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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 
Навчальна дисципліна «Хмарні обчислення» є невід’ємною частиною 

циклу комп’ютерних дисциплін, необхідних фахівцям аналітикам які, 

використовуючи сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні  технології, 

проводять збір, накопичення, обробку і аналіз даних. Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології передбачають використання технологій віртуалізації 

технологій серверних систем, комунікаційних засобів для розподілених 

обчислень та розроблення програмно апаратних рішень центрів обробки 

даних. Для управління неоднорідними обчислювальними ресурсами у 

віддаленому режимі потрібні програмні рішення для впровадження систем 

віртуалізації, а також віддалених сервісних функцій, що загалом створює 

можливості  для організації та застосування технологій хмарних обчислень. 

Мета навчальної дисципліни:  

• 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; 

• формування у студентів знань у галузі технологій управління ресурсами 

віддалених розподілених систем;  

• формування у студентів розуміння перспектив розвитку глобальної 

інфраструктури, що інтегрує світові комп'ютерні ресурси для реалізації 

великомасштабних інформаційно-обчислювальних проектів; 

• формування у студентів здатності самостійного вивчення тем 

дисципліни і вирішення типових завдань при використанні хмарних 

технологій; 

• формування у студентів навичок роботи з використання і застосування 

інструментарію щодо програмування розподілених додатків; 



• формування у студентів мотивації до самоосвіти за рахунок активізації 

самостійної пізнавальної діяльності.  

 

Предмет навчальної дисципліни – принципи та стандарти 

функціонування технологій та розробка рішень на базі хмарних обчислень.  

Об'єктом навчальної дисципліни є процеси, розподілених обчислень. 

Вивчення дисципліни дозволяє студентам оволодіти знаннями та навичками з 

аналізу, моделювання, оптимізації, узагальнення та розповсюдження 

інформації засобами сучасних інформаційних технологій, з метою адаптації та 

використання сучасних програмних засобів обробки еколого-економічної 

інформації.  

Завдання – формування у студентів компетенції з використання 

стандартів та технологій залучення та застосування розподілених 

комп’ютерних ресурсів, що надаються за замовленням, для проведення 

наукових досліджень та використання обчислювального середовища 

організацій від    рівня    стартапу    до    корпорації.    Студенти    мають      

отримати  компетентності щодо вибору архітектури та побудови приватних та 

гібридних систем хмарних обчислень, встановлення та конфігурування 

спеціального програмного забезпечення для роботи у середовищі хмарних 

систем.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

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; 

• особливості сучасних клієнтських апаратних платформ та засоби 

й сервісні функції хмарних систем, що сприяють швидкому 

впровадженню додатків для мобільних застосувань та розробці 

сервісів та/або програмного забезпечення  для обладнання різних 

вендорів. 

• напрями регулювання та методи зниження підприємницьких 

ризиків;            

Вміти:  

• аналізувати та обирати оптимальні рішення щодо залучення 

засобів Грід-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.  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  



ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 
Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Хмарні 

обчислення» організовуються та здійснюється у формі консультацій на 

кафедрі комп’ютерних інформаційних систем і технологій у відповідності до 

затвердженого графіку консультацій (одна консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  
«ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ» 

 
№ 

з/п 
Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. Архітектура та принципи побудови розподілених 

обчислювальних систем 

Тема 1 Основні поняття та класифікація систем хмарних обчислень 

Тема 2 Базові складові хмарних обчислень. 

Змістовий модуль 2. Функціонування центрів обробки даних (ЦОД) 

Тема 3 Основи функціонування центрів обробки даних (ЦОД). 

Тема 4 Принципи побудови продуктивних обчислювальних кластерів в 

хмарних системах. 

Змістовий модуль 3. Застосування та особливості проектування рішень 

на базі хмарних технологій 

Тема 5 Основні сценарії застосування технологій хмарних обчислень. 

Тема 6 Хмарна платформа Microsoft Azure. 

Змістовий модуль 4.  Сучасні платформи хмарних обчислень 

Тема 7 Інфраструктура Amazon Web Services 

Тема 8 Загальний огляд сучасних платформ хмарних обчислень 

Разом годин: 120 

 



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Архітектура та принципи побудови розподілених 
обчислювальних систем 

 
Тема 1. Основні поняття та класифікація систем хмарних 

обчислень 
 
1.1. Поняття та типи розподілених систем.  

