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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань,
Характеристика навчальної
Найменування показників
код та назва спеціальності,
дисципліни
ступінь вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS – 2,5 1701 - Інформаційна безпека Цикл підготовки професійноЗагальна кількість годин – 90 6.170102 - Системи технічного практична
захисту інформації
Навчальний курс - 3
бакалавр
Семестр - 6
Види контролю: залік
Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних
–2
самостійної роботи – 2

Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
(денна форма навчання)
Лекції
– 22;
Лабораторні заняття – 12;
Практичні заняття – 12;
Самостійна робота – 44
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Стратегія розвитку інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України,
ставить перед підрозділами інформаційної служби завдання здійснити якісно новий етап
розвитку системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України,
основними завданнями якого, зокрема, є:
- створення корпоративної інформаційної мережі, яка дозволить у режимі реального
часу здійснювати обмін інформацією між органами та підрозділами внутрішніх справ,
надасть можливість їх працівникам для здійснення оперативно-службової діяльності,
відповідно до їх повноважень, отримувати наявну інформацію з місцевих, регіональних,
центральних банків даних;
- на базі корпоративної мережі зв'язку створення єдиної багаторівневої
інтелектуальної інтегрованої інформаційної системи, яка включатиме в себе взаємопов'язану
інформацію про суб'єкти, об'єкти, події, що становлять інтерес для органів внутрішніх
справ;
- на основі аналізу задач, що стоять перед ОВС в сучасних умовах, впровадження
методики використання передових інформаційних технологій в їх оперативно-службовій
діяльності;
- інтеграція системи інформаційного забезпечення МВС України та подальше її
об'єднання на основі новітніх науково-технічних досягнень інформаційними системами
органів державної та виконавчої влади.
Розв’язання перелічених задач передбачає наявність у співробітників інформаційних
служб вмінь та навичок роботи у комп’ютерних мережах. Цим обумовлена актуальність і
значення курсу «Організація баз даних та знань» в процесі навчання курсантів за
спеціальністю «Системи технічного захисту інформації».
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація баз даних та знань» є вивчення
курсантами теоретичних основ інформаційного забезпечення ОВС України і надбання ними
необхідних знань та практичних навичок використання інформаційних технологій у практиці
боротьби зі злочинністю.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація баз даних та знань» є:
- вивчення організаційно-правових, методичних, інформаційних і технологічних аспектів
використання сучасних засобів обробки і передачі інформації в органах внутрішніх
справ;
- вивчення поняття бази даних, банку даних, їх властивостей та класифікації;
- вивчення основних етапів проектування реляційної бази даних.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація баз даних та знань»
курсант повинен знати:

проблематику курсу «Організація баз даних та знань» і його основних розділів,
базові поняття і визначення;

принципи
побудови
та функціонування основних автоматизованих
інформаційних підсистем, автоматизованих банків даних та їх використання в діяльності
ОВС;

основні положення , поняття про банки та бази даних;

методи спеціальної обробки, моделі представлення знань;

процес проектування баз знань;

прийоми даталогічного проектування;

суть розподіленої обробки даних;

логічне проектування систем розподіленої обробки даних;
мати уяву про:

інформаційні системи та, відповідно, системи управління базами даних.

основні положення, підходи та етапи проектування бази даних;
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процеси обробки інформації, методи доступу до інформації;

рівні представлення даних, способах передачі, обробки і збереження даних;

процеси обробки інформації, методи доступу до інформації;
вміти:

використовувати можливості сучасних інформаційних технологій при
розв’язанні конкретних завдань у боротьбі зі злочинністю;

організувати пошук необхідних даних в основних інформаційних підсистемах
ОВС України з метою розкриття, розслідування, попередження злочинів і розшуку
злочинців;

проектувати реляційні бази даних на основі принципів нормалізації.

виконувати операції по коригуванню, вибірці і пошуку інформації у базі даних

створювати форми для введення інформації у базі даних;

формувати звітні документи для виведення результатів обробки даних.

