
Факультет Інтегрованих технологій та хімічної техніки 
Кафедра: Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу 
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
Спеціалізація: 151-02 Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: другий (магістерській) 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Організація баз даних 
2. Рівень: другий (магістерській) 
3. Рік навчання: п’ятий  
4. Семестр: дев’ятий  
5. Кількість кредитів ECTS: 6. 
6. Кількість годин за видами навчальної діяльності: 

лекції – 32 години; 
лабораторні – 48 годин; 
самостійна робота студента – 100 годин; 
індивідуальне завдання – Р. 

7. Лектор: Красніков І.Л., професор кафедри автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу, к.т.н., доцент 

8. Викладачі, що ведуть лабораторні заняття: Красніков І.Л., професор кафедри автоматизації 
технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент;  Бабіченко А.К професор 
кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент. 

9. Мета дисципліни: Мета викладання дисципліни полягає у формуванні знань з основ побудови 
логічних та фізичних моделей баз даних та вмінь працювати у різноманітних системах 
керування базами даних, в тому числі реального часу. 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти знаннями, отриманими раніше у вищому 
навчальному закладі в курсах "Інформатика", "Комп’ютерно-інтегровані технології», 
«Інформаційні системи і комплекси». 

11. Зміст дисципліни: Дисципліна складається з розділів: Моделі баз даних (фізичні і логічні); 
Методи проектування баз даних (метод нормалізації та метод ER-діаграм); Архітектура 
сучасних СУБД; Створення, модифікація та управління даними за допомогою мови SQL. 

12. Рекомендована література: 
− Шварц Б., Зайцев П., Ткаченко В., Заводны Дж., Ленц А., Бэллинг Д. MySQL. 

Оптимизация производительности. : Пер. с англ.- СПб.:Символ-Плюс, 2010. - 832 с. 
− MySQL. Руководство администратора. :  Пер. с англ.- СПб.: Изд. Дом «Вильямс», 2005. - 

624 с. 
− Роб П., Коронел К. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление. : 

Пер. с англ. - СПб.:БХВ-Пстсрбург,2004.-1040 c.. 
− Фиайли К. SQL. : Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 2003. - 456 с. 

13. Види навчальної діяльності: лекції, лабораторні заняття, консультації. 
14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (тести, індивідуальні завдання, 

розрахункові завдання) і усний іспит. 
15. Мова викладання: українська. 

 
 

 
 