Історія розвитку розподілених систем. Комп’ютерна мережа як система 

спільного використання інформаційних та комунікаційних ресурсів. Поняття 

обчислювального кластеру. Принципи побудови та функціонування кластеру. 

Поняття грід-системи та віртуальної  організації - системи об’єднання 

користувачів, провайдерів, власників ресурсів.  

1.2. Класифікація систем надання інформаційно-комунікаційних 

ресурсів за замовленням.  

Поняття веб-серверу. Класифікація послуг провайдерів інформаційно-

комунікаційних ресурсів: виділений сервер, віртуальний хостинг, віртуальний 

виділений сервер, Грід-система, хмарні  обчислення. Визначення приватної та 

гібридної хмари.  

1.3. Класифікація систем хмарних обчислень.  

Визначення систем: IaaS – інфраструктура як сервіс, PaaS – платформа 

як сервіс, SaaS – програмне забезпечення як сервіс. Поняття бізнес-моделі 

надання програмного забезпечення у оренду. Огляд основних провайдерів 

хмарних обчислень. 

 
Література: [1, 4] 

 
Тема 2. Базові складові хмарних обчислень.  
 
2.1. Технології віртуалізації.  

Поняття віртуалізації комп’ютерних систем та мереж. Огляд систем 

віртуалізації мереж, комп’ютерних ресурсів, додатків та сховищ даних. 

Визначення віртуалізації рівня додатків та операційних систем. 



2.2. Серверна віртуалізація. 

Поняття віртуалізації операційних систем. Визначення техніко- 

економічних переваг серверної віртуалізації. Ознайомлення із поняттями та 

технологіями перетворення серверного рішення до віртуальної машини, 

міграції віртуальних машин та «живої міграції». Визначення програмно-

апаратної платформи для ефективного впровадження серверної віртуалізації. 

Література: [3,11] 
 
 

Змістовий модуль 2. Функціонування центрів обробки даних (ЦОД) 
Тема 3. Основи функціонування центрів обробки даних (ЦОД) 
 
3.1. Архітектурні рішення сучасних ЦОД.  

Техніко-економічні показники сучасного ЦОД. Огляд типових рішень 

ЦОД: організація серверних рішень, мережева складова та інфраструктурні 

рішення (охорона праці, безпека даних, надійність енергопостачання, засоби 

охолодження та охорона навколишнього середовища). Сучасні серверні 

рішення на базі контейнерів.  

3.2. Проектування апаратної складової розподіленої обчислювальної 

системи.  

Основні сучасні архітектури серверних рішень. Переваги та недоліки 

застосування блейд-серверів. Проблеми стандартизації та уніфікації 

серверних рішень. Визначення топології комп’ютерної мережи. Застосування 

мережевих сховищ даних. Технологія бездискового завантаження PXE. 

Визначення стратегії резервування даних та апаратних ресурсів.  

3.3. Проектування програмної складової розподіленої обчислювальної 

системи.  

Визначення параметрів та вимог до програмного забезпечення ЦОД. 

Приклади систем приватної хмари: Microsoft System Center, OpenStack та ін. 

Принципи управління середовищами віртуалізації. Стратегія розгортання 

приватних та гібридних хмар. Поняття корпоративного порталу. 

Література: [2,8,19] 



 
Тема 4. Принципи побудови продуктивних обчислювальних 

кластерів в хмарних системах 
 
4.1. Архітектура сучасного кластерного рішення.  

Основні складові кластерного рішення. Огляд різниці між 

обчислювальним кластером та кластером віртуальних машин.  

4.2. Грід-системи.  

Основні функції грід-системи. Роль продуктивних обчислювальних 

кластерів у грід-інфраструктурі та розвиток грід-технологій. Роль України у 

всесвітній грід-мережі. 

 
Література: [7,9,13] 

 
Змістовий модуль 3. Застосування та особливості проектування рішень 

на базі хмарних технологій 
Тема 5. Основні сценарії застосування технологій хмарних обчислень 
 
5.1. Сучасні хмарні технології.  

Мережі CDN. Поштові служби. Сховища даних: DropBOX, Google диск, 

Micrоsoft OneDrive, Яндекс.Диск. Офісні системи: Google Docs, Microsoft 

Office 365 та ін. Хмарні технології: Amazon Web Services, Windows Azure та 

ін.  

5.2. Застосування хмарних обчислень для рішення завдань малого та 

середнього бізнесу.  