1. Програма навчальної дисципліни
РОЗДІЛ № 1.
Тема № 1. Поняття системи управління базами даних. Моделі баз даних.
Введення. Предмет і задачі дисципліни. Поняття бази даних (БД) і системи управління
базами даних (СУБД). Рівні абстракції в СУБД. Функції абстрактних даних. Представлення.
Функції СУБД. Експертні системи і бази знань. Типи даних. Поняття картки, картотеки,
інформаційної системи, автоматизованої інформаційної системи
Огляд ранніх (дореляціних) СУБД. Системи, засновані на інвертованих списках.
Структури даних. Маніпулювання даними. Обмеження цілісності. Ієрархічна модель. Сітьова
модель. Основні достоїнства і недоліки ранніх СУБД. Етапи проектування бази даних.
Тема № 2. Нормальні форми представлення даних. Діаграми сутність-зв'язок.
Реляційна модель і її характеристики. Представлення інформації в реляційних БД.
Домени. Відношення. Властивості і види відношень. Цілісність реляційних даних.
Потенційні і первинні ключі. Зовнішні ключі. Правила зовнішніх ключів.
Перша нормальна форма. Друга нормальна форма. Третя нормальна форма.
Нормальна форма Бойса-Кодда. Багатозначні залежності. Четверта нормальна форма.
Залежності з'єднання. П'ята нормальна форма. Підсумкова схема процедури нормалізації.
ER-діаграми. Виникнення семантичного моделювання. Основні поняття методу
сутність-зв'язок. Діаграми ER - екземплярів і ER-типу. Правила формування відношень.
Методологія IDEF1.
РОЗДІЛ № 2
Тема № 3. Основні поняття SQL
Історія створення і розвитку SQL. Оператори, імена, типи даних, константи. Вбудовані
функції. Запити на читання даних. Оператор SELECT. Багатотабличні запити на читання
(об'єднання). Запити з використанням відношення предок/нащадок. Інші об'єднання таблиць
по рівності.
Забезпечення безпеки БД. Методи забезпечення безпеки. Виборче управління
доступом. Обов'язкове управління доступом. Шифрування даних. Контрольний слід
виконуваних операцій. Підтримка заходів забезпечення безпеки в мові SQL. Директиви
GRANT и REVOKE. Представлення і безпека.
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Доступ до бази даних. Кластеризація. Індексування. Щільне і нещільне індексування.
Структури типу Б-дерева. Хешування.
Оптимізація запитів. Оптимізації реляційного вираження. Огляд процесу оптимізації.
Стадія 1. Перетворення запиту у внутрішню форму. Стадія 2. Перетворення в канонічну
форму. Стадія 3. Вибір потенційних низькорівневих процедур. Стадія 4. Генерація планів
обчислення запиту і вибір плану з найменшою вартістю. Перетворення виразів.
Відновлення після збоїв. Поняття відновлення системи. Транзакції. Алгоритм
відновлення після збою системи. Відновлення після відмов системи. Паралелізм. Поняття
блокування. Рішення проблем паралелізму. Здатність до впорядкування. Рівні ізоляції
транзакції. Підтримка в мові SQL.
Тема № 4. Клієнт-серверні технології СУБД Oracle
Технології СУБД. Розподілені бази даних. Принципи функціонування розподіленої
БД. Системи типу клієнт/сервер. Сервери баз даних.
Загальна характеристика СУБД ORACLE та її особливості. Середовища розробки і
виконання в ORACLE. Основні формати команд SQL*PLUS Утиліта SQL*PLUS ORACLE, її
основні функції та команди. Мова структурованих запитів SQL СУБД ORACLE.
Побудова простих запитів операторами мови SQL СУБД ORACLE. Реалізація
елементарних операцій реляційної алгебри операторами мови SQL СУБД ORACLE.
Побудова складних запитів операторами мови SQL СУБД ORACLE. Реалізація операцій
реляційної алгебри операторами мови SQL СУБД ORACLE.. Реалізація схеми БД
операторами мови SQL СУБД ORACLE та за допомогою CASE-технологій. Етапи
проектування схеми БД. Розробка логічної схеми БД. Моделювання предметної області за
допомогою ER-моделі. Реалізація схеми БД операторами мови SQL СУБД ORACLE. ловник
даних ORACLE. Структура словника. Системні подання ORACLE для роботи зі словником.
Основні команди керування доступом до БД. Системні та об'єктні привілеї у СУБД
ORACLE.
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4. Структура навчальної дисципліни

Розділ 1

Розділ 2

Тема № 1:
Поняття системи управління
базами даних. Моделі баз
даних.

