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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни DevOps та Cloud-обчислення 

Рік викладання 2021-2022 календарний рік 

Викладач 

Лектор – Коваленко Олександр Володимирович, доктор технічних наук, доцент, 
http://kbpz.kntu.kr.ua/kovalenko-oleksandr/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Za6XQuoAAAAJ&hl=ru 
https://publons.com/researcher/2914876/alexander-kovalenko 
https://orcid.org/0000-0001-9297-0650 
Асистент – Поліщук Л.І.,  
http://kbpz.kntu.kr.ua/polishchuk-lyudmyla/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=RvLwNKkAAAAJ&hl=ru 

Контактний телефон 
службовий: (0522)390-449 – робочі дні з 8

30
 до 14

20
 

Мобільні телефони / Viber / Telegram надано у описі курсу «DevOps та Cloud-обчислення» на сервері дистанційної освіти 
ЦНТУ. –URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=684 

E-mail: 
У описі курсу «DevOps та Cloud-обчислення» на сервері дистанційної освіти ЦНТУ.  
– URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=684 

Консультації 
 очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій;  
 онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформах Zoom, Discord 

 
2. Анотація дисципліни 

 
Навчальний курс «DevOps та Cloud-обчислення» призначений для набуття теоретичних знань та комплексу професійних навичок, які 

відповідають за успішне використання та впровадження низки сучасних практик, призначених для пожвавлення взаємодії розробників із 
фахівцями інформаційно-технологічного обслуговування та зближення їхніх робочих процесів одне з одним. Що дає можливість забезпечити 
тісну взаємозалежність між розробкою та використанням програмного забезпечення і має на меті допомогти фірмам розробникам програмного 
забезпечення  швидше створювати та оновлювати програмні продукти та послуги. 

 
3. Мета і завдання дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «DevOps та Cloud-обчислення» є забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, 

умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності низки сучасних практик у сервісних та продуктових IT компаніях. 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерних наук. 
Завданням вивчення дисципліни є формування компетентностей (ЗК– загальних, СК – фахових): 
– Знати принципи функціонування та технології віртуалізації серверних систем, архітектури та стандарти комунікаційних засобів 

розподілених обчислень, протоколи захисту інформації, яка циркулює в інформаційно-комунікаційних системах (СК1);  
– Знати класифікацію хмарних обчислень на рівні систем та технологій , особливості та характерні ознаки звичайного хостингу веб-ресурсів, 

оренди віртуальних приватних машин та систем хмарних обчислень (СК2); 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Za6XQuoAAAAJ&hl=ru
https://publons.com/researcher/2914876/alexander-kovalenko
https://orcid.org/0000-0001-9297-0650
http://kbpz.kntu.kr.ua/polishchuk-lyudmyla/
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4. Формат дисципліни 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням мультимедійних презентацій, у 

поєднанні з лабораторними заняттями. 

Формат очний (Face to face) 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 

5. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде забезпечити наступні програмні результати: 

– Здатність демонструвати знання систем хмарних обчислень, архітектури та стандартів комунікаційних засобів розподілених обчислень, 

концепцій паралельної обробки інформації та використання отриманих знань у вирішенні практичних завдань (ПР2).  

– Здатність демонструвати знання з віртуалізації серверних систем, протоколів захисту інформації та використання отриманих знань у 

вирішенні практичних завдань (ПР6). 

 

6. Обсяг дисципліни 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 2 семестр (магістратура) 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»  

Кількість кредитів / годин 3/90 

Кількість змістових модулів 2 

Нормативна / вибіркова нормативна 

лекції 14 

лабораторні 14 

самостійна робота 32 

Вид підсумкового контролю : екзамен 

 

7. Пререквізити 

Враховуючи послідовність накопичення знань і набуття вмінь, для опанування навчальної дисципліни необхідні знання й вміння, здобуті під 

час вивчення навчальної дисципліни «Bіg Data». 

 

8. Технічне і програмне забезпечення / обладнання 

 

Для викладання навчальної дисципліни застосовується матеріально-технічна база кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення: 

мультимедійний проектор Epson EB-X41, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з персональними комп’ютерами Athlon II 215x2 (10 шт.), Athlon 

2.4, (15 шт.), AMD Semprom LE-1150 (18 шт.), AMD Duron 1,2 GHz (15 шт.), використовується вільно розповсюджуване безкоштовні середовища 

розробки програмного забезпечення (детально [32]), відкрита бездротова мережа Wi-Fi, вільний доступ до Інтернету. 
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9. Політика дисципліни 

 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. Детальніше за 

посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf 

 

Відвідування занять 

Є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і лабораторні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до:  

– Положення про організацію освітнього процесу;  

– Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору;  

– Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; 

– Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

10. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години 
Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовний модуль 1. Інсталяції та налаштування  

Тиж.1,2 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Основи devops, 

історія, визначення, терміни 

та концепції. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1-4, 

14-15, 25 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 1 

(3 год.) 

