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1. Опис навчальної дисципліни  
  

Найменування 

показників   

Галузь знань,  

напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма 

навчання  

заочна форма 

навчання  

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань  

Нормативна 07 “Управління  

і адміністрування”   

Модулів – 1  
Спеціальність  

Рік підготовки:  
073 "Менеджмент"  

Змістових модулів - 2  
Освітня програма  

 

"Інформаційні системи в 

менеджменті" 

4-й   

  Семестр  

Загальна кількість 

годин – 90  

2-й  (8-й)  

Лекції  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 6,5  

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3,5  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр  

  

28 год.  .  

Практичні, семінарські  

-    

Лабораторні  

14 год.    

Самостійна робота  

 48 год.     

ІНДЗ:   

Вид контролю: залік  

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
  

Предметом дисципліни “Хмарні технології в менеджменті” є методи та 

функціональні можливості сучасних хмарних технологій. 

Метою дисципліни є вивчення основних технологій, які використовуються в 

хмарних сервісах, та набуття практичних навиків використання хмарних технологій. 

Завданням курсу є озброїти студентів теоретичними знаннями та практичними 

навиками використання хмарних технологій в менеджменті 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:   

знати:   

• теоретичні основи, характеристику та функціональні можливості хмарних сервісів; 

• основні принципи роботи хмарних сервісів; 

• методи та прийоми використання засобів і ресурсів хмарних сервісів. 
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вміти: 

• застосовувати хмарні технології для підвищення ефективності професійної 

діяльності; 

• оволодіти свідомим та відповідальним ставленням до теоретичних і практичних 

основ використання хмарних технологій та застосуванням їх на практиці; 

• використовувати додатки системи Office 365. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  
  

МОДУЛЬ 1. Основи хмарних технологій  

 

Тема 1. Методології х марних технологій.  

Історія розвитку хмарних обчислень. Характеристики і можливості хмарних технологій, 

тенденції розвитку та стандартизація. Приклади використання та типи впровадження 

комп’ютерних хмар. Законодавча та регуляторна база в Європі, програми підтримки 

впровадження хмар в Європі. Хмарні технології в Україні. Глобальні провайдери хмарних послуг 

і ресурсів.  

Хмарні обчислення. Хмарні технології. Хмарні сервіси. 

Моделі надання  IT-послуг: PaaS, SaaS, DaaS, WaaS, CaaS, EaaS. Переваги та недоліки 

цих моделей. Моделі обслуговування (рівні архітектури) хмари. Моделі розгортання хмари. 

Ознаки хмари. Основні принципи хмарного хостингу. Обов’язкові характеристики хмарних 

обчислень. Приватні, публічні та гібридні хмари.  

Хмарно-орієнтовані навчальні середовища ХОНС. 

 

Тема 2. Хмарні навчальні технології.  

Центр для командної роботи MS Teams. Створення команди. Типи команд. Додавання 

учасників до команди. Налаштування команд. Календар. 

Конфіденційність. Права організатора. Права слухача. 

Планування наради у вигляді відеоконференції. Підключення до наради. Запис наради на 

відео. Демонстрація екрану. Демонстрація слайдів. ‘Біла дошка’. Чат. 

Видача навчальних матеріалів для команди. Приймання виконаних завдань.  

 

Об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище MOODLE (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment). Розміщення навчальних матеріалів у різних форматах.  

Створення та поповнення банку питань. Категорії питань. Перегляд та редагування питань. 

Імпорт та експорт питань. Типи питань: багатоваріантне питання, пропущені слова, питання на 

відповідність, есе, коротка відповідь, перетягування в тексті, розрахункове, розрахункове з 

множинним вибором, числове. 

Створення курсу. Формат курсу. Призначення груп. Призначення ролей. 

Керування тестом. Створення тестів. Перевизначення для групи. Перевизначення для 

користувача. Проведення тестування в реальному часі.  
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Тема 3. Сервіс для аналізу інтернет-сайтів та мобільних додатків Google Analytics.   

Створення аккаунту. Налаштування аккаунту.  

Представлення сайту в системі Google Analytics. Стандартне представлення. Тестове 

представлення. Головне представлення.  

Фільтри. Виключення небажаного трафіку. Стандартні фільтри Google Analytics. 

