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ВСТУП 

 

Методичні вказівки укладені на підставі робочої програми навчального 

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

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

Виконання лабораторних робіт дозволить студентам поглибити 

теоретичні знання, отримані під час лекційних занять, підвищити рівень їх 

засвоєння та набути практичних навичок у галузі проєктування баз даних (БД). 

У результаті виконання лабораторних робіт студент повинен 

знати: 

– основні нереляційні підходи до роботи з БД, можливості і обмеження 

сучасних нереляційних систем управління базами даних (СУБД); 

– ключові концепції та архітектуру нереляційної СУБД MongoDB; 

– основи методології проектування БД; 

уміти: 

– проектувати моделі даних для СУБД MongoDB; 

– створювати, наповнювати та модифікувати БД в СУБД MongoDB, 

розробляти запити до БД; 

– описувати бізнес-процеси з використанням методологій IDEF0, IDEF3 

та DFD; 

– розробляти інформаційно-логічну схему БД. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

 

Лабораторна робота № 9 

Тема. Знайомство з СУБД MongoDB. Створення та наповнення бази 

даних 

Мета: отримання практичних навичок створення та наповнення бази 

даних в СУБД MongoDB. 

Короткі теоретичні відомості 

MongoDB реалізує новий підхід до побудови БД, де немає таблиць, схем, 

запитів SQL, зовнішніх ключів і т. д., що притаманні об’єктно-реляційним БД. 

На відміну від реляційних БД MongoDB пропонує документо-орієнтовану 

модель даних, завдяки чому СУБД MongoDB має більшу швидкість роботи, 

кращу масштабованість, її легше використовувати. 

MongoDB найкраще підходить як СУБД, якщо треба зберігати складні за 

структурою дані, в іншому випадку краще використовувати традиційні 

реляційні БД. 

Для зберігання даних у MongoDB застосовується формат, який 

називається BSON (скорочення від binary JSON). Тобто спосіб зберігання даних 

у MongoDB в цьому плані схожий на JSON (JavaScript Object Notation), хоча 

формально JSON не використовується. BSON дозволяє швидко виконувати 

пошук та обробку даних, однак за обсягом збережені в цьому форматі дані 

займають більше місця, ніж у форматі JSON. 

Якщо реляційні бази даних зберігають рядки, то MongoDB зберігає 

документи. На відміну від рядків документи можуть зберігати складну за 

структурою інформацію. Документ можна уявити як сховище ключів і значень. 

Ключ являє собою просту мітку, з якою асоційована певна частина даних. 

У MongoDB для кожного документа є унікальний ідентифікатор, який 

називається _id. І якщо явно не вказати його значення, то воно буде згенеровано 

автоматично. 
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Кожному ключу співставляється певне значення. Але, на відміну від 

реляційних БД, де є чітко окреслена структура, є поля, і якщо якесь поле не має 

значення, йому можна присвоїти значення NULL, у MongoDB все інакше. Якщо 

ключу явно не присвоїти значення, то цей ключ просто пропускається в 

документі та не вживається. 

У реляційних БД інформація зберігається в таблицях, а в MongoDB – в 

колекціях. На відміну від таблиць реляційних БД, що зберігають однотипні 

жорстко структуровані об’єкти, колекції можуть містити найрізноманітніші 

об’єкти, що мають різну структуру та різний набір властивостей. 

Система зберігання даних у MongoDB являє собою набір реплік. У цьому 

наборі є основний вузол, а також може бути набір вторинних вузлів. Усі 

вторинні вузли зберігають цілісність і автоматично оновлюються разом з 

оновленням головного вузла. Якщо основний вузол з якихось причин виходить 

з ладу, то один із вторинних вузлів стає головним. 

Розглянемо докладніше, як влаштована БД в MongoDB (рис. 1). 

 

База даних MongoDB

Колекція 1 Колекція NКолекція 2

Документ 1,

Документ 2,

Документ 3,

Документ 4,

...

Документ N

Документ 1,

Документ 2,

Документ 3,

Документ 4,

...

Документ N

Документ 1,

Документ 2,

Документ 3,

Документ 4,

...

Документ N
 

Рисунок 1 – Схема влаштування БД у MongoDB 

 

Якщо в реляційних БД вміст складають таблиці, то в MongoDB БД 



7 

складається з колекцій. Кожна колекція має своє унікальне ім'я – довільний 

ідентифікатор, що складається з не більше ніж 128 різних алфавітно-цифрових 

символів і знака підкреслення. 

MongoDB є документо-орієнтованою системою, в якій центральним 

поняттям є документ. Документ – це об’єкт, який зберігає певну інформацію. 

У певному сенсі він подібний до рядка в реляційних СУБД, де рядки зберігають 

інформацію про окремий елемент. Наприклад, типовий документ: 

{ 

    "name": "Bill", 

    "surname": "Gates", 

    "age": "48", 

    "company": { 

                "name": "microsoft", 

                "year": "1974", 

                "price": " 1000000000000000000" 

                } 

} 

Документ являє собою набір пар ключ-значення. Наприклад, у виразі 

"name": "Bill" name це ключ, а Bill – значення. 

Ключі являють собою рядки (текстовий формат). Значення ж можуть 

відрізнятися за типом даних. В наведеному вище прикладі майже всі значення 

мають рядковий тип, і лише один ключ (company) посилається на окремий 

об’єкт. 

У MongoDB є такі типи значень: 

 String: рядковий тип даних (використовується кодування UTF-8); 

 Array: тип даних для зберігання масивів елементів; 

 Binary data: тип для зберігання даних у бінарному форматі; 

 Boolean: тип, що зберігає логічні значення TRUE або FALSE; 

 Date: зберігає дату в форматі часу Unix; 

 Double: числа з плаваючою комою; 



8 

 Integer: цілочисельний тип; 

 JavaScript: тип даних для зберігання коду javascript; 

 Min key/Max key: використовуються для порівняння значень відповідно 

з найменшим чи найбільшим елементом BSON; 

 Null: тип даних для зберігання значення NULL; 

 Object: тип даних для зберігання об’єкта, як в наведеному прикладі; 

 ObjectID: тип даних для зберігання id документа; 

 Regular expression: тип для зберігання регулярних виразів; 

 Symbol: тип даних, ідентичний рядковому. Використовується переваж-

но для тих мов, у яких є спеціальні символи; 

 Timestamp: тип даних для зберігання часу. 

На відміну від рядків у реляційних таблицях, які є однотипними, 

документи можуть містити різнорідну інформацію. Так, поруч з документом, 

описаним вище, в одній колекції може знаходитися інший об’єкт, наприклад: 

{ 

    "name": "Tom", 

    "birthday": "1985.06.28", 

    "place": "Berlin", 

    "languages":[ 

                 "english", 

                 "german", 

                "spanish" 

                 ] 

} 

У MongoDB запити чутливі до регістру і мають строгу типізацію. Тобто 

наступні два документу не будуть ідентичні: 

{"age": "28"} 

{"age": 28} 

Якщо в першому випадку для ключа age визначено як значення рядок, то 

в другому випадку значенням є число. 
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Для кожного документа в MongoDB визначено унікальний ідентифікатор, 

який називається _id. Коли документ додається в колекцію, цей ідентифікатор 

створюється автоматично. Однак можна явно задати ідентифікатор, вказавши 

відповідний ключ і його значення в документі. Це поле повинно мати унікальне 

значення в рамках колекції. 

Якщо ідентифікатор не зацей явно, то MongoDB створює спеціальне 

бінарне значення розміром 12 байт. Це значення складається з декількох 

сегментів: значення типу timestamp розміром 4 байта, ідентифікатор машини з 

3 байт, ідентифікатор процесу з 2 байт і лічильник з 3 байт. Отже, перші 9 байт 

гарантують унікальність серед інших машин, на яких можуть бути репліки бази 

даних. А наступні 3 байта гарантують унікальність протягом однієї секунди для 

одного процесу. Така модель побудови ідентифікатора гарантує з високою 

ймовірністю, що він матиме унікальне значення, адже вона дозволяє 

створювати до 16 777 216 унікальних об’єктів ObjectId за секунду для одного 

процесу. 

Для початку роботи з MongoDB спочатку треба встановити поточну БД. 

Для цього використовують команду use, після якої вказують назву БД. При 

цьому не важливо, існує така БД чи ні. Якщо БД немає, то MongoDB 

автоматично створить її при додаванні в БД даних. Наприклад, запустимо 

mongo.exe і введемо команду: > use info (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Встановлення поточної БД 
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Тепер поточною буде встановлена БД info. 

За допомогою команди show dbs можна вивести назви всіх наявних БД на 

консоль (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Перегляд наявних БД 

У цьому списку БД info немає, оскільки в неї ще не додано дані. 

Для БД можна задати будь-яке ім’я, однак заборонено в ньому 

використовувати символи /, \, ., ", *, <, >,:, |, ?, $, а довжина імені БД не може 

перевищувати 64 байти. Також не можна використовувати зарезервовані імена: 

local, admin, config. 

Щоб дізнатися, яка БД використовується в поточній момент, 

використовують команду db. 

Окрім БД ми можемо переглянути список всіх колекцій в поточній БД за 

допомогою команди show collections. 

Використовуючи команду db.stats(), можна отримати статистику щодо 

поточної БД. Щоб дізнатися всю статистику щодо окремої колекції, слід 

використати команду db.users.stats(). 