Семестр № 6
20
6

2

12

Тема № 2:
Нормальні форми
представлення даних.
Діаграми сутність-зв'язок.

20

4

2

4

10

Тема № 3:
Основні поняття SQL

24

6

4

4

10

Тема № 4:
Клієнт-серверні технології
СУБД Oracle

26

6

4

4

12

90

22

12

12

44

Всього за семестр № 6

Конспект
лекцій
Література
[18]: с. 1426,
[20]: с. 4878
[21]: с. 2436
[23]: с. 3142
Конспект
лекцій
Література
[19]: с. 5176,
[20]: с. 82100
[24]: с. 3460
[26]: с. 112130
Конспект
лекцій
Література
[16]: с. 1448,
[17]: с. 2356
[29]: с. 114134
[30]: с. 2540
Конспект
лекцій
Література
[16]: с. 6080,
[17]: с. 7694
[18]: с. 83111

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література, сторінки

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Аудиторна
контрольна
робота

Самостійна
контрольна
робота

Залік.
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4.1.2. Завдання на самостійну роботу
Завдання що виносяться на самостійну роботу слухача
Література:
Тема № 1. Основні поняття БД. Проектування БД
Інформаційні
підсистеми
системи
інформаційного
Конспект лекцій,
забезпечення ОВС: призначення, завдання, структура, Література [5,6, 10основні
характеристики.
Нормативне
забезпечення 12, 15-25 ], методичні
функціонування інформаційних підсистем ОВС України.
рекомендації до
Об’єкти обліку інформаційних підсистем ОВС. Порядок самостійної роботи
формування інформаційних ресурсів інформаційних
підсистем ОВС. Автоматизовані робочі місця працівників
ОВС. Використання інформаційних підсистем ОВС
України у боротьбі зі злочинністю.
Тема № 2. Нормальні форми представлення даних.
Діаграми сутність-зв'язок
Призначення,
завдання,
структура
Інтегрованої
Конспект лекцій,
інформаційно-пошукової системи ОВС. Нормативне
забезпечення функціонування ІІПС. Характеристика
Література [7,8,
11,12, 15-26],
підсистем ІІПС. Об’єкти обліку та форми надання
інформації до ІІПС. Порядок формування інформаційних
методичні
рекомендації до
ресурсів ІІПС. Порядок доступу до інформаційних ресурсів.
Використання
Інтегрованої
інформаційно-пошукової самостійної роботи
системи ОВС України у боротьбі зі злочинністю
Тема № 3. Основні поняття SQL
Організація БД на основі традиційних файлових систем.
Конспект лекцій,
Об’єктно-орієнтована та об’єктно-реляційна моделі.
Література [15Надмірність даних. Проектування баз даних. Системний
26,28,29,34,36],
аналіз предметної області. Адміністрування бази даних.
методичні
Стратегія проектування бази даних. Теоретичні мови
рекомендації до
запитів. Мова запитів за зразком QBE.
самостійної роботи
Тема № 4. Клієнт-серверні технології СУБД Oracle
Додаткові операції реляційної алгебри. Обмеження
Конспект лекцій,
стандарту SQL на обновлення подання. Порівняння понять
Література [15правильності та несуперечності.
Організація системи
26,28,29,34,36],
захисту у СУБД ACCESS. Організація системи захисту у
методичні
СУБД SQL Server. Захист СУБД у Web.
рекомендації до
самостійної роботи

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми розрахунково-графічних робіт
1. Поняття „дані”, „інформація”, „знання”, „база даних”, „база знань”.
2. Класифікація баз даних.
3. Поняття системи управління базами даних (СУБД), її структура.
4. Вимоги, що пред’являються до баз даних.
5. Поняття моделі даних, ранні моделі даних.
6. Ієрархічна модель даних: типи та структури даних, маніпулювання даними,
обмеження цілісності.
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7. Мережева модель даних: типи та структури даних, маніпулювання даними,
обмеження цілісності.
8. Модель даних інвертованих таблиць: типи та структури даних, маніпулювання
даними, обмеження цілісності.
9. Реляційна модель даних: типи та структури даних та маніпулювання даними.
10. Механізм підтримки цілісності реляційної бази даних: основні положення.
11. Об’єктно-орієнтована модель даних: типи та структури даних, маніпулювання
даними, обмеження цілісності.
12. Модель даних SQL: типи та структури даних, маніпулювання даними, обмеження
цілісності.
13. Базові поняття реляційної бази даних: тип даних, домен.
14. Базові поняття реляційної бази даних: схема відношення, схема даних, кортеж,
відношення.
15. Основні властивості відносин.

