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1. Мета вивчення навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань 
про методи побудови та використання рішень на основі хмарних технологій для 
розробки програмного забезпечення та швидкої побудови бізнес-рішень на 
основі хмарних технологій. 

2. Передумови для вивчення дисципліни: комп’ютерні мережі, основи 
інформаційних технологій, алгоритмізація та програмування. 

3. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  
Характеристика навчальної дисципліни2 
денна форма 
навчання 

заочна (дистанційна) 
форма навчання3 

Кількість кредитів - __4__ 
Кількість годин  - __120__ 

__________вибіркова_________ 
(обов'язкова, вибіркова) 

Семестр викладання дисципліни ___7____ 
(порядковий номер семестру) 

_____ 
(порядковий номер семестру) 

Вид контролю: 
_____залік________ 

(залік, екзамен) 
Розподіл часу: 

- лекції (годин) 16 _____ 

- лабораторні роботи (годин) 
 _____ _____ 

- практичні заняття (годин) 16 _____ 

- самостійна робота студентів (годин) 88 _____ 

- курсовий проект (годин) _____ _____ 

- курсова робота (годин) _____ _____ 

- розрахунково-графічна робота 
(контрольна робота) _____ _____ 

- підготовка та складання екзамену 
(годин) _____ _____ 

 
4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

 
По завершені вивчення дисципліни студенти повинні володіти наступними 

компетентностями: 
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
 здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги до 

програмного забезпечення. 
 здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати 

стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності, загальної 
функціональності і надійності програмного забезпечення.  

                                                 
2 Якщо дисципліна викладається декілька семестрів, то на кожний семестр за відповідною формою навчання 
заповнюється окремий стовпчик таблиці. 
3 Якщо дисципліна на заочній (дистанційній) формі навчання не викладається, то графа “заочна форма навчання” 
відсутня. 
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 здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з 
розробки та супроводження програмного забезпечення.  

 здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для 
забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки). 

Результати навчання: 
 аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для 

вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з 
урахуванням сучасних досягнень науки і техніки 

 знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, 
парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і 
обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. 

 знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, 
зберігання та передачі даних  

 знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби 
забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки) і цілісності даних 
відповідно до розв'язуваних прикладних завдань та створюваних програмних 
систем. 

 уміння документувати та презентувати результати розробки 
програмного забезпечення. 

 
5. Критерії оцінювання результатів навчання Підсумковий контроль знань 

та компетентностей студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі 
екзамену. 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 
національною шкалою та шкалою ECTS: 
 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A Відмінно (відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 
Добре 

B Дуже добре (вище середнього рівня з 
кількома помилками) 

75 – 81 C 
Добре (в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих 
помилок) 

67 – 74 
Задовільно 

D Задовільно (непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо (виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно (з можливістю 
повторного складання) 

1 – 34 F Незадовільно (з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
6. Засоби діагностики результатів навчання тестові завдання. 

 
 



 4 

7. Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 
процесу та видами навчальних занять4 

Назва теми лекційного матеріалу 

Кількість 
годин Назва тем  Кількість 

годин Література 
очна заочна ЛР, ПР, СЗ, СРС 

СРС очна заочна 

1 2 3 4 5 6 7 
Семестр 1. 

Тема 1. Віртуалізація. Огляд 
технологій віртуалізації. Основи і 
загальні відомості про віртуалізації. 
Концепції віртуалізації ІТ-
інфраструктури. Переваги та 
недоліки віртуалізації. Типи 
віртуалізації. Сценарії застосування 
рішень віртуалізації. 

2  ПР1. Технології 
віртуалізації 
 
СРС. Технології 
віртуалізації для 
серверів та десктопів. 

4 
 
 
10 

 О. 1-6 
Д. 1-6 

Тема 2. Datacenters (Центри 
обробки даних). Апаратні та 
програмні складові розподілених 
обчислювальних систем. Основні 
сучасні архітектури серверних 
рішень. 