Встановивши поточну БД, можна додавати в неї дані. Всі дані 

зберігаються в БД в форматі BSON, тому треба також вводити дані в цьому 

форматі. 

Якщо жодної колекції не створено, то при додаванні даних вона буде 

автоматично створена. Ім'я колекції – довільний ідентифікатор, що може мати 

довжину до 128 різних алфавітно-цифрових символів, включаючи знак 
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підкреслення. Також ім'я колекції не повинно починатися з префікса system., 

оскільки він зарезервований для внутрішніх колекцій (наприклад, колекція 

system.users містить всіх користувачів БД). Також ім'я не повинно містити знака 

долара $. 

Для додавання даних до колекції використовують 3 методи: 

 InsertOne(): додає один документ; 

 InsertMany(): додає кілька документів; 

 Insert(): може додавати як один, так і кілька документів. 

Приклад додавання одного документа: 

> db.users.insertOne({"name": "Tom", "age": 28, languages: ["english", 

"spanish"]}) 

Документ являє собою набір пар ключ-значення. В цьому прикладі 

додається документ, що має три ключа: name, age та languages, і кожному з них 

співставлене певне значення. Наприклад, ключу languages в якості значення 

співставлено масив. Назви ключів можуть використовуватися в лапках, а 

можуть і без лапок. 

Існують певні обмеження при використанні імен ключів: 

 символ $ не може бути першим символом в імені ключа; 

 ім'я ключа не може містити символ точки. 

При додаванні даних, якщо явно не задати значення унікального 

ідентифікатора документа (поля _id), то воно генерується автоматично. Щоб 

встановити значення цього ідентифікатора при додаванні даних, треба явно 

його вказати. Наприклад: 

> db.users.insertOne({"_id": 123457, "name": "Tom", "age": 28, languages: 

["english", "spanish"]}) 

У разі вдалого додавання на консоль буде виведено ідентифікатор 

доданого документа. 

Щоб переконатися, що документ є в БД, його можна вивести функцією 

find (рис. 4): 

> db.users.find() 
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Рисунок 4 – Перегляд документа в БД 

Для покращення читабельності виведення можна додати метод pretty(): 

> db.users.find().pretty() 

Приклад додавання декількох документів одразу (метод insertMany()): 

> db.users.insertMany([{"name": "Bob", "age": 26, languages: ["english", 

"frensh"]}, 

{"name": "Alice", "age": 31, languages:["german", "english"]}]) 

Після успішного додавання консоль виводить ідентифікатори доданих 

документів (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Перегляд ідентифікаторів доданих документів 

Третій метод – insert() дає більш універсальний спосіб додавання 

документів. При виклику в якості параметрів йому також передається 

документ, що додається: 

> db.users.insert({"name": "Tom", "age": 28, languages: ["english", 

"spanish"]}) 

Після його виклику на консоль виводиться кількість доданих записів: 

WriteResult({ "nInserted": 1 }) 
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Ще один спосіб додавання документа в БД містить два етапи: визначення 

документа ( ) і власне його додавання document=( { ... } ): 

> document=({"name": "Bill", "age": 32, languages: ["english", "french"]}) 

> db.users.insert(document) 

Розглянемо докладніше роботу з колекціями. 

Раніше було розглянуто створення колекції неявно – автоматичне 

створення при додаванні в неї перших даних. Щоб створити колекцію явно, 

використовують метод db.createCollection(name, options), де name – назва 

колекції, а options – необов'язковий об’єкт з додатковими налаштуваннями 

ініціалізації. Наприклад, щоб створити колекцію accounts, необхідно виконати 

команду: 

> db.createCollection("accounts") 

Щоб переіменувати вже існуючу колекцію, необхідно використати 

функцію renameCollection, виклик якої має вигляд: 

> db.users.renameCollection("нова_назва") 

Якщо перейменування пройшло вдало, в консолі буде виведено: 

{ "ok": 1} 

Також дані для БД MongoDB можна записати в звичайному текстовому 

файлі. Наприклад, можна створити на жорсткому диску файл users.js такого 

змісту: 

db.users.insertMany([ 

{"name": "Alice", "age": 31, languages: ["english", "french"]}, 

{"name": "Lene", "age": 29, languages: ["english", "spanish"]}, 

{"name": "Kate", "age": 30, languages: ["german", "spanish"]} 

]) 

У цьому прикладі за допомогою методу insertMany додаються три 

документа в колекцію users. 

Для завантаження файла в поточну БД використовують функція load(), в 

яку як параметр передається шлях до файлу, наприклад: 

> load("D:/users.js") 
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Для оновлення (редагування) даних в MongoDB найбільш простим для 

використання є метод save. Як параметр цей метод приймає документ, в якому 

як поле можна передати параметр _id. Якщо метод знаходить документ з таким 

значенням _id, то документ оновлюється, якщо ні – документ додається. 

Якщо параметр _id не вказано, то документ додається, а параметр _id 

генерується автоматично, як у разі звичайного додавання через функцію insert. 

Наприклад: 

> db.users.save({name: "Eugene", age: 29, languages: ["english", "german", 

"spanish"]}) 

Як результат, функція повертає об’єкт WriteResult. У разі успішного 

збереження в консолі буде виведено: 

WriteResult({"nInserted": 1 }) 

Більше налаштувань при оновленні даних пропонує функція update. Вона 

має три параметри: 

 query: запит на вибірку документа, який треба оновити; 

 objNew: документ з новою інформацією, який замінить старий при 

оновленні; 

 options: визначає додаткові параметри при оновленні документів. 

Може набувати двох значень: upsert і multi. 

Якщо параметр upsert має значення true, то MongoDB оновить документ, 

якщо він знайдений, і створить новий, якщо такого документа немає. Якщо ж 

він має значення false, то MongoDB не створюватиме новий документ, якщо 

запит на вибірку не знайде жодного документа. 

Параметр multi вказує, чи має оновлюватися перший елемент у вибірці 

(використовується за замовчуванням, якщо цей параметр не вказано) або ж 

мають оновлюватися всі документи у вибірці. Наприклад: 

> db.users.update({name: "Tom"}, {name: "Tom", age: 25}, {upsert: true}) 

Тепер документ, знайдений запитом, буде перезаписано документом 

{name: "Tom"}{"name": "Tom", "age": 25}. 

Функція update() також повертає об’єкт WriteResult. Наприклад: 
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WriteResult({"nMatched": 1, "nUpserted": 0, "nModified": 1}) 

Цей запис говорить про те, що знайдено один документ, який задовольняє 

умові, і один документ було оновлено. 

Якщо потрібно оновити не весь документ, а лише значення одного з його 

ключів, слід використовувати оператор $set. Якщо документ не містить поля, 

яке оновлюється, то воно буде створено. Наприклад: 

> db.users.update({name: "Tom", age: 29}, {$set: {age: 30}}) 

Якщо оновлюваного поля в документі немає, то воно додається: 

> db.users.update({name: "Tom", age: 29}, {$set: {salary: 300}}) 

У цьому випадку оновлювався лише один документ, перший у вибірці. 

Вказавши значення multi: true, можна оновити всі документи вибірки: 

> db.users.update({name: "Tom"}, {$set: {name: "Tom", age: 25}}, {multi: 

true}) 

Для простого збільшення значення числового поля на певну кількість 

одиниць застосовується оператор $inc. Якщо документ не містить поля, що 

оновлюється, то воно буде створене. Цей оператор застосовується лише до 

числових значень. Наприклад: 

> db.users.update({name: "Tom"}, {$inc: {age: 2}}) 

Для видалення окремого ключа використовується оператор $unset. 

Наприклад: 

> db.users.update({name: "Tom"}, {$unset: {salary: 1}}) 

Якщо такого ключа в документі не існує, то оператор не робить нічого. 

Також можна видаляти відразу кілька полів. Наприклад: 

> db.users.update({name: "Tom"}, {$unset: {salary: 1, age: 1}}) 

Щоб оновити лише один документ, використовують метод updateOne. 

Приклад його використання: 

> db.users.updateOne({name: "Tom", age: 29}, {$set: {salary: 360}}) 

Якщо необхідно оновити всі документи, що відповідають певному 

критерію, то застосовується метод updateMany(). Наприклад: 

> db.users.updateMany({name: "Tom"}, {$set: {salary: 560}}) 
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Оператор $push дозволяє додати ще одне значення до вже наявного. 

Наприклад, якщо ключ як значення зберігає масив: 

> db.users.updateOne({name: "Tom"}, {$push: {languages: "english"}}) 

Якщо ключ, для якого необхідно додати значення, не є масивом, то буде 

виведено повідомлення про помилку Cannot apply $push/$pushAll modifier to 

non-array. 

Використовуючи оператор $each, можна додати відразу кілька значень: 

> db.users.update({name: "Tom"}, {$push: {languages: {$each: ["english ", 

"spanish", "italian"]}}}) 

Оператор $position задає позицію в масиві для вставки елементів, а 

оператор $slice вказує, скільки елементів залишити в масиві після вставки. 

Наприклад: 

> db.users.update({name: "Tom"}, {$push: {languages: {$each: ["german", 

"spanish", "italian"], $position:1, $slice:5}}}) 

У цьому випадку елементи ["german", "spanish", "italian"] будуть 

вставлятися в масив languages з 1-го індексу, і після вставки в масиві 

залишаться тільки 5 перших елементів. 

