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Мета навчальної дисципліни “Організація і безпека баз даних” – формування у студентів 

студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо проектування баз даних, 

застосування програмних систем для їх створення і управління ними, забезпечення 

інформаційної безпеки баз даних. 

Передумови для навчання 

Інформаційні системи та інтернет-технології, Основи побудови та захисту сучасних 

операційних систем, Комплексні системи захисту інформації 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Еволюція пристроїв зовнішньої пам'яті й програмних систем управління 

даними 

Тема 2. Проектування БД. Концептуальне проектування 

Тема 3. Вступ в реляційну модель даних 

Тема 4. Логічне проектування БД на основі принципів нормалізації 

Тема 5. Мова баз даних SQL: загальний вступ і опис даних 

Тема 6. Загальна характеристика оператора вибірки даних 

Тема 7. Стандартні функції та підзапити 

Тема 8. Засоби маніпулювання даними та адміністративні засоби мови SQL 

Тема 9. Захист інформації в базах даних 

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Internet, MySQLWorkbench, Firebird 

Сторінка курсу https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_
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(персональна 

навчальна система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ 

“ХПІ” за дисципліною 
“Організація і безпека 

баз даних”  

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, 

що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і 

меншого. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

15 45 – – – – 40 100 
 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В. В. Системи баз даних та знань. Книга 2. 

Системи управління базами даних та знань : навч. посіб. Львів : "Магнолія-2006", 

2012. 584 с. 

2 Завадський І. О. Основи баз даних : навч. посіб. К. : Видавець І. О. Завад-ський, 

2011. 192 с. 

3 Організація баз даних та знань: лабораторний практикум для студентів напряму 

6.050101 “Комп’ютерні науки” ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О.М. Мякшило та 

ін. К.: НУХТ, 2015. 86 с. 

4 Сучасні інформаційні та комунікаційні системи і технології: навч. посібн. / О. Г. 

Трофименко, Н. І. Логінова, О. В. Задерейко, О. Б. Козін; Одеса : Фенікс, 2016. 143 

с. 

5 Тарасов О. В., Федько В. В., Лосєв М. Ю. Проектування баз даних : навч. посіб. Х. : 

Вид. ХНЕУ, 2011. 200 с. 

6 Трофименко О. Г., Буката Л. М., Прокоп Ю. В. Бази даних: створення та 

опрацювання: навч. посібн. Одеса, 2016. 226 с. 
 

Додаткова 

7 Махней О. В. Математичне забезпечення автоматизацiї прикладних дослiджень / 

О. В. Махней, Т. П. Гой. — Iвано-Франкiвськ : Сiмик, 2013. — 304 с. 

8 Титенко С. В. СКБД MySQL і доступ до БД в PHP. URL: 

http://www.znannya.org/labs/?view=mysqli-intro (дата звернення: 22.01.2022). 
 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 
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Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни «Організація і безпека баз даних», https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXai 

UBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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