Створення користувацьких параметрів та показників.  

Налаштування Google-аналітики. Інтерфейс Google-аналітики. Звіти Google-аналітики. 

Оглядові звіти. Повні звіти. 

Аналіз за користувачами, за каналами. Утворення лічильника. Виявлення ключових слів, 

які використовують користувачі. Визначення інформації про користувачів: місце знаходження, 

вік, пристрій. Отримання інформації звідки користувачі прийшли на сайт та про їхнню поведінку 

на сайті. 

Способи отримання сирих знань та їхнє збереження. Big Query як хмарне сховище системи 

Google Analytics. Сповіщення. Спільний доступ до аккаунту.  

 

Тема 4. Інструмент підтримки дослідників Scopus  

База анотацій та цитувань Scopus. Охоплення контенту: книги, журнали, конференції, 

автори, видавництва. Україна в Scopus.  

Scopus в щоденній роботі науковців. Базовий та розширений пошук. Профіль автора та 

установи. Пошук та аналітика журналів. Аналітика наукових тем. Відстеження цитувань. h–

індекс. Пошук партнерів для досліджень. Моніторинг глобальних наукових трендів.  

Створення персонального кабінету. Основний пошук. Часовий інтервал. Конструкції And, 

Or, And Not. Розширений пошук. Ключові слова. 

Аналіз активності за роками. Журнали та установи за темою досліджень. Фінансування 

тем. Пошук профілю автора. Міжнародний реєстр вчених ORCID (Open Researcher and Contributor 

ID). Пошук журналу для публікації. Журнали, виключені із Scopus.  

 

МОДУЛЬ 2. Хмарні сервіси системи Office 365  

Тема 5. Основи роботи в Office 365 

Хмарний інтернет-сервіс Microsoft Office 365. Можливості Office 365 (програмне 

забезпечення та послуги), застосування Office 365. Microsoft Office 365 в Україні. Складові 

компоненти Office 365. 

Хостинг OneDrive. Обсяг виділеної пам’яті. Додатковий обсяг. Доступ і співпраця. 

Створення нотаток засобами OneNote. Застосування OneNote. Передача інформації з 

OneNote в інші системи. 

Особливості систем Word та EXCEL в Office 365 . Переваги та недоліки. 

Система створення інтерактивних звітів Sway. Презентації засобами Sway. Створення 

презентацій. Налаштування презентацій. Створення історій засобами Sway. Перетворення 

інформації із систем Word та OneNote в презентації Sway. Демонстрація презентацій Sway. .  

Система Prezi. Класифікація презентацій. Вимоги до презентацій. Порівняння Prezi із 

середовищем Microsoft PowerPoint. 
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Тема 6. Організація обміну даними в Office 365       

 

Сервіс створення он-лайн опитувань Forms. Створення форми. Створення запитань. 

Попередній перегляд форми. Перевірка результатів заповнення форми. Надання доступу до 

форми. Типи відповідей (множинний вибір, текст, рейтинг, дата). Порівняння можливостей Forms 

системи Office 365 з можливостями тестування в MOODLE. 

Експорт даних з Forms в EXCEL. Переваги системи Forms Office 365.  

Процес потокової передачі даних Stream системи Office 365. Ділитися відео із занять, 

нарад, презентацій, семінарів). Спільний перегляд та спільне використання. Канали та групи. 

Пошук вмісту (відео, канали, люди, групи). 

 

Тема 7. Організація спільних проектів в Office 365      

Інтрамережа SharePoint Office 365. Обмін знаннями та програмами. Новини, часті сайти, 

запропоновані сайти. Підписки. Створення сайту групи та інформаційного сайту. Задання 

адреси сайту. Задання конфіденційності. Додавання бібліотек документів. Додавання веб-

частин. 

Програма відстеження інформації Lists (списки), її можливості. Варіанти інтерфейсу Lists 

Office 365 (сітка, галерея, календар). Створення нового списку (із пустого списку, із наявного 

списку, із системи EXCEL). Використання шаблонів. Створення даних в Lists, надання спільного 

доступу. Редагування списків. Відстеження даних у списках. Додавання списків в систему 

SharePoint. 

Розробка планів проектів та призначення завдань засобами Project системи Office 365. 

Можливості системи. 

Особиста програма керування справами і завданнями To Do. Щоденне планування. 

