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Анотація дисципліни  

мета та очікувані програмні 

результати навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни є оволодіння базовими поняттями, 

теоретичними знаннями та практичними навичками 

використання хмарних технологій в різних галузях людської 

діяльності, а також налаштування сервісів хмарних обчислень, 

проектуванні корпоративних хмарних систем та розробки 

програм для роботи у хмарних середовищах  

Програмні результати 

РН знати основні поняття і термінологію хмарних технологій, 

області застосування хмарних технологій, основні принципи 

хмарних обчислень, принципи і методи розробки додатків для 

хмарних систем із використанням різних платформ, 

інфраструктуру хмарних сервісів; 

РН принципи функціонування та технології віртуалізації 

серверних систем, архітектури та стандарти комунікаційних 

засобів розподілених обчислень, особливості програмно-

апаратних рішень сучасних центрів обробки даних; 

Загальні та фахові компетентності 

К розгортати та адмініструвати додатки у хмарних середовищах, 

оцінювати ефективність застосування тих чи інших хмарних 

рішень, володіти навичками програмування інтерфейсів та 

додатків для хмарних та розподілених систем. 

К розгортати віртуальних приватних серверів та конфігурувати 

серверне програмне забезпечення хмарних систем; 
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К розв'язувати проблеми масштабованості, проектування та 

експлуатації розподілених інформаційних систем, продуктів, 

сервісів інформаційних технологій; 

К застосовувати базові знання стандартів в області 

інформаційних технологій під час розробки та впровадження 

розподілених обчислювальних систем на базі хмарних технологій 

та сервісів; проектувати компоненти програмного забезпечення 

для роботи в якості сервісів у складі розподілених 

обчислювальних систем та комплексів й хмарних обчислень 

основна тематика 

дисципліни 

Модуль 1. Основні поняття та класифікація систем хмарних 

обчислень 

Тема 1.  Вступ. Поняття та типи розподілених систем. Основи 

застосування хмарних технологій та сервісів. Приклади 

застосування сучасних хмарних систем та сервісів. 

Тема 2. Основні класи хмарних систем. Види та варіанти 

хмарних систем, їх основні властивості та приклади. 

Тема 3. IAAS, інфраструктура як послуга 

Тема 4. PAAS, платформа як послуга 

Тема 5. SAAS, програмне забезпечення як послуга 

Модуль 2. Базові складові хмарних обчислень. 

Тема 6. Технології віртуалізації. 

Тема 7. Серверна віртуалізація. 

Тема 8. Особливості проектування застосунків з 

використанням хмарних технологій. Огляд та застосування 

технологій хмарних обчислень. 

Тема 9. Принципи побудови продуктивних обчислювальних 

кластерів в хмарних системах. Основи функціонування центрів 

обробки даних (ЦОД). 

Тема 10. Архітектурні рішення сучасних ЦОД 

Тема 11. Проектування апаратної складової розподіленої 

обчислювальної системи. 

Модуль 3. Застосування та особливості проектування рішень 

на базі хмарних технологій 

Тема 12. Мережі CDN. Поштові служби. 

Тема 13. Сховища даних: DropBOX, Google Drive, Micrоsoft 

OneDrive.  

Тема 14. Офісні системи: Google Apps, Microsoft Office 365 

Тема 15. Хмарні технології: Amazon Web Services, Windows 

Azure та ін. 

Тема 16. Застосування хмарних обчислень для рішення завдань 

малого та середнього бізнесу 

Тема 17. Корпоративні обчислювальні системи 

Тема 18. Сучасні платформи хмарних обчислень 

Тема 19. Microsoft Azure. Основні характеристики, властивості і 

призначення. Огляд сервісів платформи. 

Тема 20. Модель приватних хмарних платформ. 

Тема 21. Створення приватних хмарних рішень на базі 

технологій віртуалізації: Xen Cloud Platform, Proxmox Virtual 

Environment та ін.  

Тема 22. Розгортання NextCloud - системи для організації 

зберігання, синхронізації та обміну даними. 

Критерії контролю 

та оцінювання результатів 

навчання 

Навчальні досягнення фахових молодших бакалаврів із 

дисципліни «Хмарні технології» оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої накопичувальна система 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок 
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Модульний контроль містить практичні задачі, пов`язані з темами 

даного змістового модуля. 