5.1.2. Теми наукових робіт
1. Державна політика в галузі формування і використання правових інформаційних
засобів.
2. Поняття правової інформації та інформатизації.
3. Головні цілі, напрямки та стан правової інформатизації в Україні.
4. Поняття інформаційно-пошукової системи (ІПС). Інформаційна система нормативних
документів.
5. Основні сервісні функції правових ІПС.
6. Склад бази даних правової інформації Верховної Ради України, її абоненти та
можливості.
7. Загальна характеристика інформаційно-пошукових систем “Ліга-Закон”, “Нормативні
акти України”, “Правник”, “Юрист-Плюс” та ін.
.

6. Методи навчання
Вивчення курсу дозволить курсантам оволодіти необхідними теоретичними знаннями
щодо побудови та принципів сучасних інформаційних. В навчальному плані для вивчення
дисципліни передбачені такі організаційні форми занять як лекції, практичні і лабораторні
заняття.
На лекційних заняттях викладаються теоретичні засади тем, що вивчаються, а також
приклади їх використання для розв’язання конкретних навчальних задач.
На практичних заняттях курсанти відпрацьовують під керівництвом викладача
методики складання алгоритмів і програм розв’язання типових задач. Практичні заняття
проводяться в навчальній аудиторії або у комп’ютерному класі. Перед практичним заняттям
курсант повинен вивчити певний теоретичний матеріал і (можливо) виконати практичне
завдання у відповідності до методичних вказівок до практичних занять з дисципліни. Після
закінчення практичного заняття курсант отримує домашнє завдання для закріплення
практичних навичок розв’язання задач.
На лабораторних заняттях курсанти самостійно розв’язують індивідуальні варіанти
завдань практичного спрямування: складають математичну модель задачі, розробляють
алгоритм і програму і відпрацьовують програму на комп’ютері у комп’ютерному класі.
Передбачається, що в комп’ютерному класі кожному курсанту надається окремий
комп’ютер. Перед лабораторним заняттям кожний курсант повинен виконати індивідуальне
завдання, що сформульоване у методичних вказівках до лабораторних робіт, і скласти
письмовий звіт про виконану роботу. Цей звіт надається викладачеві на початку заняття.
Якщо курсант не має звіту, то він не допускається до відпрацювання завдання на комп’ютері,
як не готовий до заняття. Після відпрацювання програми на комп’ютері курсант повинен
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показати правильно працюючу програму викладачеві на заздалегідь підготовлених тестах,
що повинні міститися у звіті до лабораторної роботи. Отримавши відмітку про
відпрацювання у звіти курсант допускається до захисту лабораторної роботи. Захист може
бути в усній, письмовій формі або на комп’ютері. За результатами захисту курсант отримує
оцінку, яку викладач виставляє у звіт про лабораторну роботу і в журнал обліку навчальної
роботи групи.
Основним видом інформаційно-методичного забезпечення дисципліни є:
 конспект лекцій;
 методичні вказівки до практичних занять;
 методичні вказівки до лабораторних занять;
 навчальні посібники з дисципліни.
Перелічені складові елементи інформаційно-методичного забезпечення існують як
у друкованому вигляді так і в електронній формі у вигляді роздаткових матеріалів,
відповідного розділу сайту кафедри інформаційних систем , а також у вигляді електронного
навчального комплексу з дисципліни на компактному диску.

