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ВСТУП 

 

Основним завданням, що ставиться перед студентами при виконанні 

курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація баз даних», є набуття 

навичок самостійної розробки інформаційних систем та програмних виробів, 

що відповідають вимогам до функціональних можливостей автоматизованих 

систем керування робочим місцем оператора.  

У результаті виконання курсової роботи студент повинен  

знати: 

– призначення та основні принципи організації баз даних (БД); 

– основні моделі БД і способи їх реалізації; 

– основні положення реляційної моделі і методу «сутність-зв’язок»; 

– призначення нормалізації і процедуру нормалізації БД; 

– мову запитів SQL та принципи обробки запитів. 

уміти: 

– виділяти сутності і зв’язки предметної галузі; 

– нормалізувати відношення при проектуванні реляційної бази даних; 

– виконувати концептуальне проектування БД із використанням методу 

«сутність-зв’язок»; 

– виконувати логічне проектування БД із використанням методу 

нормалізації відношень; 

– застосовувати мову запитів SQL. 

В процесі виконання курсової роботи студент має закріпити базові 

теоретичні знання з теорії (розподілених) баз даних, управління серверами баз 

даних (на прикладі MySQL та MongoDB) і реалізації доступу до баз даних із 

використанням архітектури клієнт-сервер. 
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1  ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 

 

Пояснювальна записка (ПЗп) до курсової роботи (КР) має бути 

надрукована на аркушах білого паперу формату А4 (210х297 мм) за допомогою 

комп’ютерної техніки з одного боку аркуша. 

Шрифт тексту записки 14 пт. Times New Roman, назви розділів – шрифт 

Arial, усі літери великі, назви підрозділів – шрифт Arial, написання літер як у 

реченнях. Рисунки і таблиці великого розміру допускається виконувати на 

аркушах А3 (297х420 мм). 

На одній сторінці записки допускається не більше трьох виправлень, 

зроблених акуратно та розбірливо (допускається застосування коректора). 

Послідовність розміщення матеріалу в ПЗп до КР повинна бути такою: 

– титульна сторінка; 

– аркуш завдання на курсову роботу; 

– перелік умовних скорочень; 

– зміст; 

– вступ; 

– основний текст пояснювальної записки; 

– висновки; 

– перелік використаної літератури; 

– додатки. 

На титульній сторінці, переліку скорочень та змісті має бути контурна 

рамка. Зразок титульної сторінки наведено у додатку А. 

Кожна сторінка ПЗп до КР, окрім першої сторінки розділу «Вступ», 

повинна мати рамку та основний напис відповідно до ДСТУ 34.201-89 (рис. 

Б.2). На першій сторінці розділу «Вступ» виконується основний напис за 

формою, наведеною на рис. Б.1. 

В графах основного напису, наведеного на рис. Б.1, вказують (номери 

граф на рисунку показані в дужках): 
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– у графі 1 – найменування теми КР; 

– у графі 2 – шифр КР; 

– у графі 7 – порядковий номер сторінки, нумерація сторінок наскрізна по 

КР (нумерують сторінки, починаючи з титульної, номер проставляють лише на 

сторінках, на яких є рамка основного напису); 

– у графі 8 – загальну кількість сторінок КР; 

– у графі 9 – скорочені назви кафедри та навчального закладу; 

– у графі 11 – прізвища осіб, що підписали документ; 

– у графі 12 – підписи осіб, прізвища яких зазначені у графі 11; 

– у графі 13 – дату підписання документа. 

Графи 4, 14–18 не заповнюються. 

Відстань від лівого та правого боків аркуша до тексту має складати 25 та 

10 мм відповідно, від верхнього та нижнього боків аркушу до тексту – 10 мм та 

25 мм відповідно. Відступ абзацу – 12,5 мм. 

Пояснювальну записку оформлюють відповідно до вимог і подають на 

кафедру в готовому вигляді (зшитому, переплетеному чи в обкладинці). Зразок 

оформлення титульної сторінки наведено в додатку А. 

