
Силабус навчальної дисципліни 
 

№ Назва поля Детальний контент, коментарі 
1. Назва факультету  Факультет Комп’ютерних наук 
2. Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
3. Код і назва спеціальності 122 Комп’ютерні науки 
4. Тип і назва освітньої 

програми 
ОПП «Штучний інтелект» 

5. Назва дисципліни 
(інформація з ЦІСТ) 

Технології СУБД Oracle 

6. Кількість ЄКТС кредитів 3 
7. Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 
годинами навчання) 

Лекції – 18 годин, практичні заняття – 18 годин, 
консультації – 6 годин, самостійна робота – 48 
години.Семестровий контроль –  залік. 

8. Графік (терміни) вивчення 
дисципліни  

3-й рік, 5-й семестр 

9. Передумови для навчання 
за дисципліною 

Раніше мають бути вивчені дисципліни: Алгоритмізація 
та програмування, Організація баз даних та знань, 
Об'єктно-орієнтоване програмування, Функціональне 
програмування 

10. Анотація (зміст) 
дисципліни  

Вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної 
підготовки за  освітньою програмою «Штучний інтелект», 
містить змістові модулі: 
1.Основні поняття та означення 
Тема 1. Вступ до бази даних Oracle історичний екскурс. 
Розгляд концепції  Oracle. 
Тема 2. Розгляд реляційних баз даних, об’єктів, схем та 
принципів праці з ними. Доступ до баз даних на  різних 
рівнях, управління транзакціями. 
Тема 3. Система управління базами даних (СУБД). 
Архітектура бази даних Oracle. Розгляд ядра бази даних 
Oracle.  
2.Методи, моделі та інструменти роботи з ORACLE. 
Тема 1. Системи розгортання та адміністрування  бази 
даних Oracle.  
Тема 2. Системи моніторингу та створення копії бази 
даних Oracle. 
Тема 3. Мова структурованих запитів SQL.  Інтерфейс 
RDBMS. 
Тема 4.  Мова програмування  PL/SQL. Базові конструкції 
мови.  
Тема 5. Пакети PL/SQL. Функції PL/SQL. Тригери 
PL/SQL.  
3.Прокладні системи бази даних ORACLE. 
Тема 1. Пропрієтарне середовище швидкої розробки 
Oracle Application Express (APEX). 
Тема 2. Розгортання та робота хмарних рішень на основі 
Oracle Cloud Infrastructure (OCI). 
 
 



11. Компетентності, знання, 
вміння, розуміння, якими 
оволодіє здобувач вищої 
освіти в процесі навчання 
 

Дисципліна сприяє формуванню та розвитку наступних 
компетентностей: 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК9.Здатність працювати в команді. 
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК12.Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 
ФК 3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних 
висновків, використання формальних мов і моделей 
алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення 
аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та 
складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних 
проблем для адекватного моделювання предметних  
областей і створення програмних та інформаційних систем. 
ФК9.Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну 
модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи 
бази даних, знань і сховища даних, виконувати 
розподілену обробку великих наборів даних на кластерах 
стандартних серверів для забезпечення обчислювальних 
потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах.  
ФК11.Здатність до інтелектуального аналізу даних на 
основі методів обчислювального інтелекту включно з 
великими та погано структурованими даними, їхньої 
оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в 
процесі розв’язування прикладних задач. 
 

12. Результати навчання 
здобувача вищої освіти  
 

ПР9. Розробляти програмні моделі предметних 
середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій 
зручності та якості застосування для реалізації методів та 
алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук. 
ПР10. Використовувати інструментальні засоби 
розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати 
концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, 
розробляти та оптимізувати запити до них, створювати 
розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази 
знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням 
мов веб-програмування. 
 
 
 
 
 



13. Система оцінювання 
відповідно до кожного 
завдання для складання 
заліку/екзамену  

1. Індивідуальні завдання, студентські презентації та 
виступи у наукових заходах. 
2. Для підсумкового контролю у формі заліку для 
оцінювання роботи студента протягом семестру 
використовують підсумкову рейтингову оцінку Рп=Осем. 
Оцінку за семестр обчислюють як суму оцінок за різні 
види занять. Підсумкова рейтингова оцінка за семестр 
обчислюється у 100-бальній системі. 

14. Якість освітнього процесу  Дотримання принципів академічної доброчесності 
(http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми 
дисципліни – 2022 р. Використовуються: 
Сучасні мови програмування Java та мови запитів PL/SQL 
відповідні програмні платформи і бібліотеки. 

15. Методичне забезпечення  1. Комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни «Концепції бази даних Oracle» для 
студентів усіх форм навчання за спеціальністю 122 
Комп’ютерні науки, ОПП «Штучний інтелект» 
[Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. Стьопін О.С. -Х. 
ХНУРЕ, 2022.- 28 с. 

16. Розробник 
силабусу(посада, ПІБ, ел. 
пошта) 

О.С. Стьопін,  асистент  каф. ШІ, 
e-mail: oleksandr.stopin@nure.ua 
 

 

 