8. Методи контролю
Питання які виносяться на залік.
1. Який нормативно-правовий акт містить визначення інформації в Україні?
2. В чому полягає різниця між такими поняттями, як інформація та дані?
3. Які існують форми представлення інформації?
4. Які існують властивості інформації?
5. Яка властивість інформації характеризує її достатність для розуміння і прийняття
рішень?
6. Яка властивість інформації визначає ступінь її близькості до реального стану об'єкта,
процесу, явища і т. ін.?
7. Яка властивість інформації характеризує її важливість для теперішнього часу,
злободенність, нагальність?
8. Які складові компоненти входять до поняття «інформаційна система»?
9. В чому полягає відмінність інформаційної системи від інформаційної технології?
10. Які складові частини входять до поняття «банк даних»?
11. Як класифікують автоматизовані банки даних за архітектурою?
12. Як класифікують автоматизовані банки даних за призначенням?
13. В чому полягає відмінність автоматизованого банку даних від бази даних?
14. Сформулюйте поняття системи баз даних.
15. Що включає система баз даних?
16. Які дані використовуються в базі даних?
17. Що відноситься до апаратного забезпечення системи бази даних?
18. Що відноситься до програмного забезпечення системи бази даних?
19. Назвіть групи користувачем системи баз даних?
20. Назвіть функції адміністратора бази даних?
21. Назвіть переваги застосування баз даних для зберігання інформації?
22. Назвіть існуючи рівні абстракції в СУБД.
23. Сформулюйте поняття зовнішнього представлення.
24. Сформулюйте поняття концептуального представлення.
25. Сформулюйте поняття внутрішнього представлення.
26. Назвіть основні функції СУБД.
27. Дайте визначення експертної системи і бази знань.
28. Назвіть основні загальні характеристики дореляційних систем.
29. Дайте визначення ієрархічної структури даних.
30. Дайте визначення сітьової моделі організації даних.
31. Назвіть основні переваги дореляційних СУБД.
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32. Назвіть основні недоліки дореляційних СУБД.
33. Назвіть основні переваги реляційного підходу до організації даних.
34. Назвіть основні недоліки реляційної організації даних.
35. Дайте визначення домену.
36. Дайте визначення потенційного ключа.
37. Дайте визначення нормальній формі.
38. Скільки нормальних форм визначено на даний час.
39. Охарактеризуйте процедуру нормалізації
40. Що представляє діаграма функціональних залежностей.
41. Дайте визначення першої нормальної форми. Назвіть її недоліки.
42. Дайте визначення другої нормальної форми. Назвіть її недоліки.
43. Дайте визначення третьої нормальної форми. Назвіть її недоліки.
44. Дайте визначення нормальної форми Бойса-Кодда.
45. Особливості операцій вставки (INSERT), видалення (DELETE). модифікації
(UPDATE) для кожної нормальної форми.
46. Дайте визначення четвертої нормальної форми.
47. Дайте визначення п’ятої нормальної форми.
48. Підсумкова схема процедури нормалізації.
49. Основні поняття методу сутність-зв'язок.
50. Дайте визначення діаграми ER-екземплярів і ER-типу. Наведіть приклади.
51. Дайте визначення типів зв’язків
52. Назвіть основні етапи процесу проектування бази даних.
53. Основні принципи методології IDEF1.
54. Які етапи включає робота СУБД.
55. Наведіть схему взаємодії СУБД. Диспетчера файлів і диспетчера дисків.
56. Дайте визначення терміну кластерізація даних.
57. Дайте визначення індексованого файлу.
58. Назвіть переваги застосування індексів.
59. Наведіть приклад індексу, що запропонував Кнут.
60. Дайте визначення хешуванню
61. Наведіть переваги і недоліки хешування.
62. Для чого потрібно виконувати оптимізацію реляційних баз даних.
63. Наведіть приклад оптимізації реляційного вираження.
64. Опишіть першу стадію оптимізації.
65. Опишіть другу стадію оптимізації.
66. Опишіть третю стадію оптимізації.
67. Опишіть четверту стадію оптимізації.
68. Наведіть приклади перетворення виразів.
69. Дайте визначення відновлення системи.
70. Назвіть принцип на якому будується відновлення.
71. Дайте визначення транзакції.
72. Назвіть основні властивості транзакції.
73. Які види порушень можуть виникнути в системі.
74. Наведіть приклади варіантів виконання п'яти транзакцій.
75. Дайте визначення блокуванню системи.
76. Як в SQL підтримується операції фіксації і відкату транзакції відповідно.
77. Назвіть основні принципи функціонування розподіленої бази даних.
78. Назвіть напрями в області СУБД наступного покоління.
79. Для якої моделі даних застосовується середовище СУБД MS Access?
80. Які виділяють в теорії баз даних моделі даних?
81. Що розуміється під поняттям «відношення» у реляційній базі даних?
82. Що розуміється під поняттям «домен» у реляційній базі даних?
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83.
84.
85.
86.