Додатково до записки додають спеціальні (магнітні чи інші) носії 

інформації, що містять програми (тексти та бінарні файли), дані чи об’ємні 

додатки, наявність яких у тексті пояснювальної записки недоцільна. 

 

2  ВИМОГИ ЩОДО ВИКЛАДЕННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

ПЗп до КР повинна бути написана чіткою та зрозумілою літературною 

мовою без граматичних та стилістичних помилок. 

ПЗп до КР пишуть державною (українською) мовою. Текст ПЗп до КР 

викладається зазвичай у безособовій формі, наприклад, «... проєктом 

передбачено...» чи «... проєктом передбачається...». 

Для описання операцій, які виконуються людиною, рекомендується 

використовувати третю особу множини чи однини, наприклад, 



 

7 

«... встановлюють пароль для входу в мережу», «... адміністратор мережі 

визначає рівень...». 

У математичних виразах допускається використовувати першу особу 

множини, наприклад, «... з огляду на рівняння (1.5) та (1.6), знаходимо...». 

Виклад від першої особи однини не допускається (окрім цитат), так, 

наприклад, не можна писати: «Я у своєму проєкті вирішив...». 

У тексті ПЗп до КР (окрім цитат) не допускається: 

– застосовувати звороти розмовної мови; 

– застосовувати застарілі чи жаргонні терміни та вирази; 

– застосовувати скорочення слів, окрім установлених чинними 

стандартами та загальноприйнятих у літературній мові. 

У записці варто застосовувати стандартизовані найменування та 

позначення одиниць фізичних величин (система SІ). 

Якщо в тексті наводяться числові значення, виражені в однакових 

одиницях, то позначення одиниці вказують тільки після останнього числового 

значення, наприклад: «... 560, 720, 840 Мбайт...» чи «... від 1 до 5 мм». 

Числові значення величин варто вказувати з необхідною точністю, а у 

деяких величинах (зокрема в таблицях) слід вирівняти кількість знаків після 

десяткової коми, наприклад: «1,50; 1,75; 2,00». 

 

3  ТЕМАТИКА РОБІТ 

 

Тема КР призначається викладачем. За бажанням тема може бути 

запропонована студентом. Загальна тематика курсових робіт – інформаційна 

система (ІС) підприємства (установи, організації), його відділу чи структурного 

підрозділу. 

Перелік пропонованих тем робіт доводиться до відома студентів 

протягом перших двох тижнів поточного навчального семестру. Робота 

виконується протягом навчального семестру і може бути продовженням 

дослідження чи розвитком результатів, отриманих студентом протягом 
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попередніх років навчання. 

Приблизний перелік тем курсових робіт такий: 

1. ІС «Автомобілебудівне підприємство». 

2. ІС «Аптека лікарських рослин». 

3. ІС «Аптечний склад». 

4. ІС «Банк». 

5. ІС «Банківське відділення надання кредитів». 

6. ІС «Будівельне підприємство». 

7. ІС «Бюро знахідок». 

8. ІС «Взуттєвий цех». 

9. ІС «Видавничо-поліграфічний центр». 

10. ІС «Відділ аспірантури». 

11. ІС «Відділ виробничої практики». 

12. ІС «Відділ декоративних рослин». 

13. ІС «Відділ кадрів професорсько-викладацького складу». 

14. ІС «Відділ комп’ютерних комплектуючих». 

15. ІС «Відділ маркетингу металургійного підприємства». 

16. ІС «Відділ молочної продукції». 

17. ІС «Відділ побутової хімії». 

18. ІС «Відділ ювелірних виробів». 

19. ІС «Відділення банку». 

20. ІС «Відділення міліції». 

21. ІС «Вчена рада ЗВО». 

22. ІС «Географічне товариство». 

23. ІС «Головне поштове відділення міста». 

24. ІС «Деканат». 

25. ІС «Екзаменаційна комісія». 

26. ІС «ЖЕК». 

27. ІС «Зоомагазин». 

