та технологій для 

проектування реляційних баз даних, вироблення навичок по оптимальному 

розміщенню даних, прискореного пошуку в базах даних та адмініструванню 

баз даних. 

 

Задачі вивчання курсу:  

− формування у студентів основ теоретичних знань по базах даних; 

− застосування їх в перспективних напрямах розробки застосувань баз 

даних; 

− вироблення у студентів практичних прийомів та навичок проектування 

та адміністрування баз даних в будь-яких інформаційних та 

комп’ютерних сучасних системах.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

знати: 

− методології проектування: SADT-діаграми, діаграми потоків даних, 

модель «сутність-зв'язок», нормалізація, концептуальне, логічне і фізичне 

проектування; 

− технології розробки клієнт-серверних систем, тришарових додатків; 

− сучасні напрями досліджень в області інформаційних систем. 

 

вміти: 

− застосовувати одержані знання в галузі баз даних при побудові 

інформаційних систем, правильно використовувати наявний  набір 

об'єктів СУБД і програмні можливості при реалізації бізнес-правил на 

рівні СУБД, клієнта і проміжного ПЗ  

− використовувати можливості концептуального проектування і принципів 

нормалізації для підвищення ефективності (у тому числі і економічній) 

розробки і функціонування інформаційних систем 

− володіти навичками написання ПЗ, використовуючи особливості роботи 

SQL-серверу, а також тієї або іншої обраної  технології 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною  

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси  

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів  

Інформаційні ресурси  

 

https://4d2cab8c-8370-4810-980c-05abcc2ee63e.usrfiles.com/ugd/4d2cab_1846690ebfab4a95a541897039ce354b.pdf
https://4d2cab8c-8370-4810-980c-05abcc2ee63e.usrfiles.com/ugd/4d2cab_1846690ebfab4a95a541897039ce354b.pdf
https://4d2cab8c-8370-4810-980c-05abcc2ee63e.usrfiles.com/ugd/4d2cab_1846690ebfab4a95a541897039ce354b.pdf
https://4d2cab8c-8370-4810-980c-05abcc2ee63e.usrfiles.com/ugd/4d2cab_1846690ebfab4a95a541897039ce354b.pdf
https://4d2cab8c-8370-4810-980c-05abcc2ee63e.usrfiles.com/ugd/4d2cab_1846690ebfab4a95a541897039ce354b.pdf
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7. Політика навчальної дисципліни  

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена 

з урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про 

академічну доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього 

процесу». 

 

 

 

 

Викладач    ________________ C.Л. Жуковецька 
підпис  

 

Завідувач кафедри  ________________ С.В. Артеменко  
підпис 

 

https://onaft.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-1.pdf
https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-1.pdf