Що розуміється під поняттям «кортеж» у реляційній базі даних?
Що розуміється під поняттям «атрибут» у реляційній базі даних?
Які існують види ключових полів в реляційній базі даних?
Що розуміється під таким принципом побудови реляційної бази даних як посилальна
цілісність?
87. Чи можуть в реляційній базі даних існувати два кортежі, які мають набір даних, що
повністю збігається?
88. Що розуміється під атомарністю атрибуту в реляційній базі даних?
89. Які існують аномалії ненормалізованого відношення?
90. Яким вимогам має відповідати відношення в 1 нормальній формі?
91. Яким вимогам має відповідати відношення в 2 нормальній формі?
92. Яким вимогам має відповідати відношення в 3 нормальній формі?
93. В якому випадку атрибут перебуває в повній функціональній залежності від
ключового поля?
94. Що таке транзитивна залежність у відношенні?
95. З якою метою встановлюються зв’язки між таблицями в реляційній базі даних?
96. Які існують типи зв’язків між таблицями в реляційній базі даних?
97. Створення схеми даних у СУБД MS Access. Порядок визначення зв'язків між полями
таблиць.
98. Порядок конструювання запитів на вибірку в СУБД MS Access. Застосування
параметрів у запиті.
99. Порядок конструювання запитів у СУБД MS Access на каскадне видалення записів.
Застосування параметрів у запиті.
100.
Порядок конструювання запитів на створення таблиці в СУБД MS Access.
101.
Порядок конструювання запитів у СУБД MS Access з полями, що обчислюються.
Застосування параметрів у запиті.
102.
Конструювання форм у СУБД MS Access для завантаження й перегляду таблиць.
Способи створення форм і їх коротка характеристика.
103.
Назвіть основні фази та етапи життєвого циклу системи баз даних.
104.
Які вимоги висуваються до методології проектування баз даних?
105.
Які основні результати дає етап концептуального моделювання?
106.
Назвіть основні результати етапів логічного та фізичного проектування бази
даних.
107.
Опишіть кроки перетворення ER-моделі на реляційну базу даних.
108.
Надайте визначення цілісності даних.
109.
Що називається обмеженням цілісності?
110.
Наведіть класифікацію обмежень цілісності.
111.
Надайте визначення декларативним обмеженням цілісності.
112.
Надайте визначення процедурним обмеженням цілісності.
113.
Чим забезпечується цілісність атрибутів у реляційній СУБД.
114.
Надайте визначення динамічним обмеженням цілісності.
115.
Чим задаються ситуаційно-орієнтовані обмеження цілісності.
116.
За допомогою яких засобів підтримується безпека даних?
117.
Наведіть комп’ютерні засоби захисту даних.
118.
Наведіть некомп’ютерні засоби захисту даних.
119.
Що таке однорідні й неоднорідні розподілені бази даних?
120.
Чи відрізняється логічна архітектура розподілених баз даних архітектурі
ANSI/SPARC?
121.
Що таке розподіленість, неоднорідність й атомарність баз даних?
122.
Які механізми розподіленого зберігання даних ви знаєте?
123.
Які різновиди фрагментації баз даних ви знаєте?
124.
Що таке реплікація? Які існують механізми й моделі реплікації?
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125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Опишіть методи розподілу даних.
Опишіть методи розпаралелювання операцій реляційної алгебри.
Що таке екстенційна та інтенсійна бази даних?
Назвіть характерні риси систем баз даних, що притаманні й технології XML.
Які функції СУБД не підтримує технологія XML?
Назвіть три основні різновиди баз даних на основі XML?
Які є різновиди БД із вбудованою підтримкою XML?
Опишіть загальну схему доступу до баз даних через Інтернет?
Перелічіть основні складові об'єктно-орієнтованої моделі даних?
Назвіть основні положення об’єктної моделі даних ODMG?
Що таке "колекція"? Які є вбудовані типи колекцій?
Що таке "структура"? Які стандартні операції означені для структури?
Що таке "клас"? Які є характеристики класу?
Які є підходи до реалізації об'єктно-орієнтованих СУБД?
Що перетворює дані на знання?
На яких постулатах базуються традиційні бази даних та ормаційні системи?
Опишіть формально-логічну модель зображення знань?
Як зображуються знання в семантичній мережі?

