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дисципліною з спеціальності 125 – Кібербезпека для освітньої програми 
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Бородавка, В.В. Смірнов. – К.: КНУБА, 2009. – 90 с. (укр. мова, 

електронний варіант). 
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5. Тімонін В.О. Конспект лекцій з дисципліни «Основи систем баз даних» 

для студентів за напрямом підготовки 6.050201 Системна інженерія. – 

Харків: ХНАДУ, 2016. – 88 с. (в електронній формі). 
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Інформаційні ресурси в Інтернет 

9. Бази даних в проектуванні і реалізації інформаційних систем 

https://stud.com.ua/77194/informatika/bazi_danih_proektuvanni_realizatsiyi
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Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 56 год., з них 28 год. лекцій 

та 28 год. лабораторних робіт. Самостійної роботи: 64 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Отже завданнями вивчення дисципліни «Графічні інформаційні системи та 

бази даних » є: 

˗ вивчення моделей структур даних; способів зберігання даних на 

фізичному рівні; 

˗ можливостей БД, що підтримують різні моделі організації даних,  

переваги і недоліки цих СУБД при реалізації різних структур даних, 

засобами цих СУБД;  

˗ розуміння способів класифікації БД залежно від реалізованих моделей 

даних і способів їх використання; проблем і основних способів їх 

вирішення при колективному доступі до даних;  

˗ етапів життєвого циклу ІС та баз даних, підтримки та супроводу; 

отримання уявлення про спеціалізовані апаратні і програмні засоби, що 

орієнтовані на побудову баз даних великих обсягів зберігання. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен знати: 

˗ тенденції та перспективи розвитку інформаційних систем, систем роботи 

з графікою, систем управління базами даних та базами знань; 

˗ технології збереження, пошуку та обробки інформації; 

˗ теоретичні основи побудови та функціонування ГІС, баз даних і баз 

знань, характеристики сучасних СУБД, сучасні технології організації БД. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

˗ використовувати інформаційні системи у різних предметних галузях; 

˗ проектувати інформаційні систем на основі баз даних; 

˗ розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем; 

˗ застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби роботи з 

графікою та БД. 

Опанування дисципліни забезпечує набуття таких компетентностей: ЗК 1, 

ЗК 2, ЗК 4, ЗК 5; КФ 1, КФ 11; ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 18, ПРН 

50, ПРН 52. 

Ключові слова Графічні інформаційні системи, бази даних, модель, растрова графіка, 

векторна графіка, СУБД, файл. 

Формат курсу Очний  

Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми 1. Методи та алгоритми в комп'ютерній графіці 

2. Обробка зображень. 

3. Векторизація растрових зображень. 
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4. Моделювання даних. 

5.  Проектування баз даних. 

6. Реляційні бази даних.  

7. Нереляційні бази даних.  

8. Побудова запитів мовою SQL. 

9. Засоби автоматизації проектування баз даних. 

10. Сховища даних та OLAP. 

11. Бази знань. 

12. Сучасний етап розвитку систем збереження даних. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік у кінці 8 семестру 

Вид підсумкового контролю – залік. Підсумковий контроль складається з 

результатів усіх модульних контролів, що передбачені за весь термін 

викладання дисципліни. У разі, якщо здобувач за результатами поточного 

контролю, набрав загальну кількість балів від 50, він має право на 

автоматичне отримання заліку за кількістю набраних балів. Отримані бали і 

відповідна їм оцінка за згодою здобувача заноситься викладачем у відомість 

та залікову книжку. У випадку, якщо здобувач не набрав мінімальну 

кількість балів (до 30 балів) або він претендує на вищу оцінку, студент 

повинен скласти залік.  У разі складання заліку здобувачеві пропонується 

залікове завдання у вигляді тестових завдань або відкритих питань. 

Здобувачі має можливість отримати додаткові 10 балів за самостійне 

здобуття неформальної освіти – опанування онлайн-курсів з тематики 

дисципліни. Бали здобувач отримує за умови надання сертифікату про 

завершення курсів. 

Результати заліку оцінюються за національною шкалою і вносяться в 

залікову книжку здобувача та відомість. 

За підсумковим оцінюванням студент може набрати від 0 до 100 балів 

включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 

національну (4-балову) та в шкалу за системою ECTS. 

Навчальні ме-

тоди та техніки, 

які будуть ви-

користовува-

тися під час 

викладання 

курсу 

Реалізація компетентностного підходу передбачає широке використання в 

навчальному процесі здобувачів вищої освіти традиційних освітніх 

технологій в поєднанні з активними та інтерактивними формами проведення 

занять. Питома вага занять, що проводяться в інтерактивних формах, складає 

не менше 50% аудиторних занять. 

В рамках вивчення даної дисципліни використовуються: 

- мультимедійні освітні технології: інтерактивні лекції (презентації) з 

використанням програми MS Power Point в поєднанні з анімацією і звуковим 

супроводом; перегляд відеороликів за окремими пунктами тем занять, 

використання електронних посібників; 

- діалогові технології: організація групових дискусій, використання 

«мозкового штурму», техніки «touchstone»; 

- використання інформаційних технологій: використання спеціалізованих 

пакетів для розрахунку, проектування і дослідження систем управління та 

мережі Інтернет. 

Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і 

супроводжуються демонстрацією презентацій за допомогою відеопроектора. 

