
ЗПВС.01.2 Web-орієнтовані та постреляційні бази даних 
Тип модуля: 
вільний вибір студента. 
Семестр: 
третій. 
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8), аудиторні години: лекції – 16, 
лабораторні – 48. 
Лектори:  
д.т.н., професор Пасічник В.В. 
Результати навчання: 
– знати сучасні принципи організації баз даних та знань, засоби та технології їх розробки, 
серверні технології створення Web-застосувань; 
– знати принципи організації та особливості обробки даних засобами постреляційних баз 
даних; принципи побудови документоорієнтованих, графових та XML-баз даних та 
особливості їх використання. 
– вміти проектувати логічні та фізичні моделі баз даних різного типу і запити до них; 
використовувати серверні технології створення Web-застосувань. 
Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
– Web-технології; 
– Організація баз даних та знань; 
– Системи баз даних та знань; 
– Крос-платформне програмування. 
Зміст навчального модуля: 
Еволюція Web-технологій. Використання середовища Веб як платформи для застосувань 
баз даних. Методи інтеграції СУБД в середовище Web. Технології ASP та ADO. 
Технологія Remote Data Services (RDS). 
СКБД PostgreSQL. Типи слабоструктурованих даних в PostgreSQL. Конструктори і 
функції видобування даних JSON. Hstore (ключ-значение) и Jsonb. 
XML бази даних: напрямки використання та особливості. Мова XML. Мови XPath (XML 
Path), XPointer (XML Pointer), XLink (XML Linking), XHTML. XML Schema. Мови запитів 
XML. 
Документно-орієнтовані бази даних. Набір властивостейв BASE: базова доступність, 
гнучкий стан, кінцева узгодженість. Нетаблична СКБД MongoDB. Особливості організації 
та обробки даних. Формування та профілювання запитів. 
Графові бази даних. Графова база даних Neo4J. Мова запитів Cypher . Робота з 
компонетами бази даних. Встановлення зв’язків. Індекси. 
Рекомендована література: 
1. Хантер Д. XML. Работа с XML, 4-е издание / Хантер Д., Рафтер Д., Фаусетт Д. та ін. – 
СПб.: Диалектика, 2010. – 1344 с. 
2. Садаладж П.Дж. NoSQL: Новая методология разработки нереляционных баз даннях / 
Садаладж П.Дж., Фаулер М. – М.: Вильямс, 2013. – 172 с. 
3. Эифрем Э. Графовые базы даннях / Эифрем Э., Вебер Дж., Робинсон Я. – М. : ДМК 
«Пресс», 2016. – 256 с. 
4. Dan McCreary. Making Sense of NoSQL: A guide for managers and the rest of us.  / Dan 
McCreary, Ann Kelly. – Manning Publications, 2013. – 312 p. 
5. Кайл Бэнкер. MongoDB в дії / переклад з англ. / Кайл Бэнкер – М. : ДМК «Пресс», 
2012. – 395с. 
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 



Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: захист лабораторних робіт, виконання контрольних робіт та 
індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: екзамен – у третьому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 

 