Оператор $addToSet подібно до оператора $push додає об’єкти в масив. 

Відмінність полягає в тому, що $addToSet додає дані, якщо їх ще немає в 

масиві. Наприклад: 

> db.users.update({name: "Tom"}, {$addToSet: {languages: "german"}}) 

Оператор $pop дозволяє видаляти елемент з масиву. Наприклад: 

> db.users.update ({name: "Tom"}, {$pop: {languages: 1}}) 

Значення 1 для ключа languages означає, що буде видалено перший 

елемент з кінця. Щоб видалити перший елемент від початку масиву, треба 

передати від’ємне значення. Наприклад: 

> db.users.update({name: "Tom"}, {$pop: {languages: -1}}) 

Оператор $pull видаляє кожне входження елемента в масив. Наприклад, 

через оператор $push можна додати одне і те саме значення в масив кілька 

разів, а потім за допомогою $pull видалити його: 
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> db.users.update({name: "Tom"}, {$pull: {languages: "english"}}) 

Якщо необхідно видалити не одне значення, а відразу декілька, слід 

використати оператор $pullAll: 

> db.users.update({name: "Tom"}, {$pullAll: {languages: ["english", 

"german", "french"]}}) 

Для видалення документів у MongoDB передбачений метод remove. 

Наприклад: 

> db.users.remove({name: "Tom"}) 

Метод remove() повертає об’єкт WriteResult. У разі успішного видалення 

одного документа результат буде таким: WriteResult({"nRemoved": 1}) 

У підсумку всі знайдені документи з name=Tom будуть видалені. 

Причому, як і у випадку з find, можна задавати умови вибірки для видалення 

різними способами (у вигляді регулярних виразів, у вигляді умовних 

конструкцій і т.д.): 

> db.users.remove({name: /T\w+/i}) 

> db.users.remove({age: {$lt: 30}}) 

Метод remove також може мати другий необов'язковий параметр булевого 

типу, який вказує, треба видаляти один елемент або всі елементи, що 

відповідають умові. Якщо цей параметр дорівнює true, то видаляється лише 

один елемент. За замовчуванням параметр має значення false. Наприклад: 

> db.users.remove({name: "Tom"}, true) 

Щоб видалити разом всі документи з колекції, треба залишити порожнім 

параметр запиту: 

> db.users.remove({}) 

Можна видаляти не лише документи, а й колекції та БД. Для видалення 

колекцій використовується функція drop. Наприклад: 

> db.users.drop() 

Якщо видалення колекції пройде успішно, то в консолі буде виведено 

true. 

Щоб видалити всю базу даних, треба скористатися функцією 
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dropDatabase(). Наприклад: 

> db.dropDatabase() 

У MongoDB, як і в реляційних БД, зовнішні ключі можна встановлювати 

посилання, коли поля з однієї таблиці посилаються на поля в іншій таблиці. 

Встановити посилання вручну можна просто присвоївши значення поля 

_id одного документа полю іншого документа. 

Наприклад, нехай є колекції, що зберігають дані про компанії (companies) 

та працівників (users), які працюють у цих компаніях. 

Спочатку додамо в колекцію companies документ, що являє собою дані 

про компанію: 

> db.companies.insert({"_id": "microsoft", year: 1974}) 

Тепер додамо в колекцію users документ, що являє собою дані про 

працівника. 

У цьому документі буде поле company, що описує компанію, де працює 

працівник. 

Для встановлення зв’язку як значення для цього поля слід встановити не 

об’єкт company, а значення ключа _id доданого вище документа: 

> db.users.insert({name: "Tom", age: 28, company: "microsoft"}) 

Тепер отримаємо документ з колекції users: 

> user = db.users.findOne() 

У цьому випадку мається на увазі, що доцей вище елемент буде єдиним у 

колекції. 

Після цього консоль виводить отриманий документ. 

Щоб знайти посилання на його компанію в колекції companies, слід 

виконати команду: 

> db.companies.findOne({_id: user.company}) 

Якщо документ з таким ідентифікатором буде знайдено, то він буде 

виведений у консолі (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Знайдений об’єкт БД 

Використовуючи функціональність DBRef, можна встановити 

автоматичне зв’язування між документами. Розглянемо її застосування на 

прикладі. Спочатку додамо новий документ в колекцію companies: 

> apple=({"name": "apple", "year": 1976}) 

> db.companies.save(apple) 

У цьому випадку збереження йде за допомогою методу save, а не insert, 

оскільки метод save при додаванні нового документа генерує _id. 

Тепер створимо новий документ для колекції users, у якого ключ company 

зв’яжемо з тільки що доданим документом apple: 

> steve = ({"name": "Steve", "age": 25, company: new DBRef('companies', 

apple._id)}) 

> db.users.save(steve) 

У наведеному прикладі для зв’язування з документом apple 

використовувався вираз company: new DBRef('companies', apple._id)}). 

Формальний синтаксис DBRef наступний: 

{ "$ref": назва_колекції, "$id": значення [, "$db": назва_БД] } 

Перший параметр $ref вказує на колекцію, де зберігається пов’язаний 

документ. Другий параметр вказує на значення, яке і являтиме собою аналог 

зовнішнього ключа. Третій необов’язковий параметр вказує на БД. 

Порядок виконання роботи 

1. Отримати у викладача варіант предметної області. 
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2. Для предметної області згідно зі своїм варіантом створити БД не менше 

ніж на 5 колекцій. Тексти команд та скріншот з переліком колекцій БД занести 

до звіту. 

3. Додати в кожну колекцію по 5 документів. Тексти команд та відповідні 

скріншоти занести до звіту. 

4. Реалізувати основні операції над даними (додавання, редагування та 

видалення колекцій і документів). Тексти команд та відповідні скріншоти 

занести до звіту. 

5. Встановити зв’язки між колекціями. Тексти команд та відповідні 

скріншоти занести до звіту. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи. 

3. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Переваги та недоліки використання нереляційних БД. 

2. У якому вигляді зберігається інформація в MongoDB? 

3. Типи даних СУБД MongoDB. 

4. Команди та методи для роботи з БД у MongoDB. 

5. Команди створення і обробки колекцій у БД. 

6. Модифікатори метода update(). 

Література: [1–6]. 

 

Лабораторна робота № 10 

Тема. Створення запитів у СУБД MongoDB 

Мета: отримання практичних навичок створення запитів до БД у СУБД 

MongoDB. 

Короткі теоретичні відомості 

Найбільш простий спосіб отримання вмісту БД у MongoDB – це 

використання функції find. Дія цієї функції багато в чому аналогічна 
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звичайному запиту SELECT * FROM Table, який повертає всі рядки таблиці. 

Наприклад, щоб витягти всі документи з колекції users, створення якої 

розглядалося в лабораторній роботі № 9, можна використовувати команду 

db.users.find(). Для виведення документів у більш зручному та наочному 

вигляді слід додати метод pretty() (рис. 1). 

> db.users.find().pretty() 

 

Рисунок 1 – Перегляд документів з використанням методу pretty() 

Можна виводити не всі документи, а лише ті, що задовольняють певній 

умові. Наприклад, додамо в БД такі документи: 

> db.users.insertOne({"name": "Tom", "age": 28, languages: ["english", 

"spanish"]}) 

> db.users.insertOne({"name": "Bill", "age": 32, languages: ["english", 

"french"]}) 

> db.users.insertOne({"name": "Tom", "age": 32, languages: ["english", 

"german"]}) 

Тепер виведемо всі документи, у яких name=Tom: 

> db.users.find({name: "Tom"}) 

Цей запит виведе два документи, у яких name=Tom. 

Можна складати запит з кількома умовами. Наприклад, необхідно 

вивести ті об’єкти, у яких name=Tom і одночасно age=32. Мовою SQL подібний 

запит виглядає як SELECT * FROM Table WHERE Name='Tom' AND Age=32. 
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Для MongoDB цей запит виглядає так: 

> db.users.find({name: "Tom", age: 32}) 

Також можна знайти потрібний елемент у масиві. Наприклад, наступний 

запит виводить всі документи, у яких у масиві languages є значення english: 

> db.users.find({languages: “english”}) 

Більш складний запит для виведення тих документів, у яких у масиві 

languages є одночасно дві мови "english" та "german", має вигляд: 

> db.users.find({languages: ["english", "german"]}) 

Запит, що виводить всі документи, у яких "english" в масиві languages 

знаходиться на першому місці, має вигляд: 

> db.users.find({"languages.0": "english"}) 

Відповідно, якщо потрібно вивести документи, де english на другому 

місці (наприклад, ["german", "english"]), то замість нуля слід вказати одиницю: 

languages.1. 

Документ може мати безліч полів, але не всі ці поля можуть бути потрібні 

при запиті. В цьому випадку можна включити у вибірку тільки потрібні поля, 

використавши проекцію. Наприклад, щоб вивести лише порцію інформації, 

наприклад, значення полів "age" у всіх документів, у яких name=Tom, 

необхідно виконати запит: 

> db.users.find({name: "Tom"}, {age: 1}) 

Використання одиниці як параметра {age: 1} вказує, що запит має 

повернути лише вміст властивості age (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Результат запиту-проекції 

Якщо необхідно вивести всі поля документа, окрім властивості age, як 
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параметр слід вказати 0: 

> db.users.find({name: "Tom"}, {age: 0}) 

Слід враховувати, що в результуючу вибірку, окрім заданого поля, за 

замовчуванням також буде включено поле _id. Щоб прибрати дане поле з 

вибірки, слід явним чином це вказати: {"_id":0} 

Альтернативно замість 1 і 0 можна використовувати значення true і false. 