2  СРС. Розподілені 
обчислювальні системи, 
інтероперабельність 

12  О. 1-6 
Д. 1-5 

Тема 3. Теоретичні засади побудови 
хмарних технологій та рішень. 
Багаторівнева архітектура рішень в 
хмарному додатку. Моделі 
обслуговування - IaaS, SaaS, PaaS 
та ін 

2  СРС. Моделі 
обслуговування та 
популярні хмарні 
сервіси для офісу або 
навчання 

 
 
10 

 О. 1-6 
Д. 1-6 

Тема 4. Хмарні технології та 
рішення Microsoft Azure для 
розробника ПЗ 

2  ПР2. Microsoft Azure 
 
СРС. Інтеграція 
розробки хмарних 
сервісів Microsoft Azure 
у MS Visual Studio  
 

4 
 
 
12 

 О. 1-6 
IP. 1 

Тема 5. Хмарні технології та 
рішення Amazon AWS для 
розробника ПЗ 

2  ПР3. Amazon AWS 
 
СРС. Хмарні сервіси 
Amazon, Amazon SDK 

4 
 
 
10 

 О. 1-6 
IP. 2 

Тема 6. Хмарні технології та 
рішення Google App Engine для 
розробника ПЗ 

2  ПР4. Google Cloud 
Platform 
 
СРС. Хмарні сервіси 
Google  

4 
 
 
12 

 О. 1-6 
IP. 3 

Тема 7. Основні сценарії 
застосування технологій хмарних 
обчислень та технологій для 
розв’язання практичних задач 
 

2  СРС. Корпоративні 
обчислювальні системи 
та приватні хмарні 
сервіси 

10  О. 1-6 
Д. 1-6 
 

                                                 
4 Якщо дисципліна викладається декілька семестрів, то теми розбивати посеместрово. 
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Тема 8. Конфіденційність та 
безпека хмарних технологій та 
сервісів на їх основі 
 

2  СРС. Актуальні 
проблеми та 
перспективи хмарних 
технологій 
 

12  О. 1-3 
Д. 1-5 

       
Усього за семестр 16   104   
УСЬОГО за дисципліну 16   104   

 
8. Орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових занять 
Технології віртуалізації, Хмарні технології розробки ПЗ. 
 
9. Форми поточного та підсумкового контролю усне та письмове 

опитування, захист практичних робіт, тестові завдання в системі Moodle, залік. 
 
10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення Debian GNU Linux, 

ОС Windows, C++, C#, Python 3, Microsoft Visual Studio, Azure SDK, Amazon SDK, 
 
11. Рекомендовані джерела інформації 

1. Базова література 

1. Риз Дж. Облачные вычисления: Пер. с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 
— 288 с. 

2. Дейтел П., Дейтел Х. Python: Искусственный интеллект, большие данные и 
облачные вычисления. — СПб.: Питер, 2020. — 864 с. 

3. Griffiths I. Programming C# 8.0: Build Cloud, Web, and Desktop Applications. 
— O’Reilly, 2019 – 778 p. 

4. Мнушка, О.В. Хмарні технології : конспект лекцій для студентів за 
спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Мнушка О.В. - 
Харків, ХНАДУ, 2020. 

5. Мнушка О.В. Методичні вказівки для проведення практичних робіт з 
дисципліни «Хмарні технології» для студентів за спеціальністю 121 
«Інженерія програмного забезпечення» - Харків, ХНАДУ, 2020. 

6. Мнушка О.В. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Хмарні технології» для студентів за спеціальністю 121 «Інженерія 
програмного забезпечення» - Харків, ХНАДУ, 2020. 

2. Допоміжна література 

1. Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науковометодичного 
Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 
р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – 173 с. 

2. Вакалюк Т.А. Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник 
для студентів фізико-математичного факультету. – Житомир: вид-во ЖДУ, 
2016. – 72 c. 
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3. Ной Г. Прагматичный ИИ. Машинное обучение и облачные технологии. - 
СПб.: Питер, 2019. - 304 с. 

4. Big Data, Cloud Computing, and Data Science Engineering. Studies in 
Computational Intelligence. Vol. 844. - Spinger, 2020. – 214 c. 

5. Software Engineering in the Era of Cloud Computing. Computer 
Communications and Networks - Editors: Muthu Ramachandran and Zaigham 
Mahmood. - Springer, 2020. - 354 p. 

6. Мнушка О.В. Аналіз використання хмарних технологій для формування 
компетенцій під час навчання в галузі інформаційних та комп'ютерних 
технологій // Вісник ХНАДУ. - Вип. 76. – Харків, 2017. - С.123-127. – 
Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2048 

 

3. Інформаційні ресурси 

1. Cloud computing services. Microsoft Azure – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://azure.microsoft.com/en-us/  

2. Amazon Web Services (AWS) – Cloud Computing Services – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://aws.amazon.com/ 

3. Cloud Computing Services | Google Cloud – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://aws.amazon.com/ 

4. Мнушка, О. В. Хмарні сервіси як інструмент викладача та науковця // 
Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у 
навчальному процесі та науці. Зб. наук. праць за матер. міжн. наук.-практ. 
конф. – Харків, ХНАДУ, 16 березня 2017. – С. 50-52. – Режим доступу: 
https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3121 

  