5 бали 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

http://www.kntu.kr.ua/doc/Ð�Ð¾Ð´ÐµÐºÑ�%20Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ñ�%20Ð´Ð¾Ð±Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�.pdf
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Тиж.1,2 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 1. Основи інсталяції та 

налаштування Teamcity. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2-4, 17, 25 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 

(3 год.) 

5 балів 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.3,4 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. Компоненти devops. 

Співпраця, командна робота, 

інструменти, масштабування 

задач. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

3-4,14, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 2 

(3 год.) 

5 бали 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.3,4 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 2. Основи інсталяції та 

налаштування Jenkins. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2-4, 17, 25 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 

(3 год.) 

5 балів 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.5,6 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 3. Співробітництво. 

Асинхронний аналіз коду, 

документування, випуски 

оновлень і звіти про 

помилки. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

4-5,13,14, 

15-18 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 3 

 (2 год.) 

5 бали 

Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 

Тиж.5,6 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 3. Основи інсталяції та 

налаштування Capistrano. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
3-5, 15, 25 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 

(2 год.) 

5 балів 

Самостійна 

робота до 6 

тижня включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 1 30 балів  
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Змістовний модуль 2. Зміни налаштувань сервера 

Тиж.7,8 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Командна робота. 

Функції команд, командна і 

організаційна структура, 

ротації в допоміжних 

командах. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

6-7,16, 

15-18 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 4 

(2 год.) 

3 бал 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.7,8 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 4. Основи зміни 

налаштувань сервера 

Puppet. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2-4, 17,25 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 

(2 год.) 

3 балів 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.9,10 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 5. Інструменти. 

Автоматизація 

інфраструктури і тестування. 

Моніторинг підсистем. 

Управління життєвим 

циклом обладнання. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

4, 8,14, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 5 

(2 год.) 

3 бал 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Тиж.9,10 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 5. Основи зміни 

налаштувань сервера 

Ansible. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2-4, 17,25 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 

(2 год.) 

3 балів 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Тиж.11,12 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Масштабування. 

Організаційна структура. 

Життєвий цикл організації. 

Розгляд корпоративних 

devops-практик. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

7-9,16, 

15-18 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 6 
(2 год.) 

4 бал 

Самостійна 

робота до 12 

тижня включно 

Тиж.11,12 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 6. Основи зміни 

налаштувань сервера Chef. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2-4, 17,25 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 
(2 год.) 

4 балів 

Самостійна 

робота до 12 

тижня включно 
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Тиж.13,14 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 7. Основи 

використання та порівняння 

сервісів Microsoft Azure та 

Amazon Web Services. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

8-10, 15 

15-18 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 7 
(2 год.) 

4 бал 

Самостійна 

робота до 14 

тижня включно 

Тиж.13,14 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 7. Основи зміни 

налаштувань сервера 

SaltStack. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2-4, 17,25 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 
(2 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 14 

тижня включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 30 балів  

Максимальна кількість балів за екзамен 40 балів  

 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

 

Форма підсумкового контролю: екзамен. 

Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «DevOps та Cloud-обчислення» здійснюється згідно з кредитною трансферно-

накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою. 

Він складається з рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи, виконання 

лабораторних завдань), для оцінювання якої призначається 60 балів, та екзамену, максимальна оцінка за який складає 40 балів. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «DevOps та Cloud-обчислення» 

Поточний контроль та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

40 100 

Л1 ЛР1 Л2 ЛР2 Л3 ЛР3 Л4 ЛР4 Л5 ЛР5 Л16 ЛР6 Л7 ЛР7 

5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 

30 30 

Примітка: Т1, Т2,…,Т7 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття, ЛР – лабораторні заняття 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90-100 А Відмінно 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (стор. 32-33). 

 

12. Рекомендована література й джерела 

Базова 

1. Дэвис Д., Дэниелс К. Философия DevOps. Искусство управления IT. ISBN 9785446111411. 2019. 416 с. 

2. Коваленко А.В., Смирнов А.А., Комплекс математических моделей технологии тестирования WEB-приложений. Інформаційні технології: 

сучасний стан та перспективи: монографія / За загальною редакцією В.С. Пономаренка. – Х.: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. – 461 с. 

3. Kovalenko A.V., Kovalenko A.S., Smirnov A.A., Dorensky A.P. Information model and its element for displaying information on technical condition 

of objects of integrated information system. International Journal of Computational Engineering Research (IJCER).– Volume 6, Issue 1. – India. Delhi. 

– 2016. – P. 21-27. Режим доступу: http://www.ijceronline.com/papers/Vol6_issue1/C061021027.pdf 

4. Коваленко О.В., Коваленко А. С., Смірнов О.А., Доренський О.П. Удосконалення методу технічного обслуговування об’єктів інтегрованої 

інформаційної системи. Системи озброєння і військова техніка. – Випуск 2(46) – Х.: ХУПС – 2016. – С. 106-111. Режим доступу:  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2016_2_22 

5. Коваленко А.В., Смірнов А.А. Использование псевдобулевых методов бивалентного программирования для управления рисками разработки 

программного обеспечения. Системи управління, навігації та зв`язку. Випуск  1 (37). –Полтава: ПолтНТУ. – 2016. – С.98-103. 

Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN= 

UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 1&Image_file_name= PDF/suntz_2016_1_27.pdf 

6. Скрынник О. DevOps для ИТ-менеджеров. ISBN 9785970606926. 2018. 126 с. 

7. Stefano Picozzi DevOps with OpenShift: Cloud Deployments Made Easy 1st Edition. ISBN 9781491975961. 2017. 152 pages. 

8. Jennifer Davis, Katherine Daniels Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale 1st Edition. 

ISBN 9781491926307. 2016. 410 pages. 

9. Арундел Д., Домингус Д. Kubernetes для DevOps: развертывание, запуск и масштабирование в облаке. ISBN 9785446116027. 2020. 384. 

10. Эдриен Моуэт Использование Docker. ISBN 9785970604267. 2017. 300 c. 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf
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11. Томас А. Лимончелли, Кристина Дж. Хоган, Страта Р. Чейлап Практика системного и сетевого администрирования, том 1, 3-е издание. 

ISBN 9785604004319. 2018. 1104 с. 

12. Д. Спаффорд, К. Бер Проект "Феникс". Роман о том, как DevOps меняет бизнес к лучшему. 2015. 407 c.  

13. Джин Ким, Патрик Дебуа, Джон Уиллис и Джез Хамбл Руководство по DevOps. 2018. 512. 

14. Брикман Евгений Terraform: инфраструктура на уровне кода. ISBN 9785446115907. 2020. 476. 

15. Джульен Вехен Безопасный DevOps. Эффективная эксплуатация систем. ISBN 9785446113361. 2016. 432 c. 

16. Гэри Грувер Запуск и масштабирование DevOps на предприятии. 2018. 80 c. 

17. Gene KimJez HumblePatrick DeboisJohn WillisJohn Allspaw The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in 

Technology Organizations. ISBN 9781942788003. 2016. 480 pages. 

Допоміжна 

18. Шелухин, О.И. Обнаружение вторжений в компьютерные сети (сетевые аномалии): Учебное пособие для вузов / О.И. Шелухин, Д.Ж. 

Сакалема, А.С. Филинова. - М.: Гор. линия-Телеком, 2013. - 220 c. 

19. Кузьменко Н.Г. Компьютерные сети и сетевые технологии / Н.Г. Кузьменко. - СПб.: Наука и техника, 2013. - 368 c. 

20. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - М.: Форум, 2017. - 320 c. 

21. Новожилов Е.О. Компьютерные сети: Учебное пособие / Е.О. Новожилов. - М.: Academia, 2017. - 288 c. 

22. Прончев, Г.Б. Компьютерные коммуникации. Простейшие вычислительные сети: Учебное пособие / Г.Б. Прончев. - М.: КДУ, 2009. - 64 c. 

23. Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети / Р.Л. Смелянский. - М.: Academia, 2016. - 448 c. 

24. Таненбаум, Э.С. Компьютерные сети / Э.С. Таненбаум, Д. Уэзеролл. - СПб.: Питер, 2018. - 512 c. 

Методичне забезпечення 

25. Коваленко О.В. DevOps та Cloud-обчислення.  / Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання 

за спеціальністю «Комп’ютерні науки» – Кропивницький: ЦНТУ – 2020. – 31 с. 

Інформаційні ресурси 

26. Курс «DevOps та Cloud-обчислення» на сервері дистанційної освіта ЦНТУ. – URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=684 

27. Основы создания приложений [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.android.com/guide?hl=ru 

28. Онлайн-курси UDEMY. – URL: https://www.udemy.com/ –платформа онлайн-курсів різних ІТ тематик. 

29. Онлайн-курси Prometheus. – URL:  https://prometheus.org.ua/ – українська платформа безкоштовних онлайн-курсів 

30. Онлайн-курси Coursera. – URL: https://www.coursera.org –платформа онлайн-курсів різних ІТ тематик. 

31. https://habr.com – колективний блог з новинами та аналітичними статтями про інформаційні технології та програмування. 

32. http://stackoverflow.com/ – система питань і відповідей для професійних програмістів та новачків у програмуванні. 

33. https://dou.ua/ – український веб-сайт з елементами колективного блогу, створений для розповсюдження новин, аналітичних статей та свіжої 

інформації пов'язаної із інформаційними технологіями. 

34. https://www.google.com/ – основна пошукова платформа. 

35. https://www.youtube.com – Відеохостинг, що надає користувачам послуги зберігання, доставки та показу відео. На платформі розміщено 

багато курсів ІТ спрямованості. 

36. https://biblprog.org.ua/ua/programming/ – каталог безкоштовних середовищ розроблення ПЗ. 

37. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Електронні ресурси НБУВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/. 
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