 У випадку кожної задачі потрібно: 

- подати короткий огляд відповідного теоретичного матеріалу; 

- розв`язати задачу із застосуваннями GNU/Linux. 

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень з курсу «Хмарні 

технології» застосовуються такі методи: 

 методи усного контролю: індивідуальне опитування, 

фронтальне опитування, співбесіда; 

 методи письмового контролю: тестування, контрольна 

робота. 
Розподіл балів по змістових модулях 
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М 1 5 10 5 10 30 

М 2 5 10 10 10 35 

М 3 5 10 10 10 35 

Всього 15 30 25 30 100 

 Оцінювання проводиться за такими критеріями: 

 розуміння, ступінь засвоєння теорії та методів розв`язання 

проблем, що розглядаються; 

 ознайомлення з рекомендованою літературою до задач, що 

розв`язуються; 

 уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді 

практичних задачі; 

 правильність використання віртуалізаційних систем. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою для заліку 

90-100 А 

зараховано 

82-89 В 

75-81 С 

64-74 D 

60-63 Е 

35-59 FX 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

Інші інформації про 

дисципліну (політика 

дисципліни,) 

 Списування під час виконання письмових контрольних 

видів робіт заборонено. Користуватися мобільними пристроями, 

інтернет джерелами  під час проведення різних видів контролю 

успішності, дозволяється лише з дозволу викладача. 

Викладання навчальної дисципліни «Хмарні технології» 

відбувається на основі таких складових методичного забезпечень: 

 друковані джерела, що відображають зміст навчальної 

дисципліни (підручники, посібники, монографії, публікації у 

фахових виданнях); 
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 електронні джерела, що відображають зміст навчальної 

дисципліни; 

 контрольні тести та практичні завдання 

Технічне та програмне 

забезпечення дисципліни 

тощо 

Заняття проводять в  спеціалізованих лабораторіях, які оснащені 

ліцензійними ОС та відповідним прикладним програмним 

забезпеченням, що використовується для виконання завдань, а 

також в них функціонує необмежений відкритий доступ до 

Інтернет-мережі 

 Дистанційне навчання налагоджено за допомогою онлайн 

сервісів та інструментів ЕОП Google Workspace і Zoom 

Базова література навчальної 

дисципліни та інші 

інформаційні ресурси 

1. Технології WEB, GRID, CLOUD для гарантоздатних ІТ-

інфраструктур [Текст] / За ред. В.С. Харченка, А.В. Горбенка 

(ред.). – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. 

М.Є. Жуковського «ХАІ». – 2013. – 868 с.  

2. Самсонов, В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навч. 

посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. - Х. : Компанія 

СМІТ, 2008. - 264 с.  

3. Gillam, Lee. Cloud Computing: Principles, Systems and 

Applications / Nick Antonopoulos, Lee Gillam. — L.: Springer, 2010. 

— 379 p. — (Computer Communications and Networks). — ISBN 

9781849962407.  

4.  Google App Engine [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Електронні дані. – Режим доступу: 

https://cloud.google.com/appengine/.  

5. Mark Vilkins. Learning Amazon Web Services (AWS): A Hands-

On Guide to the Fundamentals of AWS Cloud 1st Edition.  

6. Michael Crump, Chris Pietschmann, Vahe Minasyan. The 

Developer’s Guide to Azure. Microsoft Press, A division of Microsoft 

Corporation One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399. 

7. Chao L. Cloud Computing for Teaching and Learning: Strategies 

for Design and Implementation. – University of Houston-Victoria, 

2012. – ISBN 978-1-4666-0957-0. – 357 p  

8.  Chelikani A, Kumar G. Analysis of Security Issues in Cloud 

Based ELearning. – University of Boras, 2011. – p.74  

9. Shor R.M. Cloud computing for learning and performance 

professionals . –American Society for Training & Development, 2011. 

– 20 p. 

10. Warschauer M. Learning in the Cloud: How (and Why) to 

Transform Schools with Digital Media. – New York: Teachers 

College, 2011. – 68 p 

Інтернет ресурси: 

11. https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-

365/buy/compareall-microsoft-365-products?tab=1&rtc=1 

12. https://aws.amazon.com/free/?nc1=h_ls&all-free-

tier.sortby=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-

order=asc 

13. https://azure.microsoft.com/ 

14. https://cloud.google.com/appengine 

 