Наприклад: 

> db.users.find({name: "Tom"}, {age: true, _id: false}) 

Якщо при цьому не потрібно конкретизувати вибірку, а просто вивести 

всі документи, то можна залишити перші фігурні дужки порожніми: 

> db.users.find({}, {age: 1, _id: 0}) 

Розглянуті запити застосовувалися до простих об’єктів. Але документи 

можуть бути дуже складними за структурою. Наприклад, додамо в колекцію 

users такий документ: 

> db.users.insert({"name": "Alex", "age": 28, company: {"name":"microsoft", 

"country":"USA"}}) 

Тут визначається вкладений об’єкт з ключем company. Щоб знайти всі 

документи, у яких в ключі company вкладена властивість name=microsoft, 

необхідно використати оператор-крапку: 

> db.users.find({"company.name": "microsoft"}) 

У MongoDB є можливість створювати запити, використовуючи мову 

JavaScript. Наприклад, створимо запит, який повертає документи, у яких 

name=Tom. Для цього спочатку оголошується функція: 

> fn = function() { return this.name=="Tom"; } 

> db.users.find(fn) 

Результат виконання запиту наведено на рис. 3. 

Цей запит еквівалентний такому: 

> db.users.find("this.name=='Tom'") 
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Рисунок 3 – Результат запиту-проекції 

Але запитами область застосування JavaScript у консолі mongo не 

обмежена. Наприклад, можна створити якусь функцію та застосовувати її: 

> function sqrt(n) { return n*n; } 

> sqrt(5) 

25 

Ще однією важливою можливістю при побудові запитів є використання 

регулярних виразів. 

Наприклад, щоб знайти всі документи, у яких значення ключа name 

починається з літери T, слід виконати запит (рис. 4): 

> db.users.find ({name: / T \ w + / i}) 

 

Рисунок 4 – Результат запиту 

У MongoDB є ряд функцій, які допомагають керувати вибіркою з БД. 

Одна з них – функція limit. Вона задає максимально допустиму кількість 

одержуваних документів, що передається у вигляді числового параметра. 

Наприклад, обмежимо вибірку трьома документами: 
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> db.users.find().limit(3) 

У цьому випадку буде виведено перші три документи (якщо в колекції 3 і 

більше документів). 

Якщо необхідно вивести документи не спочатку, а пропустивши якусь їх 

кількість, слід використати функцію skip. Наприклад, запит, що пропускає 

перші три записи, має вигляд: 

> db.users.find().skip(3) 

У MongoDB можна впорядкувати отриманий з БД набір даних за 

допомогою функції sort. Можна вказати порядок сортування, передаючи в цю 

функцію значення 1 (за зростанням) або -1 (за зменшенням). Багато в чому ця 

функція за дією аналогічна оператору ORDER BY в SQL. Наприклад, запит з 

сортуванням за зростанням по полю name має вигляд: 

> db.users.find().sort({name: 1}) 

Також можна поєднувати всі ці функції в одному запиті: 

> db.users.find().sort({name: 1}).skip(3).limit(3) 

Отже, щоб витягти всі документи, використовують функцію find. 

Одиничний документ можна витягти функцією findOne. Її дія аналогічна 

використанню функції limit(1), яка також витягує перший документ колекції. А 

комбінація функцій skip і limit витягне документ з потрібним 

місцезнаходженням. 

Існує ще один оператор – $slice, який певною мірою є комбінацією 

функцій limit та skip. Але на відміну від них $slice може працювати з масивами. 

Оператор $slice має два параметри. Перший параметр вказує на загальну 

кількість документів, що будуть повернуті. Другий параметр необов’язковий, 

але якщо він використовується, тоді перший параметр вказує на зсув щодо 

початку (як функція skip), а другий – на обмеження кількості видобутих 

документів. 

Нехай у кожному документі визначено масив languages для зберігання 

мов, на яких говорить людина. Їх може бути 1, 2, 3 або більше. Припустимо, 

раніше було додано такий об’єкт: 
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> db.users.insert({"name": "Tom", "age": "32", languages: ["english", 

"german"]}) 

Щоб при виведенні документів у вибірку потрапляла лише одна мова з 

масиву languages, а не весь масив, необхідно виконати запит з таким 

синтаксисом: 

> db.users.find ({name: "Tom"}, {languages: {$slice: 1}}) 

Цей запит при добуванні документа виведе лише першу мову з масиву 

languages, тобто в цьому випадку english. 

Якщо необхідно залишити в масиві один елемент, але не з початку, а з 

кінця, то слід передати як параметр від’ємне значення: 

> db.users.find ({name: "Tom"}, {languages: {$slice: -1}}); 

Тепер буде виведено german, так як це значення перше з кінця в доданому 

елементі. Використаємо відразу два параметри: 

> db.users.find ({name: "Tom"}, {languages: {$slice: [-1, 1]}}); 

Перший параметр говорить почати вибірку з кінця (оскільки має від’ємне 

значення), а другий параметр вказує на кількість елементів масиву, що будуть 

повернуті. У результаті в масиві language буде знайдено значення "german". 

Результат вибірки, отриманої за допомогою функції find, називається 

курсором: 

> var cursor = db.users.find(); null; 

Щоб отримати курсор і відразу ж не виводити всі дані, що містяться в 

ньому, після методу find() слід додати через крапку з комою вираз null;. 

Курсори інкапсулюють у собі набори одержуваних з БД об’єктів. 

Використовуючи синтаксис мови Javascript і методи курсорів, можна вивести 

отримані документи на екран та обробити їх яяк потрібно. Наприклад: 

> var cursor = db.users.find();null; 

> while(cursor.hasNext()){ 

... obj = cursor.next(); 

... print(obj["name"]); 

... } 
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Курсор має метод hasNext, який показує при переборі, чи є ще в наборі 

документ. А метод next витягує поточний документ і переміщує курсор до 

наступного документа в наборі. У підсумку в змінній obj буде отримано 

документ, до полів якого ми можемо отримати доступ. 

Також для перебору документів у курсорі як альтернативу можна 

використовувати конструкцію ітератора Javascript – forEach: 

> var cursor = db.users.find() 

> cursor.forEach(function(obj){ 

... print(obj.name); 

... }) 

Щоб обмежити розмір вибірки, використовують метод limit, який задає 

кількість документів: 

> var cursor = db.users.find(); null; 

null 

> cursor.limit(5); null; 

null 

> cursor.forEach(function(obj){ 

... print(obj.name); 

... }) 

Використовуючи метод sort(), можна впорядкувати документи в курсорі: 

> var cursor = db.users.find(); null; 

null 

> cursor.sort({name:1}); null; 

null 

> cursor.forEach(function(obj){ 

... print(obj.name); 

... }) 

Вираз cursor.sort({name:1}) сортує документи в курсорі по полю name за 

зростанням. Якщо необхідно впорядкувати за зменшенням, то замість 1 слід 

вказати -1: cursor.sort({name:-1}). 
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Метод skip() дозволяє пропустити при вибірці певну кількість документів. 

Наприклад, щоб пропустити два документи, треба виконати такий код. 

> var cursor = db.users.find(); null; 

null 

> cursor.skip(2); null; 

null 

> cursor.forEach(function(obj){ 

... print(obj.name); 

... }) 

Також можна об’єднувати всі розглянуті вище методи: 

> var cursor = db.users.find(); null; 

null 

> cursor.sort({name:1}).limit(3).skip(2); null; 

null 

> cursor.forEach(function(obj){ 

... print(obj.name); 

... }) 

Тепер розглянемо команди групування: count, group та distinct. 

1) За допомогою функції count() можна отримати число елементів у 

колекції: 

> db.users.count() 

Можна згрупувати параметри пошуку та функцію count, щоб підрахувати, 

скільки є документів, що відповідають умові, наприклад, у яких name=Tom: 

> db.users.find({name: "Tom"}).count() 

Можна створювати ланцюжки функцій, щоб конкретизувати умови 

підрахунку: 

> db.users.find({name: "Tom"}).skip(2).count(true) 

За замовчуванням функція count не використовується з функціями limit і 

skip. Щоб їх використовувати, як у прикладі вище, у функцію count треба 

передати логічне значення true. 
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2) У колекції можуть бути документи, які містять однакові значення для 

одного або кількох полів. Наприклад, у кількох документах визначено name: 

"Tom". Якщо необхідно знайти лише унікальні значення для одного з полів 

документа, слід використати функцію distinct. Наприклад запит, що виведе 

лише унікальні значення для поля name, має вигляд: 

> db.users.distinct("name") 

У консолі буде відображено у вигляді масиву знайдені унікальні 

значення: 

["Tom", "Bill", "Bob"] 

3) Використання методу group аналогічне застосуванню оператора 

GROUP BY в SQL. Метод group має 3 параметри: 

 Key: вказує на ключ, за яким треба проводити груповання; 

 Initial: ініціалізує поля документа, який буде представляти групу 

документів; 

 Reduce: представляє функцію, яка повертає кількість елементів. Ця 

функція як аргументи має два параметри: поточний елемент і агрегатний 

результуючий документ для поточної групи. 

