
Хмарні технології та обчислення 
 
Мета курсу – формування теоретичних знань і придбання практичних умінь і 

навичок з питань використання технологій розподілених обчислень, віртуалізації 
серверних систем, проектування корпоративних обчислювальних систем та 
застосування кластерних і гетерогенних розподілених обчислювальних систем для 
проведення наукових досліджень. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Хмарні технології та обчислення» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Розподілена обробка інформації», 
«Крос-платформне програмування», «Сучасні інформаційні системи і технології», 
«Математичне моделювання та програмування», «Веб-технології та веб-дизайн», 
«Об’єктно-орієнтоване програмування», «Геоінформаційні системи» тощо.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей, як здатність вибору архітектури та побудови приватних та 
гібридних систем хмарних обчислень, встановлення та конфігурування спеціального 
програмного забезпечення для роботи у середовищі хмарних систем. 
Програмні результати навчання: 
знати: серверні технологій створення веб-застосувань; принципи функціонування та 
технології віртуалізації серверних систем, архітектури та стандарти комунікаційних 
засобів розподілених обчислень, особливості програмно-апаратних рішень сучасних 
центрів обробки даних; особливості роботи розподілених обчислювальних систем, 
принципи побудови кластерних рішень для високопродуктивних обчислень, технології 
побудови мереж для комп’ютерних ресурсів; термінологію та класифікацію хмарних 
обчислень на рівні систем та технологій IaaS, PaaS та SaaS, особливості та характерні 
ознаки звичайного хостингу веб-ресурсів, оренди віртуальних приватних машин та 
систем хмарних обчислень; принципи ціноутворення на ресурси, що надають 
провайдери сервісів та хмарних систем, основи вибору оптимальних техніко- 
економічних характеристик сервісів хмарних обчислень, та для рішень на базі систем 
приватних й гібридних хмар; сучасний стан розвитку технологій хмарних обчислень, 
засоби моніторингу та управління розподіленими гетерогенними комп’ютерними 
ресурсами рівня підприємства; програмні рішення для серверних систем віртуалізації 
та комплексні рішення, що здатні сформувати приватне хмарне середовище 
підприємства чи корпорації; основні сценарії застосування технологій хмарних 
обчислень, особливості розробки програмного забезпечення для роботи у складі 
розподілених обчислювальних систем та комплексів; 
вміти: аналізувати та обирати оптимальні рішення щодо залучення засобів Г рід-
систем та технологій хмарних обчислень у напрямку їх застосування для проведення 
наукових досліджень, а також для створення єдиного обчислювального середовища 
рівня організації, підприємства чи фізичної особи - підприємця; розгортати парк 
віртуальних приватних серверів та конфігурувати серверне програмне забезпечення 
хмарних систем; розв'язувати проблеми масштабованості, проектування та 
експлуатації розподілених інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних 
технологій; 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;  
володіти: професійними знаннями для визначення особливостей сучасних клієнтських 
апаратних платформ, засобів й сервісних функцій хмарних систем, що сприяють 
швидкому впровадженню додатків для мобільних застосувань та розробці сервісів 
та/або програмного забезпечення для обладнання різних вендорів. 
Зміст і структура навчальної дисципліни «Хмарні технології та 
обчислення». Архітектура та принципи побудови розподілених обчислювальних 
систем. Основні поняття та класифікація систем хмарних обчислень. Базові складові 
хмарних обчислень. Функціонування центрів обробки даних (ЦОД). Основи 
функціонування центрів обробки даних (ЦОД). Принципи побудови продуктивних 
обчислювальних кластерів в хмарних системах. Загальний огляд сучасних платформ 
хмарних обчислень. Основні сценарії застосування технологій хмарних обчислень. 
Хмарна платформа Microsoft Azure. Сучасні платформи хмарних 
обчислень. Інфраструктура Amazon Web Services. Застосування та особливості 
проектування рішень на базі хмарних технологій.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг – 105 
годин, у т. ч. – 34 години аудиторних занять і 71 годин – самостійна та індивідуальна 
робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 