28. ІС «Зоопарк. Меню тварин». 



 

9 

29. ІС «Зоопарк. Облік роботи біологічних гуртків». 

30. ІС «Комітет тенісного турніру». 

31. ІС «Комітет футбольного турніру». 

32. ІС «Кондитерський відділ магазину». 

33. ІС «Кондитерський цех». 

34. ІС «Діагностичне відділення лікарні». 

35. ІС «Лабораторії лікарні». 

36. ІС «Приймальне відділення лікарні». 

37. ІС «Хірургічне відділення лікарні». 

38. ІС «Ломбард». 

39. ІС «Магазин будівельних матеріалів». 

40. ІС «Магазин канцелярських товарів». 

41. ІС «Магазин стрілецької зброї». 

42. ІС «Магазин цифрових компакт-дисків». 

43. ІС «Меблевий магазин». 

44. ІС «Міфологічні персонажі». 

45. ІС «Навчальна частина ЗВО». 

46. ІС «Неорганічні речовини». 

47. ІС «Облік документообігу ріелторської організації». 

48. ІС «Облік індивідуальних користувачів електроенергії». 

49. ІС «Облік індивідуальних користувачів теплопостачання». 

50. ІС «Облік клієнтів банку». 

51. ІС «Облік клієнтів зубопротезного відділення стоматологічної 

клініки». 

52. ІС «Облік клієнтів косметологічного центру». 

53. ІС «Облік клієнтів салону краси». 

54. ІС «Облік клієнтів терапевтичного відділення стоматологічної 

клініки». 

55. ІС «Облік матеріальних цінностей готелю». 

56. ІС «Облік музейних експонатів». 
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57. ІС «Облік на автотранспортному підприємстві». 

58. ІС «Облік наукових публікацій». 

59. ІС «Облік проведення ремонтних робіт». 

60. ІС «Облік програмних засобів». 

61. ІС «Облік продажу побутової техніки». 

62. ІС «Облік творів архітектури». 

63. ІС «Облік творів живопису». 

64. ІС «Облік товарів гомеопатичного центру». 

65. ІС «Облік товарів фітоцентру». 

66. ІС «Облік товарообігу кафе». 

67. ІС «Обслуговування клієнтів пральні». 

68. ІС «Овочевий відділ супермаркету». 

69. ІС «Паспортний стіл». 

70. ІС «Педіатричне відділення поліклініки». 

71. ІС «Поштове відділення». 

72. ІС «Продаж авіаквитків». 

73. ІС «Продаж залізничних квитків». 

74. ІС «Профілакторій». 

75. ІС «Профком студентів». 

76. ІС «Пункт прокату велосипедів». 

77. ІС «Пункт прокату побутової техніки». 

78. ІС «Пункт прокату туристичного спорядження». 

79. ІС «Рибний відділ супермаркету». 

80. ІС «Ріелторська фірма». 

81. ІС «Санаторій». 

82. ІС «Служба озеленення міста». 

83. ІС «Спортивні секції ДЮСШ». 

84. ІС «Спортивні секції ЗВО». 

85. ІС «Спортивні клуби міста». 

86. ІС «Підсистема обліку ремонтних робіт СТО». 
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87. ІС «Підсистема продажу запасних частин СТО». 

88. ІС «Театр». 

89. ІС «Туристичне агентство». 

90. ІС «Школа». 

 

4  ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Зміст ПЗп до КР має такі основні розділи: 

Вступ 

1 Аналіз предметної області. 

2 Функціональна структура об’єкта розробки. 

3 Постановка комплексу задач. 

4 Проектування бази даних. 

5 Реалізація підсистеми оброблення даних. 

Висновки 

Список використаної літератури 

Додатки 

 

5  ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ ЩОДО ВИКОНАНЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

КР виконується протягом навчального семестру. За підсумками роботи, 

не пізніше ніж за тиждень до початку сесії, студент повинен подати на кафедру 

підготовлену в друкованому вигляді ПЗп до КР та захистити роботу. 