Також є необов’язкові параметри: 

 Keyf: необов’язковий параметр, використовується замість параметра 

key і являє собою функцію, яка повертає об’єкт key; 

 Cond: необов’язковий параметр, являє собою умову, яка повинна 

повертати true, інакше документ не братиме участі в групованні. Якщо цей 

параметр не вказано, то в групованні беруть участь всі документи; 

 Finalize: необов’язковий параметр, являє собою функцію, яка 

спрацьовує перед тим, як будуть повернуті результати груповання. 

Розглянемо приклад: 

> db.users.group ({key: {name: true}, initial: {total: 0}, 

reduce: function (curr, res){res.total += 1}}) 

У цьому прикладі параметр key вказує, що груповання буде проводитися 

за ключем name:key: {name: true}. 
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Значення параметра initial ініціалізує поля результуючого документа, 

який буде представляти групу. Так, у цьому випадку встановлюється початкове 

значення поля total. Це поле буде показувати кількість елементів для групи. 

Оскільки елементів може не бути, то воно ініціалізується нулем. 

Параметр reduce являє собою функцію, де параметр curr посилається на 

поточний об’єкт у групі, а res – поточну групу. Якщо знайдений ще один об’єкт 

з певним значенням для поля name, то цей документ додається в групу, а в 

документі res на одиницю збільшується значення total. Результати виконання 

запиту наведено на рис. 5. 

 

Рисунок 5 – Результати групування 

Як видно з скріншоту, у колекції users виявилося два документи з 

name=Tom, і по одному документу з name=Alex і name=Bill. 

Тепер розглянемо оператори, що використовуються для вибірки. 

1) Умовні оператори задають умови, яким має відповідати значення поля 

документа: 

 $eq (так само); 

 $ne (не дорівнює); 

 $gt (більше ніж); 

 $lt (менше ніж); 

 $gte (більше або дорівнює); 

 $lte (менше або дорівнює); 
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 $in визначає масив значень, одне з яких повинно мати поле документа; 

 $nin визначає масив значень, які не повинні мати поля документа. 

Наприклад запит, що знаходить всі документи, у яких значення ключа age 

менше 30, має вигляд: 

> db.users.find ({age: {$lt: 30}}) 

Запит, що знаходить всі документи, у яких значення ключа age більше 30, 

має вигляд: 

> db.users.find ({age: {$gt: 30}}) 

Зверніть увагу, що порівняння проводиться над цілочисельними типами, а 

не рядками. Якщо ключ age міститиме рядкові значення, то відповідно треба 

буде проводити порівняння над рядками, однак результат буде тим же: 

> db.users.find ({age: {$gt: "30"}}) 

Якщо необхідно знайти всі об’єкти зі значенням поля age більше 30, але 

менше 50, то слід комбінувати два оператора: 

> db.users.find ({age: {$gt: 30, $lt: 50}}) 

Запит, що знаходить користувачів, вік яких дорівнює 22, має вигляд: 

> db.users.find ({age: {$eq: 22}}) 

По суті це аналогія такого запиту: 

> db.users.find ({age: 22}) 

Запит, що знаходить користувачів, вік яких не дорівнює 22, має вигляд: 

> db.users.find ({age: {$ne: 22}}) 

Оператор $in визначає масив можливих виразів і шукає ті ключі, значення 

яких є в масиві: 

> db.users.find ({age: {$in: [22, 32]}}) 

Протилежним чином діє оператор $nin – він визначає масив можливих 

виразів і шукає ті ключі, значення яких відсутні в цьому масиві: 

> db.users.find ({age: {$nin: [22, 32]}}) 

2) Логічні оператори виконуються над умовами вибірки: 

 $or: з’єднує дві умови, і документ повинен відповідати одній з цих 

умов; 



32 

 $and: з’єднує дві умови, і документ повинен відповідати обом умовам; 

 $not: документ повинен НЕ відповідати умові; 

 $nor: з’єднує дві умови, і документ повинен НЕ відповідати обом 

умовам. 

Оператор $or відповідає логічній операції АБО та визначає набір пар 

ключ-значення, які повинні бути в документі. Якщо документ має хоч одну 

таку пару ключ-значення, то він відповідає даному запиту і витягується з БД. 

Наприклад, запит, що повертає всі документи, у яких або name=Tom, або 

age=22, має вигляд: 

> db.users.find ({$or: [{name: "Tom"}, {age: 22}]}) 

Приклад запиту, що поверне всі документи, у яких name=Tom, і або age 

дорівнює 22, або серед значень languages є "german": 

> db.users.find ({name: "Tom", $or: [{age: 22}, {languages: "german"}]}) 

У підвиразі or також можна застосовувати умовні оператори: 

> db.users.find ({$or: [{name: "Tom"}, {age: {$gte:30}}]}) 

У цьому випадку ми вибираємо всі документи, де name=Tom або поле age 

має значення від 30 і вище. 

Оператор $and відповідає логічній операції І та визначає набір критеріїв, 

яким обов’язково має відповідати документ, причому документ має відповідати 

всім зазначеним критеріям. Наприклад запит, що поверне документи, у яких 

обов’язково має бути ім’я Tom і вік 32, має вигляд: 

> db.users.find ({$and: [{name: "Tom"}, {age: 32}]}) 

3) Розглянемо оператори для роботи з масивами: 

 $all: визначає набір значень, які повинні бути в масиві; 

 $size: визначає кількість елементів, які повинні бути в масиві; 

 $elemMatch: визначає умову, якій мають відповідати елементи масива. 

Оператор $all визначає масив можливих виразів і вимагає, щоб документи 

мали весь набір цих визначених виразів. Відповідно він використовується для 

пошуку по масиву. Наприклад, в документах є масив languages, який зберігає 

дані про іноземні мови, на яких говорить користувач. Щоб знайти всіх людей, 
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які говорять одночасно англійською і французькою, можна скласти такий 

запит: 

> db.users.find ({languages: {$all: ["english", "french"]}}) 

Оператор $elemMatch дозволяє вибрати документи, у яких масиви містять 

елементи, що відповідають певним умовам. Наприклад, нехай в БД буде 

колекція, яка містить оцінки за певними курсами. Додамов кілька документів: 

> db.grades.insertMany([{student: "Tom", courses:[{name: "Java", grade: 5}, 

{name: "MongoDB", grade: 4}]}, 

{student: "Alice", courses:[{name: "C++", grade: 3}, {name: "MongoDB", 

grade: 5}]}]) 

Кожен документ має масив courses, який у свою чергу складається з 

вкладених документів. 

Складемо запит, який показує студентів, що по курсу MongoDB мають 

оцінку вище 3: 

> db.grades.find({courses: {$elemMatch: {name: "MongoDB", grade: {$gt: 

3}}}}) 

Оператор $size використовується для знаходження документів, у яких 

масиви мають кількість елементів, рівну значенню $size. Наприклад, виведемо 

всі документи, у яких у масиві laguages є два елементи: 

> db.users.find ({languages: {$size:2}}) 

Такий запит буде відповідати, наприклад, такому документу: 

{"name": "Tom", "age": 32, languages: ["english", "german"]} 

Оператор $exists дозволяє витягти тільки ті документи, у яких певний 

ключ присутній або відсутній. Наприклад запит, що поверне всі документи, в 

який є ключ company, має вигляд: 

> db.users.find ({company: {$exists:true}}) 

Якщо вказати для оператора $exists параметр false, то запит поверне лише 

ті документи, у яких не визначений ключ company. 

Оператор $type витягує лише ті документи, у яких певний ключ має 

значення певного типу, наприклад, рядок або число: 
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> db.users.find ({age: {$type:"string"}}) 

> db.users.find ({age: {$type:"number"}}) 

Оператор $regex задає регулярний вираз, якому має відповідати значення 

поля. Наприклад запит, що поверне значення з полем name, в якому обов'язково 

є буква "b", має вигляд: 

> db.users.find ({name: {$regex:"b"}}) 

$regex як параметр має не просто рядки, а саме регулярні вирази, 

наприклад: name: {$regex:"om$"} – значення name має закінчуватися на «om». 

Порядок виконання роботи 

1. Розробити і протестувати 3 запити на вибірку даних у створених 

колекціях з використанням функції find з відбором за умовою та окремими 

полями. Текст запитів і результати пошуку занотувати. 

2. Розробити і протестувати 3 запити на вибірку даних у створених 

колекціях з використанням мови JavaScript. Текст запитів і результати пошуку 

занотувати. 

3. Розробити і протестувати 3 запити на вибірку даних у створених 

колекціях з використанням регулярних виразів. Текст запитів і результати 

пошуку занотувати. 

4. Розробити і протестувати 3 запити на вибірку даних у створених 

колекціях з використанням команд групування (по одному на кожну команду). 

Текст запитів і результати пошуку занотувати. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Структура та наповнення тестової БД, створеної у попередній роботі. 

3. Опис виконання роботи. 

4. Письмові відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Засоби пошуку даних у БД MongoDB. 

2. Обмеження виводу у БД MongoDB 

3. Курсори. 
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4. Модифікатори порівняння в умові пошуку. 

5. Логічні модифікатори в умові пошуку. 

6. Оператори для пошуку в масиві. 

7. Регулярні вирази в умові пошуку. 

8. Керування виведенням атрибутів у запиті. 

9. Обмеження на кількість виведених документів. 

Література: [1–6]. 

