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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’ютерної інженерії. 
Завданням вивчення дисципліни є формування компетентностей (ЗК– загальних, СК – фахових): 
– ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– СК1. Знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, застосування і правил експлуатації програмних, програмнотехнічних 

засобів, комп’ютерних систем, мереж та програмно-технічних засобів; 
– СК7. –Здатність досліджувати технології, здійснювати їх аналіз, синтез та вибір для створення великих і надвеликих систем. 

 

 

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: 

– ПР3. Мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання в комп’ютерних системах.  

– ПР4. Мати знання із новітніх технологій в галузі комп’ютерної інженерії. 

 

6. Обсяг дисципліни 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 2 семестр (магістратура) 

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»  

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 навчальних дисциплін «Проектування та моделювання складних систем», «Проектування комп’ютерних систем та мереж», «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). 
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