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Опис програми іспиту 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора 

Володимира Бурячка 

Програма іспиту з дисципліни  

«Захист баз та сховищ даних» 

3 курс – освітній рівень -  перший (бакалаврський) 

Спеціальність 122 Кібербезпека 

Форма проведення: тестування на платформі Moodle в ЕНК дисципліни: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20554 

Тривалість проведення                     1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

 Екзамен проводиться в університетській аудиторії із використанням 

персональних комп’ютерів, якщо ситуація дозволяє проведення освітнього 

процесу наживо. Якщо ж освітній процес проходить дистанційно, то екзамен 

проводиться онлайн в режимі відеоконференції засобами Google Meet. 

 

Студент дає відповіді на тестові запитання та практичні завдання 

електронного тесту в системі Moodle. Тестові завдання містить 25 питань 

закритого типу, які передбачають автоматичну (комп’ютерну) перевірку і 

оцінюються по 1 балу кожне. Три практичних завдання – скрипти мовою SQL 

(відкритого типу), оцінюються по 5 балів кожне. Практичні завдання 

передбачають ручну перевірку викладачем.  

Критерії оцінювання практичних завдань:   

5 балів: Відмінний рівень знань (умінь), повний обсяг виконання завдання 

за заданий час, з можливими незначними недоліками. 

4 балів: Добрий рівень знань (умінь), повний обсяг виконання завдання за 

заданий час, з  незначними помилками в описі команд скрипта.  

3 балів:  Посередній рівень знань (умінь), завдання виконано в повному 

обсязі але скрипт містить багато недоліків або/та помилок. 

2 балів: Мінімально допустимий рівень знань (умінь), що характеризується 

недостатнім вмінням реалізовувати поставлені завдання. Не повний 

обсяг виконання завдання, містить недоліки та помилки.  

1 бали: Незадовільний рівень знань, що виявляється у формальному 

запам’ятанні деяких понять і фактів, без належного їх розуміння, 

нездатності застосувати такі знання при реалізації поставленого 

завдання. 

0 балів: Відповідь відсутня. 

 

Екзамен проводиться із суворим дотриманням принципів академічної 

доброчесності, що передбачає недопустимість списування, фальсифікацій та 

обману. При порушенні студент відсторонюється від подальшого проходження 

екзаменаційного тесту із підсумковою оцінкою Fx за дисципліну. При 



виконанні практичних завдань допускається користування довідковою 

літературою з опису мови SQL.  

Підсумкова оцінка в балах (максимально 100 балів) за дисципліну є 

сумою результату поточного контролю за семестр (60 балів) та відповіді на 

екзамені (40 балів). 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

1. Поняття бази даних, сховища даних, системи баз даних. 

2. Характеристика та класифікація OLТP – систем, OLAP – систем.   

3. Поняття системи управління базами даних. Класифікація СУБД 

4. Поняття моделі даних. Характеристика основних типів моделей даних.  

5. Основні поняття реляційної моделі даних: відношення, атрибут, кортеж, 

домен, таблиця, первинний ключ (простий, складний), зовнішній ключ. 

6. Трьохрівнева архітектура ANSI-SPARC. Концептуальне, логічне та 

фізичне проектування баз даних. ER-моделі.  

7. Функціональні залежності між атрибутами відношень. Нормалізація 

відношень. 

8. Поняття транзакції. Вимоги ACID до транзакційної системи: атомарність 

(atomicity), узгодженість (consistency), ізольованість (isolation), 

надійність (durability). 

9. Загальна характеристика мови SQL.  

10. Різновиди мови SQL: інтерактивна, вбудована, статична, динамічна 

мова.  

11.  Мова визначення даних (data definition language, DDL), Головні 

оператори. 

12. Мова управління даними (data control language, DCL) Головні оператори. 

13. Мова маніпулювання даними (data manipulation language, DML). Головні 

оператори. 

14. Характеристика головних служб СУБД MS SQL Server 

15. Характеристика системних баз даних СУБД MS SQL Server 

16. Оцінка вразливостей БД та класифікація даних. 

17. Загальна характеристика основних об’єктів бази даних: схема, таблиця, 

індекс, представлення, збережена процедура, тригер. 

18. Забезпечення цілісності даних: цілісність сутностей, посилань, доменна 

цілісність. Оператори створення таблиці та вилучення таблиці мови SQL. 

19. Обмеження доступу до даних. Характеристика оператору  створення 

представлень (віртуальних таблиць) мови SQL.  

20. Використання збережених процедур та тригерів для управління 

доступом. Системні функції та процедури. 

21. Управління доступом к серверу. Створення облікових записів 

користувачів. Режими аутентифікації. Визначення прав та повноважень 

користувачів. Управління ролями сервера. 

22. Управління доступом до бази даних. Управління користувачами БД.  

23. Системні та об’єктні повноваження. Управління доступом до об’єктів 

БД. Відображення та приховування об’єктів бази даних.  