 

Лабораторна робота № 11 

Тема. Проектування бізнес-процесів 

Мета: отримання практичних навичок розробки моделей бізнес-процесів 

з використанням методологій DFD, IDEF0 та IDEF3. 

Короткі теоретичні відомості 

IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) – це методологія і 

стандарт функціонального моделювання бізнес-процесів і опису бізнес-

процесів. За допомогою графічної мови IDEF0, система, що вивчається, постає 

у вигляді набору взаємопов’язаних функціональних блоків. Моделювання 

бізнес-процесів засобами IDEF0 зазвичай є першим етапом вивчення системи. 

У IDEF0 реалізовані 3 базові принципи моделювання процесів: 

 принцип функціональної декомпозиції; 

 принцип обмеження складності; 

 принцип контексту. 

Принцип функціональної декомпозиції являє собою спосіб моделювання 

типової ситуації, коли будь-яка дія, операція, функція можуть бути розбиті 

(декомпозовані) на більш прості дії, операції, функції. Іншими словами, складна 

бізнес-функція може бути подана у вигляді сукупності елементарних функцій. 

Представляючи функції графічно, у вигляді блоків, можна ніби заглянути 

всередину блоку і детально розглянути їх структуру і склад. 

Принцип обмеження складності. При роботі з IDEF0 діаграмами 

суттєвою є умова їх розбірливості та легкості читання. Суть принципу 
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обмеження складності полягає в тому, що кількість блоків на діаграмі має бути 

не менше двох і не більше шести. Дотримання цього принципу призводить до 

того, що функціональні процеси, подані у вигляді IDEF0-моделі, добре 

структуровані, зрозумілі та легко піддаються аналізу. 

Принцип контекстної діаграми. Моделювання ділового процесу 

починається з побудови контекстної діаграми. На цій діаграмі відображається 

лише один блок – головна бізнес-функція модельованої системи. Якщо мова 

йде про моделювання цілого підприємства або навіть великого підрозділу, 

головна бізнес-функція не може бути сформульована як, наприклад, «продавати 

продукцію». Головна бізнес-функція системи – це «місія» системи, її значення в 

навколишньому світі. Не можна правильно сформулювати головну функцію 

підприємства, не маючи уявлення про його стратегії. 

Перший крок у роботі зі створення IDEF0-моделі – визначення мети 

моделювання (purpose). Мета моделювання визначається набором запитань, на 

які модель має відповідати. У результаті вивчення моделі читач (користувач) 

повинен мати можливість отримати відповіді на кожне із запитань, поставлених 

на початку моделювання. Список цих запитань являє собою невід’ємну частину 

документації моделі. Мета є напрямком діяльності і критерієм закінченості 

моделі. Визначаючи мету, слід розрізняти: 

– мету системи, для якої будують функціональну модель; 

– мету моделювання. 

Мета системи визначає зміст моделі її конкретне наповнення. 

Всяку модель будують відповідно до її мети, до завдань, які виконує 

система. Метою моделювання може бути виконання певного завдання, 

вивчення системи, розробка та удосконалення системи і т.п. Ця мета визначає 

обсяг роботи, потрібний ступінь деталізації системи, розміри моделі в глибину і 

ширину. 

Границі моделі (scope) визначають ступінь деталізації та глибину 

викладення інформації у моделі. 

Точка зору (viewpoint) – це позиція, з якої модель описує систему. Точка 
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зору вибирається такою, щоб модель охоплювала встановлені межі (scope) і 

задовольняла б встановлені цілі. Будучи одного разу вибраною, точка зору має 

залишатися незмінною впродовж усієї роботи з моделлю. Точка зору 

визначається тим, з погляду якої особи ми розглядаємо модель, точка зору якої 

особи найповніше відповідає меті моделювання. 

Усяка модель повинна бути цілісною і розглядатися з однієї точки зору. 

Різні точки зору формують різні моделі, а зміна точки зору під час 

моделювання не допускається, оскільки може призвести до направильного 

опису системи, до неадекватної моделі. Для повного опису системи інколи 

виникає потреба розглядати її з різних точок зору, але в такому разі необхідно 

будувати декілька моделей. У кожній моделі система розглядається тільки з 

однієї точки зору. 

Вигляд контекстної діаграми 

 Ліва сторона відповідає входам системи (input), величинам, які 

надходять до системи і переробляються нею у вихідні величини. 

 Верхня сторона відповідає входам по керуванню (control), тобто різним 

керувальним діям, командам, стратегіям поведінки, процедурам, документам, 

що регламентують виконання роботи тощо. Ці величини не змінюються, а 

слугують тільки для керування. 

 Права сторона відповідає виходам системи (output), продуктам її 

діяльності, результатам перетворення вхідних величин, шкідливим виділенням, 

відходам тощо. 

 Нижня сторона відповідає механізмам (mechanism), а саме засобам, 

ресурсам, за допомогою яких виконуються вказані в прямокутнику функції. 

Таке призначення сторін блоків відповідає системним принципам, а саме: 

усяка робота виконується над деякими об’єктами, що є вхідними. Вона 

перетворює вхідні об’єкти на вихідні. Керування регламентує виконання 

роботи, а механізм забезпечує всі необхідні умови для її виконання. 

Контекстна діаграма – це початкова діаграма моделі, що характеризує 

функції системи взагалі (без деталізації) і зв’язки системи з навколишнім 
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середовищем. Бланк контекстної діаграми містить тільки один функціональний 

блок. У ньому вказують функцію системи взагалі (її мета, основне 

призначення). При цьому дотримуються вимог заповнення функціональних 

блоків (блоків робіт – activity), а саме: назва блоку повинна бути подана 

дієсловом, дієслівним зворотом чи придієслівним іменником. Інші назви блоків 

розглядаються як помилка. За необхідності вводять пояснення до назви блоку в 

розділі definition, який має кожен блок. 

До функціонального блоку діаграми підводять вхідні й вихідні величини 

системи у вигляді стрілок (дуг – arrow), які характеризують зв’язки системи з 

навколишнім середовищем. 

Для всіх вхідних величин (дуг) дають пояснення. Ці пояснення записують 

до словника за допомогою діалогових вікон. У словнику бажано вказати не 

тільки саме ім’я, а також пояснення до нього і джерело інформації. Пояснення 

імені дуги потрібне, оскільки ім’я зазвичай буває коротким і не відображає усіх 

об’єктів, що відповідають дузі. Джерела інформації особливо потрібні для дуг 

керування. Це можуть бути певні документи, стандарти, розпорядження, для 

яких необхідно вказати вихідні величини, а саме номер, дату створення, місце 

публікації тощо. У подальшому введені відомості можна використати при 

розробці словника термінів для моделі, переліку джерел інформації та ін. 

Після побудови контекстної діаграми переходять до побудови таких 

діаграм моделі – діаграм декомпозиції. Бланк діаграми декомпозиції містить 

блоки робіт, розміщені зверху – вниз, зліва – направо. 

Пояснення змісту діаграм декомпозиції та правил їх побудови: 

 розміщення функціональних блоків зверху – вниз, зліва – направо 

називають домінантним; 

 у верхньому лівому куті розміщується блок роботи, яку вважають 

найбільш пріоритетною, нижче і правіше знаходяться блоки менш 

пріоритетних функцій, або у випадку, коли діаграма зображує поопераційне 

виконання певних робіт, то домінантність блоків визначає порядок виконання 

робіт, яким ці блоки відповідають; 
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 блоки функціональної діаграми мають порядковий номер і 

закреслений лінією верхній кут; 

 нумерація блоків відповідає їх пріоритетності й слугує для 

встановлення єдиного порядку блоків у всій моделі; 

 закреслений лінією лівий верхній кут блоку є ознакою, що цей блок ще 

не піддавався операції декомпозиції; 

 по краях діаграми розміщуються незв’язані граничні дуги, які 

мігрують з блоку контекстної діаграми. Розміщення граничних дуг відповідає 

призначенню сторін функціонального блоку; 

 заповнення діаграми декомпозиції розпочинають з присвоєння імен 

функціональним блокам. Всі блоки повинні бути пойменовані відповідно до 

вказаних раніше правил відносно назви блоку, тобто блок повинен мати назвою 

дієслово, дієслівний зворот чи придієслівний іменник. Введені імена блоків за 

необхідності супроводжують поясненням та іншою потрібною інформацією, що 

записується до словника моделі; 

 наступним кроком є рознесення незв’язаних граничних дуг. Всі 

граничні дуги повинні бути проведені до тих блоків, до яких вони належать. У 

разі потреби конкретна дуга може бути розгалужена і підведена до декількох 

блоків; 

 після рознесення граничних дуг будують внутрішні дуги, які 

пов’язують блоки робіт між собою відповідно з логікою функціонування 

системи. Внутрішні дуги повинні встановлювати зв’язки між блоками. 

Відповідно до типів зв’язків і логіки функціонування системи внутрішні дуги 

можуть з’єднувати різні сторони блоків робіт, зливатися і розгалужуватися. 

Крім відмічених п’яти типів зв’язків, інші не можуть бути виконані і пакет 

програм цього не допустить. 

Після побудови діаграми декомпозиції першого рівня приступають до 

декомпозиції її функціональних блоків. Декомпозицію виконують аналогічно 

декомпозиції контекстної діаграми з тією різницею, що перед декомпозицією 
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потрібно вказати, який саме блок діаграми піддається декомпозиції. 

У моделі IDEF0 існує 5 типів зв’язків між функціональними блоками. 