Застосування хмарних технологій для впровадження стартапу. Модель 

застосування глобальних хмарних технологій для підтримки інформаційної 

інфраструктури малих підприємств.  

5.3. Корпоративні обчислювальні системи.  

Застосування хмарних технологій у корпоративних системах. Переваги 

та недоліки приватних хмар. Безпека даних у хмарних середовищах. 

Література: [6,7,12] 
 

 



Тема 6. Хмарна платформа Microsoft Azure 
 
6.1. Особливості платформи.  

Історичні відомості про впровадження платформи. Основні складові 

платформи. Технології, що підтримуються хмарою Microsoft Azure.  

6.2. Приклади застосування.  

Основні напрями застосування платформи Microsoft Azure для 

комерційних додатків та виконання досліджень й проектування технічних 

систем. Принципи формування ціни за споживання ресурсів хмарних 

обчислень.  

Література: [5,16] 
 

 
 
Змістовий модуль  4.  Сучасні платформи хмарних обчислень 
Тема 7. Інфраструктура Amazon Web Services 
 
7.1. Особливості платформи.  

Історичні відомості про впровадження платформи. Основні складові 

платформи. Технології, що підтримуються хмарою AWS.  

7.2. Приклади застосування.  

Основні напрями застосування платформи AWS для комерційних 

додатків та виконання досліджень й проектування технічних систем. 

Принципи формування ціни за споживання ресурсів хмарних обчислень. 

Література: [18,20,23] 
 
Тема 8. Загальний огляд сучасних платформ хмарних обчислень 
 
8.1. Глобальні провайдери хмарних обчислень.  

Особливості реалізацій: PaaS-платформа Heroku, сервісу приватних 

віртуальних серверів DigitalOcean, хмарної платформи Red Hat OpenShift та 

подібних рішень.  

 

 



8.2. Модель приватних хмарних платформ.  

Створення приватних хмарних рішень на базі технологій віртуалізації: 

Xen Cloud Platform, Proxmox Virtual Environment та ін. Розгортання ownCloud 

- системи для організації зберігання, синхронізації та обміну даними.  

 Література: [16,21,22] 
 



  



ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Хмарні обчислення» проводяться в спеціально 

обладнаній навчальній аудиторії з використанням комп'ютерного 

устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 
Хмарна платформа Microsoft Azure. Базовий сервіс платформи - 

Azure Web Sites. Робота із віртуальними машинами 

2 
Хмарна платформа Microsoft Azure. Розробка у середовищі хмарного 

сервісу.  

3 
Знайомство із технологіями розподіленого збереження даних. 

Визначення веб-ролі та робочої ролі хмарного додатку. 

4 
Хмарна платформа Microsoft Azure. База даних Azure SQL Database. 

Основи маштабування хмарної бази даних. 

5 Відкрита хмарна платформа для додатків OpenShift компанії Red Hat.  

6 
Основи контейнерної віртуалізації Docker. Особливості розгортання 

приватної PaaS-платформи. 



7 
Особливості проведення наукових досліджень із застосуванням 

хмарних технологій.  

8 
Особливості розгортання кластерного рішення для виконання 

продуктивних обчислень.  

9 Машинне навчання як сервіс у хмарі Microsoft Azure. 

 

  



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 
1. Що таке розподілені системи? 

2. Розкрийте поняття обчислювального кластеру. 

3. Що таке комп’ютерна мережа та її характеристики? 

4. Комп’ютерна мережа як система спільного використання 

інформаційних та комунікаційних ресурсів. 

5. Принципи побудови кластеру. 

6. Основні принципи функціонування кластеру. 

7. Що таке грід-система? 

8. Дайте визначення віртуальної організації. 

9. Які ви знаєте системи об’єднання користувачів, провайдерів, 

власників ресурсів. 

10. Дайте визначення веб-серверу. 

11. Класифікація послуг провайдерів інформаційно-комунікаційних 

ресурсів. 

12. Що таке виділений сервер? 

13. Дайте визначення поняттю віртуальний хостинг. 

14. Що таке віртуальний виділений сервер? 

15. Дайте визначення поняттю грід-система. 

16. Дайте визначення поняттю хмарні обчислення. 

17. Основні характеристики приватної хмари. 

18. Дайте визначення поняттю гібрида хмара. 

19. Порівняйте приватну и гібридну хмару. 

20. Охарактеризуйте інфраструктуру IaaS. 

21. PaaS – платформа як сервіс. 

22. Програмне забезпечення як сервіс SaaS. 