Також проводиться дискусійне обговорення проблемних питань. 

Лабораторні заняття проводяться в аудиторіях, що мають комп’ютерну 

техніку та необхідне методичне забезпечення. 

У разі виникнення необхідності забезпечення навчального процесу у 

дистанційному режимі супровід та контроль знань реалізовується за 

допомогою хмарних сервісів або додатків он-лайн конференцій. Онлайн 

лекції, консультації та усні відповіді на питання проводяться за допомогою 



Microsoft Teams або Zoom, поточне та підсумкове тестування – Online Test 

Pad. 

Необхідне 

обладнання 

Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. Інтернет ресурси. 

Політика та 

процедура 

академічної 

поведінки та 

етики 

Курс передбачає самостійне виконання здобувачами навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання. 

Виконання роботи замість інших здобувачів, а також намагання здати чужу 

роботу є порушенням академічної доброчесності.  

Обов’язковим є посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; надання достовірної інформації про 

результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформації. 

Критерії оці-

нювання (ок-

ремо для кож-

ного виду нав-

чальної діяль-

ності) 

Рівень сформованості кожної компетенції на різних етапах її формування в 

процесі освоєння даної дисципліни оцінюється в ході поточного та 

підсумкового контролю успішності та представлений різними видами 

оціночних засобів. Сформованість рівня компетенції не нижче порогового є 

підставою для допуску студента до проміжної атестації з даної дисципліни. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента  

при  оцінюванні  результатів  поточного  та  підсумкового контролів є такі: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер  знань  навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни,  що  міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, індивідуальних заняттях та консультаціях, результати 

самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання і задачі (у % від кількості  балів,  виділених  на  

завдання із заокругленням до цілого числа): 

- 0% – завдання не виконано; 

- 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

- 60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

- 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

- 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

- 0% – завдання не виконано; 

- 40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

- 60% –  завдання  виконано  повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 



- 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

- 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Сукупний результат визначається як середнє арифметичне значення оцінок 

за всіма видами поточного контролю. Враховуються також відповіді 

студента на питання з відповідних видів занять при поточному контролі - 

співбесіда, групова дискусія. 

Критерії оцінювання співбесіди (усного опитування), розбору конкретних 

ситуацій: 

- Оцінки «відмінно» заслуговує студент, який повно і розгорнуто 

відповів на питання. 

- Оцінки «добре» заслуговує студент, який повно відповів на питання. 

- Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який неповно відповів на 

питання. 

- Оцінки «незадовільно» заслуговує студент, не відповів на питання. 

Критерії оцінювання групової дискусії: 

- Оцінки «відмінно» заслуговує студент, який активно брав участь в 

обговоренні, коректно і точно ставив питання, повно і розгорнуто 

відповідав на запитання, сформулював і аргументовано відстоював 

свою точку зору. 

- Оцінки «добре» заслуговує студент, який активно брав участь в 

обговоренні, коректно і точно ставив питання, повно і розгорнуто 

відповідав на запитання, сформулював свою точку зору. 

- Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який брав участь в 

обговоренні, відповідав на запитання. 

- Оцінки «незадовільно» заслуговує студент, який не брав участі в 

обговоренні, не відповідав на запитання. 

У разі виникнення необхідності забезпечення навчального процесу у 

дистанційному режимі супровід та контроль знань реалізовується за 

допомогою хмарних сервісів або додатків он-лайн конференцій. 

Питання до  

зіліку. 

1. За якими принципами обирається роздільна здатність сканера при 

скануванні? 

2. За якими принципами обирається роздільна здатність знімка для 

наступного друку? 

3. За якими принципами обирається глибина передачі кольору при 

скануванні з метою збереження та з метою обробки зображень?  

4. Яким чином подається колір в системах кодування RGB, HSB, CMYK? 

5. Яким чином растрові зображення зберігаються у файлах? 

6. Яким чином векторні зображення зберігаються у файлах? 

7. У чому полягають розбіжності у застосуванні растрових і векторних 

зображень? 

8. Перерахуйте основні рівні управління базою даних у відповідності до 

моделі ANSI? 

9. В чому полягає різниця між поняттями «база даних» та «банк даних»? 

10. В чому полягають обов’язки адміністратора бази даних? 

11. Перелічіть основні класи моделей даних. 

12.  Перерахуйте основні компоненти моделі даних. 

13. Що відноситься до структури даних? Надайте визначення. 

14. Охарактеризуйте багатовимірну модель даних. 

15. Назвіть і поясніть значення операцій, здійснюваних над даними у разі 

багатовимірної моделі. 

16. Дайте визначення і наведіть приклади прояву принципів інкапсуляції, 

поліморфізму і спадкоємства стосовно об’єктно-орієнтованих баз даних. 

17. Які фактори призвели до появи концепції Великих Даних? 



18. Які особливості даних, характерні для концепції Великих Даних? 

19. Дати визначення термінам «розподілена БД» і «розподілена СУБД», 

перелічити їх основні властивості. 

20. У чому полягає різниця між розподіленою СУБД і розподіленою 

обробкою? 

21. Які головні функції виділяють в багатокористувацьких СУБД? 

22. Дати характеристику трирівневій архітектурі. 

23. Які функції виконує сервер додатків? 

24. Дати визначення транзакції та її основним властивостям. 

25. Які вимоги до СУБД висувають хмарні сервіси? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
 

 