Основними формами контролю виконання КР є поточний, проміжний і 

підсумковий. 

Поточний контроль студент здійснює особисто, перевіряючи 

відповідність стану виконаних робіт графіку виконання КР і поточних 

характеристик проєкту вимогам технічного завдання. 

Проміжний контроль здійснює керівник КР, перевіряючи виконані 
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завдання відповідно до графіка проведення контролю. Визначені недоліки 

мають бути усунені до завершення виконання КР. 

Підсумковий контроль містить 2 етапи: 

1) етап перший – допуск КР до захисту. Передбачає перевірку ПЗп до КР 

керівником і висновок щодо можливості захисту із зазначенням недоліків.  

У разі позитивного висновку – недоліки розробник виправляє за бажанням. У 

разі негативного висновку основні недоліки є обов’язковими до виправлення. 

2) етап другий – захист роботи. Проводиться комісією в термін, 

визначений графіком виконання КР. 

Підсумковий контроль передбачає: 

1) доповідь студента щодо реалізованих у системі проєктних рішень; 

2) комплексне тестування всього проекту і окремих модулів на 

відповідність функціональним і якісним характеристикам; 

3) перевірку складу та якості програмної документації, комплектність 

проекту відповідно до поданого опису та технічного завдання; 

4) співбесіда. Для встановлення рівня теоретичних і практичних знань 

викладач проводить опитування студента. Можливі питання: уточнювальні за 

матеріалами КР, загальні з навчального курсу «Організація баз даних». 

За підсумками захисту керівник КР на титульній сторінці виставляє 

оцінку, завіряючи її своїм підписом і підписами членів комісії. КР оцінюється 

комплексним рейтинговим показником, який враховує складові, наведені в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Складові комплексного рейтингового показника оцінювання 

Критерій 
Відсоток від загальної 

кількості балів 
Примітка 

Своєчасність 

затвердження теми, 

завдання на КР 

5 

Бали не нараховуються у 

разі несвоєчасного затверд-

ження теми та завдання 
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Продовження таблиці 1 

Критерій 
Відсоток від загальної 

кількості балів 
Примітка 

Якість оформлення 

пояснювальної записки 
35 

Кількість балів може бути 

зменшено за порушення ви-

мог до оформлення роботи, 

невідповідність структури 

ПЗп до КР визначеним 

вимогам тощо 

Алгоритмічна, матема-

тична та функціональна 

складність розроблено-

го програмного продук-

ту, коректність виснов-

ків і практична цінність 

пропонованих рішень 

35 

Оцінюється якість і корект-

ність визначення вимог, 

повнота реалізації функцій, 

складність використаних 

технічних рішень 

Своєчасність здачі КР, 

якість підготовленої до-

повіді та рівень захисту 

КР 

25 

Кількість балів може бути 

зменшено за відсутність 

презентації (–5 %), неко-

ректні відповіді на питання 

(–10 %), несвоєчасність зда-

чі роботи (–10 %) 

 

Сумарний показник переводиться в оцінку за затвердженою шкалою 

оцінювання. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 

Форма № Н-6.01-у 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ 

(РОБОТА) 

 
з навчальної дисципліни «Організація баз даних» 

(назва дисципліни) 

на тему: ___________________________________________________ 

 

 

 
Студента  _____ курсу групи ____________________ 

напряму підготовки  ___________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник  ____________________________________ 

_____________________________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

 

Національна шкала ____________________________ 

Кількість  балів:  __________   Оцінка:  ECTS  _____ 

 

 

 

 

                                                                     Члени комісії          ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                                 (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                                 (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                                 (підпис)                         (прізвище та ініціали) 
 

 

 

м. Кременчук – 20__ р. 
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Додаток Б 

Форми основного напису 

Вим. Арк. № докум. Підпис Дата
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Рисунок Б.1 – Основний напис на першій сторінці розділу «Вступ» 
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Рисунок Б.2 – Основний напис на наступних сторінках записки
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