Кожному з них відповідає певне розміщення дуг відносно блоків. Типи зв’язків: 

 вхід – вихід, 

 керування, 

 вихід – механізм, 

 зворотний зв’язок по керуванню, 

 зворотний зв’язок по входу. 

IDEF3 (Integration Definition for Function Modeling) 

За допомогою IDEF3 описується логіка виконання дій. IDEF3 може 

використовуватися самостійно і спільно з методологією IDEF0: будь-який 

функціональний блок IDEF0 може бути поданий у вигляді послідовності 

процесів або операцій засобами IDEF3. Якщо IDEF0 описує, що робиться в 

системі, то IDEF3 описує, як це робиться. 

Діаграми IDEF3 описують логіку роботи системи і взаємодію потоків у 

ній. На цій діаграмі система деталізується більшою мірою, описується більш 

повно. У діаграму включають елементи логіки. Це дозволяє моделювати 

послідовність виконання робіт у системі і описувати логічні зв’язки між 

окремими процесами, функціями. Модель дозволяє виконати аналіз, як 

функціонує система, в якому стані знаходяться об’єкти в системі. За своєю 

суттю модель системи, створена за такою діаграмою, наближається до діючої 

моделі. 

Елементами діаграми опису послідовності процесів є: 

– роботи; 

– дуги; 

– перехрестя; 

– об’єкти звертання. 

Роботи на діаграмі IDEF3 мають такий самий сенс, як і на діаграмах 

IDEF0 і DFD. Вони зображуються прямокутником з відділеним низом 

прямокутника, розділеним на дві частини. 
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Зліва у нижній частині блоку роботи проставляють номер роботи, що 

складається з номера батьківської роботи, номера декомпозиції та номера самої 

роботи. Роботи в діаграмах IDEF3 називають Unit of Work (UOW) і позначають 

літерою U. 

Дуги на діаграмах послідовності процесів IDEF3 мають такий самий 

зміст, як і на діаграмах IDEF0 і DFD, але вони можуть бути більш деталізовані. 

Під час деталізації допускаються такі типи дуг: 

– старша, або процедурна (Precedent) показує, що робота – джерело дуги, 

повинна закінчуватися раніше ніж розпочнеться робота-мета, тобто робота, в 

яку входить дуга. Зображується суцільною лінією зі стрілкою; 

– потоків об’єктів (Object flow) – показує потоки об’єктів і те що об’єкти 

використовуються у декількох роботах. Зображується суцільною лінією з 

подвійною стрілкою; 

– відношення (Relational) – відповідає зв’язкам між роботами, або 

роботами і об’єктами звертання. Тут робота-мета може розпочинатись раніше 

від роботи-джерела; 

– звертання (Referent) – відповідає зв’язкам з об’єктами звертання. 

Зображується суцільною лінією без стрілок. 

Злиття та розгалуження дуг завжди виконується за допомогою 

перехресть. Перехрестя відображають логічні операції (умови), що визначають 

подальше виконання робіт. 

Перехрестя можуть бути декількох типів. Їх розділяють на синхронні й 

асинхронні. Синхронні перехрестя вимагають одночасного виконання робіт, 

асинхронні – виконання, але не обов’язково одночасного. Позначаються вони 

прямокутниками з відділеними боковими сторонами. 

Перехрестям відповідають логічні операції, які записуються в середині 

блоку перехрестя. 

Об’єкти звертання – це об’єкти, що несуть додаткову інформацію 

виконання робіт або містять дані, які неможливо зв’язати з роботою, дугою чи 

перехрестям. Пакет програм BPwin передбачає такі типи об’єктів звертання: 
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– GO TO – об’єкт циклічного переходу; 

– UOB – об’єкти, які вказують на багаторазове використання роботи, але 

без циклів. Наприклад, «Контроль якості» може використовуватись у процесі 

виготовлення виробу декілька разів; 

– NOTE – для документування важливої інформації, що належить до 

будь-яких блоків на діаграмі. Може використовуватись як альтернатива 

надпису текстів; 

– ELAB – для детального опису. 

Об’єкти звертання зображують прямокутником з відділеною нижньою 

частиною. Зв’язки з іншими елементами діаграм для об’єктів звертання 

виконують ненаправленими дугами. 

DFD (Data Flow Diagrams) 

Діаграми потоків даних. Описують зовнішні відносно системи джерела і 

адресати даних, логічні функції, потоки даних і сховища даних, до яких 

здійснюється доступ. Як показує практика, це один з найбільш простих, 

доступних і наочних стандартів для опису бізнес-процесів. 

DFD – це нотація, призначена для моделювання інформаційних систем з 

точки зору зберігання, обробки і передачі даних. 

Ці діаграми у функціональній моделі можуть доповнювати те, що вже 

показано в IDEF0 діаграмах. Вони описують потоки даних між окремими 

роботами системи. Під потоками даних у цьому випадку розуміють як 

матеріальні, так і інформаційні потоки. Матеріальні потоки – це, наприклад, 

сировина, матеріали, заготовки, продукти виробництва, обладнання, 

транспортні засоби тощо. Інформаційні потоки – це інформація про замовлення, 

дані про стан ринку, про наявність сировини, запасних частин, запаси на 

складах, виконані роботи, вузькі місця у виробництві, виготовлена продукція, 

інформація про вартість, команди керування тощо. 

Ці діаграми належать до функціональних моделей, оскільки основними 

елементами в них є роботи, а дані виступають як інтерфейси, які зв’язують 

роботи між собою. На відміну від IDEF0 діаграм у них більша увага 
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приділяється потокам даних. Залишаючись функціональними моделями, вони 

дозволяють більш детально відобразити інформаційну сторону системи, а саме 

потоки даних у системі, їх декомпозицію і послідовність передачі та 

збереження даних. Зазвичай ці діаграми включають до функціональної моделі 

як доповнення до IDEF0-діаграм на більш низькому рівні декомпозиції. Таке 

доповнення робить більш зрозумілим функції системи, розширює їх, деталізує в 

інформаційному аспекті. 

Основні елементи діаграми потоків даних DFD такі: 

– роботи (функції обробки інформації); 

– потоки даних (дуги вхідних і вихідних величин); 

– сховища даних; 

– зовнішні сутності. 

Роботи в DFD-діаграмах зображають функції перетворення даних у 

системі, зокрема матеріальних об’єктів та інформації. За своєю суттю вони 

співпадають з роботами на IDEF0 – діаграмах. Вони зображаються 

прямокутниками із заокругленими краями. Як і роботи в IDEF0-діаграмах вони 

мають входи й виходи, але не підтримують керування і механізмів. 

Дуги (потоки даних) описують рух даних з однієї частини системи до 

іншої, від одного блоку робіт до іншого і зображуються лініями. Оскільки 

кожна сторона блоку роботи в DFD – діаграмах не має чіткого призначення, то 

дуги входу й виходу можуть бути приєднаними до будь-якої грані 

прямокутника роботи. Більш того, в діаграмі DFD можна використовувати дуги 

зі стрілками на обох кінцях, які слугують для опису діалогу типу «запитання – 

відповідь» чи «команда – виконання». 

Дуги можуть з’єднувати як роботи між собою, так і роботи і сховища 

даних, роботи й зовнішні сутності, зовнішні сутності між собою і т. п. Дуги 

можуть зливатися чи розгалужуватися, що дозволяє ввести декомпозицію 

потоків даних. Кожне нове відгалуження може мати своє найменування і опис 

об’єктів, якому відповідає ця частина дуги. 

За правилами синтаксису дуги вхідних і вихідних величин в DFD-
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діаграмах можуть приєднуватись до будь-якої грані прямокутника роботи, але 

рекомендується, в міру можливості, притримуватись встановлених раніше 

правил, а саме, дуги вхідних величин зображати зліва (зверху), а вихідних 

величин – справа. 

Сховища даних слугують для опису даних, що тимчасово не 

використовуються, знаходяться в незмінному, нерухомому стані, зберігаються 

деякий час. Вони зображуються розімкнутим прямокутником з відділеною 

правою частиною. 

Сховища даних використовують там, де дані (об’єкти, інформація) 

знаходяться у стані очікування обробки, зберігаються, накопичуються для 

подальшої обробки. 

Позначають сховища даних літерою D з порядковим номером. 

Порядковий номер – це унікальний номер сховища. На одній діаграмі одне і те 

саме сховище може бути зображене декілька разів у різних місцях діаграми. Це 

роблять з метою спрощення читання діаграм, зменшення кількості ліній, які 

зображують дуги на діаграмі. 

Зовнішні сутності зображують об’єкти, що є джерелами вхідних і 

вихідних величин системи. Їх зображують прямокутником з тінню, що 

підкреслює знаходження об’єкта ніби поза площиною діаграми. Зовнішні 

сутності в діаграмі з’єднують дугами аналогічно як і інші об’єкти (роботи та 

сховища), вони можуть також з’єднуватись дугами між собою. Позначають 

зовнішні сутності літерою Е (External Reference). 

Діаграми DFD можна будувати як самостійну модель системи або як 

складову частину функціональної моделі. Як самостійну модель, діаграму DFD 

будують, розпочинаючи з контекстної діаграми. У більшості випадків діаграми 

DFD включають як доповнення до функціональної моделі на низьких рівнях 

декомпозиції. Таке доповнення деталізує функціональну модель в 

інформаційному аспекті. Але слід мати на увазі, що DFD діаграми є 

функціональними діаграмами, оскільки головна увага в них приділяється 

функціям системи, що зображаються блоком. 
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До побудови DFD-діаграм можна перейти на будь-якому кроці побудови 

функціональної моделі від діаграми IDEF0. 