24. Аудит дій користувачів. Аудит доступу до сервера. Підсистема аудиту 

(специфікації аудиту сервера та бази даних). 



25. Шифрування баз даних. Шифрування In-Transit при передачі даних та 

At-Rest при збереження даних (прозоре шифрування - TDE). 

26. Шифрування конфіденційних даних за допомогою Always Encryption. 

27. Маскування конфіденційних даних. 

28. Захист від збоїв апаратури. Резервне копіювання та відновлення БД. 

Засоби резервного копіювання. Повне резервне копіювання. Вибіркове 

резервне копіювання. Резервне копіювання журналу транзакцій.  

29. Вимоги до систем відновлення даних в СУБД. Методи відновлення баз 

даних після збоїв. Засоби відновлення баз даних в СУБД: програми 

ведення системного журналу, програми архівації, програми відновлення, 

програми відкату, програми запису контрольних точок і повторного 

виконання. 

30. Загальна характеристика сховищ даних (Data Warehouse).  

31. Типи сховищ даних – системи MOLAP (Multidimensional), ROLAP 

(Relational), HOLAP (Hybrid ). Характеристика багатовимірної моделі 

даних.  

32. Програмні засоби сховища даних: засоби інтеграції неоднорідних баз 

даних, засоби управління даними сховища, засоби аналізу даних (Data 

Mining), засоби візуалізації результатів обробки. Створення вітрин даних 

(Data Mart). 

33. Засоби захисту сховищ даних (DataWarehouse). 

34. Загальна характеристика NoSQL систем управління даними. 

35. BASE вимоги до NoSQL систем: базова доступність (basic availability), 

гнучкий стан (soft state), узгодженість в кінцевому стані (eventual 

consistency). 

36. CAP Властивості NoSQL систем - Consistency (Узгодженість, Цілісність), 

Availability (Доступність) і Partition tolerance (Стійкість до поділу). 

37. Стратегії масштабування розподілених систем. Реплікація (replication) та 

шардінг (sharding). 

38. Класифікація NoSQL систем управління даними за моделями даних.  

39. Використання документно-орієнтованої СУБД MongoDB. JSON та 

BSON формати збереження даних. Колекції та документи. GRUD 

операції. 

40. Засоби захисту NoSQL систем управління даними. 

41. Загальна характеристика NewSQL систем управління даними. 

42. Засоби захисту NewSQL систем управління даними. 

43. Засоби захисту хмарних систем управління даними. 

44. Захист озер даних (DataLakes). 

45. Захист сховищ даних з використанням моделі розподіленої кластерної 

обробки даних MapReduce екосистеми Hadoop.  
 

Приклади екзаменаційного практичного завдання  

  

1. Написати скрипт мовою SQL для надання повноважень на доступ до об’єктів 

безпеки БД. Існує користувач з ім’ям User1. Користувачеві User1 надаються 

дозволи на вставлення і вилучення даних таблиці Customers бази даних AdWorks. 



2. Написати скрипт мовою SQL для створення таблиць БД із забезпеченням цілісності 

сутностей та доменної цілісності. Необхідно створити таблицю з ім’ям Book, яка 

має 5 стовпців із зазначеними обмеженнями:  

 Id_book – номер книги (містить цілі числа, є ключовим) ,  

 Title – назва книги (містить рядок символів довжиною 80 символів не може 

містити NULL значення),  

 Authors - прізвища авторів (містить рядок символів довжиною 100 символів, 

значення за замовчуванням “Unknoun” ),  

 Page – кількість сторінок (містить цілі числа, з обмеженням на значення, які 

мають бути >10),  

 Price – ціна книги (містить дійсні числа з обмеженням на значення, які мають 

бути > 0.00) 

3. Написати скрипт мовою SQL  для обмеження доступу до стовпців та рядків даних 

таблиці за допомогою представлення. Створити віртуальну таблицю (представлення 

– View) з шифруванням для прикладу, представленого відповідною ER – 

діаграмою. Представлення відображає студентів з оцінками за екзамени з кодом 

більше 100, тобто містить ідентифікаційні номери студентів, відповідні оцінки 

студентів, ідентифікаційні номери екзаменів, які більше 100.  

 

Опис ER – діаграми. Маємо три відношення: student (id_st, surname) з інформацією 

про студентів, exem_st (id_ex, subjtct, data) з інформацією про 

екзамени, mark_st (id_st, id_ex, mark) з інформацією про оцінки отримані певним 

студентом за певний екзамен. РК- ключ відношення,  id_st- номер 

студента, surname – призвіще, id_ex – номер екзамену, subjtct – назва 

предмету, data- дата проведення екзамену, mark – оцінка за 100 бальною шкалою.. 

 
 

 

 

Екзаменатор    Спасітєлєва С.О. 

Завідувач кафедри    Складанний П.М.  


