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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Організація баз даних 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 123 «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання ІІ, семестр ІV 

Кількість кредитів: 6,  

Мова викладання: українська 

Звітність: диф. залік, КР 

https://drive.google.com/drive/folders/16VwmzraQ_Zj

WwO2r8wT5nhquxc57ShGP  

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Мамчур Дмитро Григорович 

Профайл викладача http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-

grygorovych  

Контактна інформація Ел. адреса: dgmamchur@gmail.com  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні і лабораторні заняття (проблемні й 

оглядові лекції, заняття із застосуванням комп'ютерної та телекомунікаційної 

техніки, проведення бесід та дискурсій), самостійна робота з використанням 

навчальної та наукової літератури, консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування компетентностей в 

галузі баз даних – набуття теоретичних знань і практичних навичок проектування, 

реалізації та роботи з реляційними і нереляційними базами даних. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація баз даних» є: 

− набути загальних теоретичних знань про методи проектування баз даних та 

принципи побудови баз даних інформаційних систем; 

− опанувати вміння проектувати реляційні та нереляційні бази даних; 

https://drive.google.com/drive/folders/16VwmzraQ_ZjWwO2r8wT5nhquxc57ShGP
https://drive.google.com/drive/folders/16VwmzraQ_ZjWwO2r8wT5nhquxc57ShGP
https://drive.google.com/drive/folders/16VwmzraQ_ZjWwO2r8wT5nhquxc57ShGP
https://drive.google.com/drive/folders/16VwmzraQ_ZjWwO2r8wT5nhquxc57ShGP
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-grygorovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-grygorovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-grygorovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-grygorovych
mailto:dgmamchur@gmail.com
mailto:dgmamchur@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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− навчитися використовувати сучасні інструментальні програмні засоби для 

проектування та розробки реляційних і нереляційних базами даних; 

− набути навичок практичної роботи з реляційними і нереляційними базами 

даних. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК-3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

Фахові: 

ФК−1 Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а 

також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення 

професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії 

ФК−5 Здатність використовувати засоби і системи автоматизації 

проектування до розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, 

Інтернет додатків, кіберфізичних систем тощо 

ФК−9 Здатність системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні технології та системи 

ФК−13 Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних та 

інформаційних технологій, визначати обмеження цих технологій 

ФК−14 Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням 

усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, 

налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію 
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Програмні результати навчання: 

Знання: 

ПРН−1 Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж 

ПРН−3 Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−4 Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, 

соціальному і екологічному контексті 

Уміння: 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності 

ПРН−8 Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 

ПРН−10 Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і 

розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, 

експлуатувати, типове для спеціальності обладнання 

ПРН−11 Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії 

ПРН−14 Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих 

інтересів 

Автономність: 

ПРН−19 Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення  

ПРН−20 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення 

ПРН−21 Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики  
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Структура курсу 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

Л
Р

 

С
а

м
.

р
. 

Змістовий модуль 1. Основи реляційних баз даних 

2 2 7 

Тема 1. Основні поняття 

систем баз даних. 

ПРН−1 Знати і розуміти 

наукові положення, що лежать 

в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем 

та мереж 

ПРН−3 Знати новітні 

технології в галузі 

комп’ютерної інженерії  

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

2 4 8 

Тема 2. Реляційна модель 

даних. Модель «сутність-

зв’язок». 

ПРН−7 Вміти розв’язувати 

задачі аналізу та синтезу 

засобів, характерних для 

спеціальності  

ПРН−6 Вміти застосовувати 

знання для ідентифікації, 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для 

досягнення поставлених цілей 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 4 8 

Тема 3. Реляційна 

алгебра та реляційне 

числення 

ПРН−1 Знати і розуміти 

наукові положення, що лежать 

в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем 

та мереж  

ПРН−6 Вміти застосовувати 

знання для ідентифікації, 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для 

досягнення поставлених цілей 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 4 8 

Тема 4. Нормалізація 

відношень 

ПРН−1 Знати і розуміти 

наукові положення, що лежать 

в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем 

та мереж  

ПРН−6 Вміти застосовувати 

знання для ідентифікації, 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для 

досягнення поставлених цілей 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 2. Мови визначення, управління та маніпулювання даними 
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2 4 8 

Тема 5. Система 

управління базами даних 

MS SQL Server 

ПРН−3 Знати новітні 

технології в галузі 

комп’ютерної інженерії 

ПРН−11 Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання 

задач комп’ютерної інженерії 

ПРН−14 Вміти поєднувати 

теорію і практику, а також 

приймати рішення та 

виробляти стратегію 

діяльності для вирішення 

завдань спеціальності з 

урахуванням 

загальнолюдських цінностей, 

суспільних, державних та 

виробничих інтересів 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

4 6 8 

Тема 6. Оператори 

визначення даних (DDL) 

