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ПОСТРЕЛЯЦІЙНІ БАЗИ ДАНИХ

Обсяг – 4 кредити, 120 годин, в т. ч.:

• лекції – 20 год.,

• лабораторні роботи – 34 год.,
• самостійна робота – 66 год.

Період навчання –
3 курс, 1 семестр.

Підсумкова форма контролю –
залік.

Предметом вивчення дисципліни є
NoSQL бази даних

Мета вивчення дисципліни
надання студентам таких можливостей та переваг: 

• знайомство з сучасним станом розробки нереляційних підходів до організації 
баз даних 

• знання основних концепцій напряму NoSQL 
• знання сучасних способів зберігання даних, в тому числі сховищ ключ-значення, 

документно-орієнтованих і графових систем керування базами даних, систем 
розподіленого зберігання і обробки даних 

• набуття спеціальних знань і умінь, необхідних для проектування, розробки та 
використання нереляційних БД 

• отримання практичних навичок роботи з NoSQL СКБД MongoDB



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом 
елементів таких компетентностей:

Загальних:
 Здатність до абстрактного мислення, застосування методів наукового пізнання.

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, генерувати нові ідеї.

 Знання та розуміння предметних областей.

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, вміння аналізувати та вирішувати практичні завдання.

 Здатність до проведення досліджень, пошуку, оброблення та аналізу інформації.

 Здатність працювати в команді та автономно, навички міжособистісної взаємодії.

 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.

Фахових:
 Здатність до математичного, логічного та алгоритмічного мислення.

 Здатність використовувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти

обчислювальні моделі.

 Здатність розробляти програмне забезпечення використовуючи об'єктно-орієнтоване моделювання предметних

областей.

 Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання,

видобування та опрацювання даних.

 Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань розробки,

модифікації та обслуговування програмного забезпечення.

 Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для забезпечення інформаційної безпеки.



Тематичний план дисципліни (лекційні блоки)

Тема 1. Розподілені бази даних.

Тема 2. Перспективні напрямки розвитку технології баз даних. Основні 

поняття про NoSQL бази даних.

Тема 3. Документо-орієнтовані системи керування базами даних.

Тема 4. Основи роботи з СКБД MongoDB.

Тема 5. Пошук даних в базі даних MongoDB. Засоби реалізації запитів до 

БД.

Тема 6. Модифікація даних БД MongoDB.

Тема 7. Додаткові можливості СКБД MongoDB.

Тема 8. Моделювання даних в базі даних MongoDB.

Тема 9. Бази даних типу «ключ-значення».

Тема 10. Графові бази даних.



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення

• Робоча програма навчальної дисципліни

• Лекційний матеріал

• Дистанційний курс у Веб-центрі в університету

• Методичні вказівки та варіанти завдань до лабораторних занять

• Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи



Кадрове забезпечення

старший викладач Бабич В. І. 



Чекаємо на Вас!


