
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК-13 

2. Назва: Бази даних (реляційні, нереляційні, аналітичні) 

3. Тип: обов’язкова  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: V 

7. Кількість кредитів ЄКТС: 6 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Харів Н. О., старший 

викладач кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики 

9. Результати навчання:  
Метою вивчення цієї дисципліни є ознайомлення студентів із проектуванням баз даних різних 

моделей, отримання навиків роботи з сучасними системами керування базами даних як 

реляційними, так і NoSQL. ПРН1. Назвати основні етапи інженерії виробництва програмних 

продуктів. Характеризувати методи кожного етапу, класифікувати їх. Виділити ще невирішені 

відомі проблеми інженерії програмного забезпечення. ПРН10. Запропонувати проект та 

реалізувати базу даних відповідно до вимог клієнта, оцінити вартість проекту та мінімізувати 

вартість на основі компромісних рішень. ПРН17. Аргументовано переконати колег у правильності 

пропонованого рішення щодо певного програмного забезпечення, донести до інших, в тому числі і 

до клієнтів, свою позицію. 

10. Форми організації занять: лекційне заняття, лабораторна робота, самостійна робота, 

модульний контроль, підсумкове тестування. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Програмування», 

«Комп’ютерна практика», «Основи програмної інженерії».  
      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Хмарні технології». 

12. Зміст курсу: Класифікація СКБД. Архітектура баз даних за ANSI/SPARC. Основні види 

моделей даних. Проектування бази даних. Інфологічна модель ,,Сутність-зв’язок” (ER-model). 

Класична реляційна теорія баз даних. Реляційна алгебра. Теоретико-множинні  і спеціальні 

операції.  Зв’язки між відношеннями. Схема бази даних. Цілісність бази даних. Нормалізація баз 

даних. Категорії SQL: DDL, DML, DDL, TCL. Основні команди. Запити. Функції у запитах. 

Групові запити. Вкладені запити. Представлення. Генератори. Тригери. Виключення. Збережені 

процедури. Транзакції. Користувачі та їх права. Ролі. Нереляційні бази даних. Класифікація 

нереляційних баз даних на основі моделі даних. Документо-орієнтована база даних MongoDB. 

Графічний клієнт Compass. CRUD-операції для колекцій і бази даних в MongoDB. Вибірка. 

Проекція. Запит до вкладених об’єктів. Агрегація. Масиви. Ручна установка посилань. 

Автоматичне зв’язування. Індекси. Курсори. Установка СКБД Neo4j. Термінологія Neo4j і 

графових баз даних. Вузли, мітки, зв’язки. Синтаксис команди MATCH. Фільтрування результатів 

запиту. Агрегація. OLAP-підхід до обробки багатовимірних даних. OLAP-системи. OLAP-куб. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Харів Н. О. Бази даних та інформаційні системи : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2018. 127 с. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/9129/. 

2. Бен Форта. Освой самостоятельно SQL за 10 минут : Изд. 4-е, дополненное. К. : Диалектика, 

2015. 288 с. 

3. К. Дж. Кейт. SQL и реляционная теория : Изд. Символ-Плюс, 2015. 480 с. 

4. Кайл Бэнкер. MongoDB в действии : М.: ДМК Пресс, 2015. 394 с.: ил. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
36 годин лекцій, 36 годин лабораторних робіт, 108 годин самостійної роботи. Разом: 180 год. 

Лекції з використанням мультимедійних презентацій, лабораторні роботи, самостійна робота.  

15. Форми та критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці V семестру.  

Поточний контроль (60 балів): виконання лабораторних робіт, тестування, опитування. 

16. Мова навчання: Українська  

В.о. завідувача кафедри       Турбал Ю.В., д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ОК-13. 

2. Title: Databases (relational, non-relational, analytical) 

3. Type: compulsory 

4. Higher education level: the first (Bachelor’s degree) 

5. Year of study when the discipline is offered: 3 
6. Semester when the discipline is studied: V 

7. Number of established ECTS credits: 6 

8. Surname, initials of the lecturer: Khariv N.O., senior lecturer Department of Computer Science and 

Applied Mathematics  

9. Results of studies: 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, laboratory work. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline:  
"Programming", "Computer Practice", "Fundamentals of Software Engineering". 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
"Cloud technologies". 

12. Course contents: 
DBMS classification. ANSI / SPARC database architecture. Basic types of data models. Database design. 

Entity-communication info-model (ER-model). Classical relational database theory. Relational algebra. 

Theoretical-multiple and special operations. Relationships between relationships. Database schema. 

Database integrity. Normalization of databases. SQL categories: DDL, DML, DDL, TCL. Basic 

commands. Inquiries. Functions in queries. Group queries. Nested queries. Representation. Generators. 

Triggers. Exclusion. Saved procedures. Transactions. Users and their rights. Roles. Non-relational 

databases. Classification of non-relational databases based on a data model. Document-oriented database 

MongoDB. Graphic client Compass. CRUD operations for collections and databases in MongoDB. 

Sample. Projection. Request attachments. Aggregation. Arrays. Manual installation of links. Automatic 

binding. Indices. Cursors. Installation of DBMS Neo4j. Neo4j terminology and graph databases. Nodes, 

labels, links. MATCH command syntax. Filter query results. Aggregation. OLAP approach to 

multidimensional data processing. OLAP systems. OLAP-cube. 

13. Recommended educational editions: 
1. Харів Н. О. Бази даних та інформаційні системи : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2018. 127 с. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/9129/. 

2. Бен Форта. Освой самостоятельно SQL за 10 минут : Изд. 4-е, дополненное. К. : Диалектика, 

2015. 288 с. 

3. К. Дж. Кейт. SQL и реляционная теория : Изд. Символ-Плюс, 2015. 480 с. 

4. Кайл Бэнкер. MongoDB в действии : М.: ДМК Пресс, 2012. 394 с.: ил. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures – 36 hours; laboratory 

work – 36 hours; independent work – 108 hours. Total – 180 hours. Lectures using multimedia 

presentations, laboratory works. 

15. Forms and assessment criteria:  
The assessment is carried out on 100-point scale.  

Final control (40 points): test at the end of the semester. 

Current control (60 points): testing and assessing laboratory works. 

16. Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the department, 

Doctor of Engineering, associate professor     Turbal Y.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