ПРН−8 Вміти системно 

мислити та застосовувати 

творчі здібності до 

формування нових ідей 

ПРН−10 Вміти розробляти 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених 

застосувань, мобільних і 

гібридних систем, 

розраховувати, експлуатувати, 

типове для спеціальності 

обладнання 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 8 

Тема 7. Мова управління 

транзакціями (TCL), 

оператори управління 

даними (DCL) та 

маніпулювання даними 

(DML) 

ПРН−7 Вміти розв’язувати 

задачі аналізу та синтезу 

засобів, характерних для 

спеціальності 

ПРН−8 Вміти системно 

мислити та застосовувати 

творчі здібності до 

формування нових ідей 

ПРН−14 Вміти поєднувати 

теорію і практику, а також 

приймати рішення та 

виробляти стратегію 

діяльності для вирішення 

завдань спеціальності з 

урахуванням 

загальнолюдських цінностей, 

суспільних, державних та 

виробничих інтересів 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

4 4 10 

Тема 8. Оператор 

вибірки SELECT 

ПРН−8 Вміти системно 

мислити та застосовувати 

творчі здібності до 

формування нових ідей 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 
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ПРН−10 Вміти розробляти 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених 

застосувань, мобільних і 

гібридних систем, 

розраховувати, експлуатувати, 

типове для спеціальності 

обладнання 

ПРН−14 Вміти поєднувати 

теорію і практику, а також 

приймати рішення та 

виробляти стратегію 

діяльності для вирішення 

завдань спеціальності з 

урахуванням 

загальнолюдських цінностей, 

суспільних, державних та 

виробничих інтересів 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 3. Нереляційні СКБД 

4 4 6 

Тема 9. Нереляційні 

СКБД 

ПРН−1 Знати і розуміти 

наукові положення, що лежать 

в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем 

та мереж 

ПРН−3 Знати новітні 

технології в галузі 

комп’ютерної інженерії 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 4 10 

Тема 10. Система 

управління базами даних 

MongoDB 

ПРН−3 Знати новітні 

технології в галузі 

комп’ютерної інженерії 

ПРН−11 Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання 

задач комп’ютерної інженерії 

ПРН−14 Вміти поєднувати 

теорію і практику, а також 

приймати рішення та 

виробляти стратегію 

діяльності для вирішення 

завдань спеціальності з 

урахуванням 

загальнолюдських цінностей, 

суспільних, державних та 

виробничих інтересів 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 
Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 
Завдання до 

лабораторних робіт 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/tim

eTable/group 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність 

виконання завдань 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
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2 

Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/tim

eTable/group 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці теми 
Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 
Модуль 1, модуль 2 

(тести) 
Наприкінці модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

5 Курсова робота 

Щотижня, згідно з 

календарним планом 

виконання курсової роботи: 

http://193.189.127.179:5010/tim

eTable/group 

Самостійність, правильність, 

логічність, відповідність 

темі, оригінальність та 

комплексність курсової 

роботи 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування занять. 

2. Активне і продуктивне виконання лабораторних робіт (додаткові бали за 

виконання індивідуальних завдань та творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

участь у науково-практичних заходах). 

5. Виконання тестових та практичних завдань. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Види занять Максимальна 

сума балів 

Лекції: відвідування, опитування  28 

Лабораторні роботи: виконання, захист 32 

Поточний контроль: тестові контрольні роботи, 

опрацювання питань для самостійної підготовки 

20 

Підсумковий контроль 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
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повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, участь в університетських 

заходах тощо) 

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://krnu.org/course/view.php?id=970. 

Лабораторні роботи та курсова робота, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом 

усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні 

поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти. 

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf), «Положення про 

перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на 

академічний плагіат» http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf, на 

основі якого розроблена «Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних 

робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf 

 

 

Методичне забезпечення 

https://drive.google.com/drive/folders/16VwmzraQ_ZjWwO2r8wT5nhquxc57ShGP  

 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 

– Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Організація баз даних» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», 

Частина І, Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2021, 44 с. 

– Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Організація баз даних» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/16VwmzraQ_ZjWwO2r8wT5nhquxc57ShGP
https://drive.google.com/drive/folders/16VwmzraQ_ZjWwO2r8wT5nhquxc57ShGP
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Частина ІІ, Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2021, 34 с. 

– Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Організація баз даних» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», 

Частина ІІІ, Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2021, 53 с. 

– Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Організація баз даних» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», 

Частина IV, Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2021, 52 с. 

3. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи 

Методичні вказівки щодо виконання курсового проєкту з навчальної дисципліни 

«Організація баз даних» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 123 

– «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», Кременчук: 

видавничий відділ КрНУ, 2021, 18 с. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Організація баз даних» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 123 

– «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», Кременчук: 

видавничий відділ КрНУ, 2021, 14 с. 