Зворотний перехід від діаграми DFD до IDEF0 неможливий, оскільки 

діаграма DFD більше деталізована ніж IDEF0. 

Порядок виконання роботи 

1. Отримати варіант завдання у викладача. 

2. Побудувати IDEF0, IDEF3 та DFD-діаграми відповідно до індивідуаль-

ного завдання. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи та отримані діаграми. 

3. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Методологія IDEF0, правила створення діаграм. 

2. Методологія IDEF3, правила створення діаграм. 

3. Методологія DFD, правила створення діаграм. 

Література: [7–12]. 

 

Лабораторна робота № 12 

Тема. Проектування інформаційно-логічної схеми бази даних 

Мета: отримання практичних навичок розробки опису інформаційно-

логічної моделі даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Стандарт ANSI/X3/SPARC, розроблений 1975 року Комітетом планування 

норм і стандартів (Standards Planning and Requirements Committee – SPARC) 

Національного інституту стандартів США (ANSI), визначає 3 рівні в архітектурі 

БД, на кожному з яких описується своя модель, що відображає особливості 

сприйняття та задач опрацювання даних, характерні для цього рівня. 

Зовнішній рівень – передбачає опис підмножин даних із застосуванням 

понять і термінів, якими оперують користувачі прикладної інформаційної 
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системи. 

Концептуальний рівень – рівень задач розробника та адміністратора баз 

даних, на якому описуються елементи структури бази даних, зв’язки  між ними 

із врахуванням їх семантики. 

Внутрішній рівень – рівень системного програмування та адмініструван-

ня, на цьому рівні розв’язуються проблеми зберігання даних і доступу до них 

без специфікації змісту. 

Зовнішній та концептуальний рівень об’єднують єдиним 

узагальнювальним терміном «логічний», внутрішній називають фізичним. На 

кожному з рівнів застосовуються різні принципи та методи опису структур 

даних. Принцип незалежності структур, визначених на різних рівнях, є 

основоположним принципом побудови БД. 

Концептуальна модель – описує способи утворення одиниць даних і 

встановлення зв’язків між ними з точки зору розробника БД. В цій моделі 

інтегруються потреби та погляди всіх користувачів прикладної системи, але 

при цьому вона не є механічною сумою користувацьких поглядів. 

Концептуальна модель передбачає два етапи реалізації: інфологічний та 

даталогічний. 

Інформаційно-логічна (інфологічна) модель – будується без врахування 

засобів і технологій реалізації проєкту. 

Даталогічна модель – опис структури в термінах конкретної СУБД чи 

технології, які вибираються для реалізації бази даних на основі інфологічної 

моделі. 

Фізична модель – визначає одиниці середовища зберігання даних, 

способи їх взаємодії та розміщення на носіях комп’ютерної системи. 

Для переходу від опису даних предметної області (ПО) у вигляді 

концептуального опису (об’єктів, процесів, функцій, документів та ін.) до опису 

даних у вигляді баз даних використовується проміжний опис – у вигляді 

інформаційно-логічної моделі предметної області. Елементами такої моделі є 

інформаційні об’єкти й зв’язки між ними. 
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Інформаційний об’єкт (ІО) – це інформаційний опис деякого реального 

об’єкта, процесу, явища або події предметної області, який утворюється 

сукупністю логічно зв’язаних реквізитів, що представляють кількісні та якісні 

характеристики сутності. 

Правила виділення ІО такі: 

 на підставі аналізу визначити документи предметної області, які слід 

зберігати у базі даних;  

 визначити стосовно кожного документа функціональні залежності між 

реквізитами. Функціональну залежність реквізитів можна відобразити графічно 

у вигляді ліній зі стрілками, що йдуть від ключового реквізиту до описового;  

 вибрати всі залежні реквізити і вказати для кожного всі його ключові 

реквізити; 

 згрупувати реквізити, які залежні від однакових ключових реквізитів. 

Отримані групи залежних реквізитів разом із їх ключовими реквізитами 

утворюють інформаційні об’єкти. 

Сукупність виділених ІО дозволяє отримати інформаційно-логічну 

модель реляційної бази даних ПО, яка відповідає вимогам нормалізації. 

Моделювання предметної області в моделі «сутність-зв’язок» (ER – 

entity-relationship), яку ще називають семантичним моделюванням, базується на 

використанні графічних діаграм. Ця модель встановлює правила збереження 

фактів у базі даних, причому головний принцип семантичного моделювання 

полягає в тому, що розроблювана модель повинна дозволяти зберігання будь-

якого факту лише в одному місці. Основними поняттями ER-моделі є сутність, 

зв’язок і атрибут. 

Сутністю називається реальний або представлений об’єкт, інформація 

про який повинна зберігатися в базі даних. Сутність у предметній області – це 

фактично множина об’єктів, які мають однаковий набір параметрів. У діаграмах 

ER-моделі сутність представляється у вигляді прямокутника, в якому 

записується її ім’я. Кожна сутність має своє унікальне ім’я. При цьому ім’я 

сутності – це ім’я типу об’єкта, а не деякого конкретного примірника цього 
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типу. У базі даних є безліч екземплярів цієї сутності, кожен з яких унікальний і 

може бути однозначно ідентифікований. Наприклад, для сутності «Товар» її 

екземплярами можуть бути «М’ясо», «Молоко» тощо. 

Для задання унікальності примірника використовується ключ сутності – 

набір її атрибутів, що однозначно визначають екземпляр сутності. Значення 

таких атрибутів не можуть повторюватися. Ключі відіграють у базах даних 

украй важливу роль, адже саме за їх допомогою СУБД ідентифікує об’єкти. 

Атрибут сутності – це деяка характеристика сутності, яка описує одну з 

її властивостей, що рівнозначно поняттю атрибута в відношенні. Атрибут має 

ім’я і набуває значення з деякої множини значень. 

Множина значень, дозволених для цього атрибута, називається його 

доменом. Домен також вказує на тип можливих даних (число, текст, дата тощо). 

Для ідентифікації окремих екземплярів сутностей повинні існувати атрибути 

або сукупність атрибутів, які дозволили б відрізняти один екземпляр сутності 

від всіх інших. 

Залежність між сутностями визначає зв’язок між ними. Зв’язки 

поділяються на три типи: один-до-одного (1 : 1), один-до-багатьох (або багато-

до-одного) (1 : М, М : 1), багато-до-багатьох (М : М). Віднесення зв’язку до 

одного з цих типів називають його класифікацією за множинністю. 

Сутність А пов’язана з сутністю В зв’язком «один-до-багатьох», якщо 

кожен об’єкт А може бути пов’язаний з довільною кількістю об’єктів В, а 

кожен об’єкт В – лише з одним об’єктом А. 

Сутність А пов’язана з сутністю В зв’язком «один-до-одного», якщо 

кожен об’єкт А може бути пов’язаний тільки з одним об’єктом В, а кожен 

об’єкт В – лише з одним об’єктом А. 

Сутність А пов’язана з сутністю В зв’язком «багато-до-багатьох», якщо 

кожен об’єкт А може бути пов’язаний з довільною кількістю об’єктів В, а 

кожен об’єкт В – з довільною кількістю об’єктів А. 

Зв’язки між сутностями позначають ромбами, які з’єднують з 

прямокутниками. Всередині ромбу записують дієслово або словосполучення, 
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яке визначає зміст зв’язку. 

ER-модель для побудови концептуальної моделі була запропонована 

Пітером Ченом 1976 року. Існує велика кількість різних нотацій (способів 

зображення) для побудови ER-моделі. Для позначення сутності зазвичай 

використовується прямокутний блок. На лінії зв’язку розставляються символи, 

які вказують на його ступінь. Основні позначення для елементів ER-моделі 

подані на рис. 1. 

 

Атрибут

Сутність

Зв’язок

 

Рисунок 1 – Основні позначення для елементів ER-моделі 

 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися з методологією створення ER-діаграм. 

2. Згідно зі своїм варіантом (див. попередню лабораторну роботу), на 

підставі аналізу визначити документи предметної області, які слід зберігати у 

базі даних. 

3. Скласти специфікацію атрибутів сутностей предметної області. 

4. Описати функціональні залежності між реквізитами. 

5. Скласти ER-діаграму предметної області. 

6. Скласти словник даних. 

7. Побудувати інформаційно-логічну модель предметної області. 
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Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи. 

3. Письмові відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення понять «сутність» та «атрибут». 

2. Що таке ER-діаграма? 

3. Назвіть елементи ER-діаграми та опишіть їх призначення. 

4. Типи зв’язків у ER-діаграмі. 

5. У чому полягає різниця між концептуальним і фізичним моделюван-

ням БД? 

6. Що таке інформаційно-логічна модель даних? 

Література: [7–12]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

У 6-му семестрі студенти виконують 8 лабораторних робіт. Загальна 

кількість балів, яку отримують студенти за виконання та захист лабораторних 

робіт, становить 16 балів (максимально по 2 бали на кожну лабораторну 

роботу). 

 

Шкала оцінювання знань студентів: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проєкту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно 

Зараховано 

82–89 В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю по-

вторного складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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