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та
лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок курсантом
(студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх
корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи
академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку
роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються
під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі
види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та
індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та
робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт,
публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні
роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі
навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне
значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та
виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне
значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та
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виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.
Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні
заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим
контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття
та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт
10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

Результат
=( ( навчальних занять +
за семестр

Результат
самостійної
роботи за
семестр

) /

2 ) *10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному
ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи.
Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку
успішності,
навчальних
картках
курсантів
(студентів,
слухачів),
залікових
книжках. Присутність курсантів (студентів, слухачів) на проведенні підсумкового
контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився на
підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у
відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку), з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна
кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при
розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів), становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені,
заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів
(перед підсумковим
контролем)

+

Кількість балів за
підсумковим
контролем

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового контролю отримав
оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен, залік) повторно. Повторне
складання підсумкового контролю (екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що
створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки
виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Курсантам (студентам, слухачам), які
отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни,
можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше
як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти
(студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін,
відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок
(нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з
урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим
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контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку), то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів,
набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали
Підсумкові бали
навчальної
= за поточний + за попередній
:
2
дисципліни
семестр
семестр
У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання результатів
роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (роботу на семінарських,
практичних, лабораторних й інших аудиторних заняттях, виконання самостійних
навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра
визначає вимоги до здобувачів вищої освіти щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни, а
саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або
індивідуальної роботи. Наприклад:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання тощо.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів

Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89
Добре
(“зараховано”)
75 – 81

68 –74

Задовільно
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
D
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
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60 – 67

35–59
Незадовільно
(„не зараховано”)

1–34

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
FX якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
F
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Методичне забезпечення
1. Навчально методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Організація баз
даних та знань» Галузь знань: "Інформаційна безпека" (1701) Напрям підготовки:
6.170102 "Системи технічного захисту інформації". Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр. Форма навчання: денна.
2. Навчально методичні матеріали до лабораторних робіт з дисципліни «Організація баз
даних та знань» Галузь знань: "Інформаційна безпека" (1701) Напрям підготовки:
6.170102 "Системи технічного захисту інформації". Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр. Форма навчання: денна.
3. Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація баз
даних та знань» Галузь знань: "Інформаційна безпека" (1701) Напрям підготовки:
6.170102 "Системи технічного захисту інформації". Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр. Форма навчання: денна.

10.2. Рекомендована література
Базова
Нормативно-правові акти.
1.
Конституція України: Закон України від 25 грудня 1990 року // Відомості Верховної
Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
2.
Про міліцію: Закон України від 25 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1991. – № 4. – ст. 21.
3.
Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1992. – № 48. – ст. 650.
4.
Закон України
“Про Національну програму інформатизації” [Текст] //
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181.
5.
Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг”
[Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст.275.
6.
Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах" [Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 31, ст.286.
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7.
Закон України "Про інформацію" [Текст] // Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 1992, N 48, ст.650.
8.
Закон України “Про Концепцію Національної програми інформатизації”
[Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.182.
9.
Указ Президента України „Про першочергові завдання щодо впровадження
новітніх інформаційних технологій” [Текст]// Урядовий кур'єр 2005, N207 від 01.11.2005.
10.
Про державну таємницю: Закон України від 21 жовтня 1994 року // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. – № 16. – ст. 94.
11.
Про науково–технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 року //
Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – ст. 345.
12.
Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року //
Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – ст. 65.
13.
Про захист інформації в інформаційно–телекомунікаційних системах: Закон
України від 05 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – ст. 287.
14.
Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – ст. 481.
Основна навчальна література
15. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології в діяльності
правоохоронних органів / М. М.Зацеркляний, В.В. Наумов // Харків: Тимченк 2010.-382 с.
16.Луни К. Oracle database 10g. Полный справочник. Том 1 / К. ни. — СПб. : ИД
"Питер", 2006. — 700 с.
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