5. Питання до заліку. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Електронний репозиторій КрНУ, методичні вказівки кафедри комп’ю-

терної інженерії та електроніки http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=5. 

2. 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. 

3. Трофименко О. Г. Організація баз даних : навч. посібник / О. Г. 

Трофименко, Ю. В. Прокоп, Н. І. Логінова, І. М. Копитчук. 2-ге вид. виправ. і 
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доповн. – Одеса : Фенікс, 2019. – 246 с. 

4. Гайна Г. А. Основи проектування баз даних : навч. посіб. К. : Кондор, 

2008. 200 с. 

5. ДСТУ 2874-94. Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та 

визначення. К. : Держстандарт України, 1995. 29 с. 

6. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. 

Терміни та визначення. К. : Держстандарт України, 1995. 32 с. 

7. Завадський І. О. Основи баз даних : навч. посіб. К. : Видавець І. О. 

Завадський, 2011. 192 с. 

8. 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. 

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

http://www.znannya.org/labs/?view=mysqli-intro (дата звернення: 22.12.2018). 

10. Тарасов О. В., Федько В. В., Лосєв М. Ю. Використання мови SQL для 

роботи з сучасними системами керування базами даних. Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. 348 

с. 

11. Тарасов О. В., Федько В. В., Лосєв М. Ю. Проектування баз даних : навч. 

посіб. Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. 200 с. 

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

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

13. Федько В. В., Тарасов О. В., Лосєв М. Ю. Організація баз даних та знань 

: навч.-прак. посібн. Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. 200 с. 

14. Seguin Karl. The Little MongoDB Book [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://jsman.ru/mongo-book/index.html. 

15. Офіційний сайт СУБД MongoDB [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.mongodb.org/downloads. 

 

Додаткова 

1. Костенко О. Б. Організація баз даних та знань : конспект лекцій / 
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О. Б. Костенко, І. О. Гавриленко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 92 с. 

2. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : Навч. посібник. 2 

видання, перероблене і доповнене. Київ : КНЕУ, 2001 

3. Пасічник В.В.Організація баз даних та знань: підручник для ВНЗ/ В.В. 

Пасічник, В.А. Резніченко. – К.: Видавнича група BHV,2006. – 384 с. 

4. Ярцев В.П. Організація баз даних та знань: навчальний посібник. – К. ДУТ 

2018. – 214с. 

5. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем : підручник / В. 

А. Павлиш, Л. К. Гліненко, Н. Б. Шаховська. – Львів : Львівська політехніка, 2018. 

– 619 с. 

6. Костріков С. В. Інформаційні технології в БД. Навчально-методичний 

посібник / С. Костріков. – Харків : РВВ ХНУ, 2015. – 56 с. 

7. Цеслів О. В. Технологія проєктування та адміністрування баз даних і 

сховищ даних : навч. посібник / О. В. Цеслів, А. С. Коломієць ; Нац. техн. ун-т 

України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ : КПІ ім. І. Сікорського 

: Політехніка, 2017. – 281 с. 

8. Vince T., Lukash P., Schweiner D., Tomchikova I., Mamchur D. Android 

application supporting developed web applications testing // Proceedings of the 

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2017, 2017, 

2018-January, pp. 392–395 

9. Mamchur D., Yatsiuk R. Designing a Neural Adaptive Control System by 

Method of Analytical Design of Aggregated Nonlinear Regulator for Control an 

Induction Motor // Proceedings of the 20th IEEE International Conference on Modern 

Electrical and Energy Systems, MEES 2021, 2021 

10.  Zagirnyak M., Mamchur D., Gladyr A. DComFra DC-office as a Tool for 

Digital Skills Development for the Electrical Engineering Students // Proceedings of the 

20th IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 

2021, 2021 

11. Zagirnyak M., Gladyr A., Mamchur D., Nozhenko V. Peculiarities of Blended 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85048881629&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85048881629&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85048881629&origin=resultslist&sort=plf-f
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85048881629&origin=resultslist&sort=plf-f
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Learning Laboratory Workshop for Electrical Engineering Students // Proceedings of the 

2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System, MEES 

2022, 2022 

Інтернет-ресурси: 

1. Tutorialspoint. SQL tutorial. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://www.tutorialspoint.com/sql/index.htm 

2. Довідник з mySQL. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://dev.mysql.com/doc/ 

3. SQL Довідник ключових слів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://w3schoolsua.github.io/sql/sql_ref_keywords.html 

4. Intro to SQL: Querying and managing data. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql 

5. SQL Tutorial. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://www.w3schools.com/SQL/deFault.asp 