23. Охарактеризуйте поняття бізнес-моделі надання програмного 

забезпечення в оренду. 

24. Основні провайдери хмарних обчислень. 

25. Поняття віртуалізації комп’ютерних систем та мереж. 



26. Огляд систем віртуалізації мереж. 

27. Охарактеризуйте систему комп’ютерних ресурсів. 

28. Характеристики систем додатків та сховищ даних. 

29. Дайте визначення віртуалізації рівня додатків. 

30. Що таке операційні системи? 

31. Поняття віртуалізації операційних систем. 

32. Техніко- економічні переваги серверної віртуалізації. 

33. Поняття та технології перетворення серверного рішення до 

віртуальної машини. 

34. Поняття та технології перетворення серверного рішення до міграції 

віртуальних машин. 

35. Поняття та технології перетворення серверного рішення до «живої 

міграції». 

36. Техніко-економічні показники сучасного ЦОД. 

37. Типові рішення ЦОД: організація серверних рішень. 

38. Типові рішення ЦОД: мережева складова. 

39. Типові рішення ЦОД: інфраструктурні рішення (охорона праці, 

безпека даних, надійність енергопостачання, засоби охолодження та 

охорона навколишнього середовища). 

40. Охарактеризуйте сучасні серверні рішення на базі контейнерів. 

41. Назвіть та дайте коротку характеристику основним сучасним 

архітектурам серверних рішень. 

42. Переваги та недоліки застосування блейд-серверів. 

43. Проблеми стандартизації та уніфікації серверних рішень. 

44. Дайте визначення топології комп’ютерної мережі. 

45. Основні типи застосування мережевих сховищ даних. 

46. Охарактеризуйте технологію бездискового завантаження PXE. 

47. Визначення стратегії резервування даних та апаратних ресурсів. 

48. Параметри та вимоги до програмного забезпечення ЦОД. 

49. Охарактеризуйте систему приватної хмари Microsoft System Center. 



50. Система приватної хмари OpenStack. 

51. Принципи управління середовищами віртуалізації. 

52. Стратегія розгортання приватних та гібридних хмар. 

53. Дайте визначення поняттю корпоративного порталу. 

54. Основні складові кластерного рішення. 

55. Різниця між обчислювальним кластером та кластером віртуальних 

машин. 

56. Охарактеризуйте основні функції грід-системи. 

57. Роль продуктивних обчислювальних кластерів у грід-інфраструктурі. 

58. Основні етапи розвитку грід-технологій. 

59. Роль України у всесвітній грід-мережі. 

60. Мережі CDN. Основні характеристики. 

61. Охарактеризуйте поштові служби. 

62. Коротка характеристики сховища даних DropBOX 

63. Коротка характеристики сховища даних Google диск 

64. Коротка характеристики сховища даних Micrоsoft OneDrive 

65. Хмарні технології: Amazon Web Services 

66. Хмарні технології: Windows Azure 

67. Порівняйте такі хмарні технології як Amazon Web Services та 

Windows Azure. 

68. Опишіть модель застосування глобальних хмарних технологій для 

підтримки інформаційної інфраструктури малих підприємств. 

69. Застосування хмарних технологій у корпоративних системах. 

70. Переваги та недоліки приватних хмар. 

71. Безпека даних у хмарних середовищах. 

72. Основні складові платформи Microsoft Azure. 

73. Технології, що підтримуються хмарою Microsoft Azure. 

74. Основні напрями застосування платформи Microsoft Azure. 

75. Принципи формування ціни за споживання ресурсів хмарних 

обчислень Microsoft Azure. 



76. Основні складові платформи Amazon Web Services. 

77. Технології, що підтримуються хмарою AWS. 

78. Основні напрями застосування платформи AWS. 

79. Принципи формування ціни за споживання ресурсів хмарних 

обчислень AWS. 

80. Особливості реалізації: PaaS-платформа Heroku. 

81. Особливості реалізації: сервісу приватних віртуальних серверів 

DigitalOcean. 

82. Особливості реалізації: хмарної платформи Red Hat OpenShift. 

83. Створення приватних хмарних рішень на базі технологій 

віртуалізації: Xen Cloud Platform. 

84. Створення приватних хмарних рішень на базі технологій 

віртуалізації: Proxmox Virtual Environment. 

85. Розгортання ownCloud - системи для організації зберігання, 

синхронізації та обміну даними 

  



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) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою 

та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 
картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 
навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 
68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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