Синхронізація To Do системи Office 365 з різними пристроями. 

. 

                       4. Структура навчальної дисципліни  
  

Назви змістових модулів 

 і тем  

Кількість годин  

Денна форма  Заочна форма  

Усього  
у тому числі  

Усього  
у тому числі  

л  п  лаб  інд  ср  л  п  лаб  інд  ср  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

  

Модуль 1.  Використання прикладного програмного забезпечення у професійній 

діяльності  

Тема 1. Методології  

 хмарних технологій.  
12  4   2    6         

Тема 2. Хмарні навчальні 

технології.  
 

12 4   2   6         
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Тема 3. Сервіс для аналізу 

інтернет-сайтів та мобіль-

них додатків Google 

Analytics. 

12  4    2    6         

Тема 4. Інструмент 

підтримки дослідників 

Scopus. 

12  4    2    6         

Разом – зм. модуль 1  48  16  -  8    24         

Модуль 2.  Хмарні сервіси системи Office 365 

Тема 5. Основи роботи  

в Office 365 
14   4   2    8         

Тема 6. Організація 

обміну даними в Office 365       
14 4  2  8        

Тема 7. Організація 

спільних проектів  

в Office 365      

14  4   2    8         

Разом – зм. модуль 2  42  12    6    24         

Усього годин  90  28    14    48         

 

5. Тематика лекційних занять (денна форма) 
  

Тема 1. Методології х марних технологій.  

Лекція 1. Історія розвитку хмарних обчислень. Характеристики і можливості хмарних 

технологій, тенденції розвитку. Приклади використання та типи впровадження комп’ютерних 

хмар. Законодавча та регуляторна база в Європі. Хмарні технології в Україні.  

 

Лекція 2. Хмарні обчислення. Хмарні технології. Хмарні сервіси. 

Моделі надання  IT-послуг: PaaS, SaaS, DaaS, EaaS. Переваги та недоліки цих моделей. 

Ознаки хмари. Основні принципи хмарного хостингу. Обов’язкові характеристики хмарних 

обчислень. Приватні, публічні та гібридні хмари.  

Хмарно-орієнтовані навчальні середовища ХОНС. 
 

Лекція 3. Центр для командної роботи MS Teams. Створення команди. Типи команд. 

Додавання учасників до команди. Налаштування команд. Календар. 

Планування наради у вигляді відеоконференції. Підключення до наради. Запис наради на 

відео. Демонстрація екрану. Демонстрація слайдів.  

Видача навчальних матеріалів для команди. Приймання виконаних завдань.  
 

Лекція 4. Об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище MOODLE. Розміщення 

навчальних матеріалів у різних форматах.  

Створення та поповнення банку питань. Категорії питань. Перегляд та редагування питань. 

Типи питань: багатоваріантне питання, пропущені слова, питання на відповідність, есе, коротка 

відповідь, перетягування в тексті, розрахункове, розрахункове з множинним вибором, числове. 

Створення курсу. Формат курсу. Призначення груп. Призначення ролей. 

Керування тестом. Створення тестів.  
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Лекція 5. Створення аккаунту. Налаштування аккаунту.  

Представлення сайту в системі Google Analytics. Стандартне представлення. Головне 

представлення.  

Створення користувацьких параметрів та показників.  

 

Лекція 6. Налаштування Google-аналітики. Інтерфейс Google-аналітики. Звіти Google-

аналітики. Оглядові звіти. Повні звіти. 

Аналіз за користувачами, за каналами. Утворення лічильника. Виявлення ключових слів, 

які використовують користувачі. Визначення інформації про користувачів: місце знаходження, 

вік, пристрій. Отримання інформації звідки користувачі прийшли на сайт та про їхню поведінку 

на сайті. 

 

Лекція 7. База анотацій та цитувань Scopus. Україна в Scopus.  

Scopus в щоденній роботі науковців. Базовий та розширений пошук. Профіль автора та 

установи. Пошук та аналітика журналів. Аналітика наукових тем. Відстеження цитувань. h–

індекс. Пошук партнерів для досліджень.  

 

Лекція 8. Створення персонального кабінету. Основний пошук. Часовий інтервал. 

Розширений пошук. Ключові слова. 

Аналіз активності за роками. Пошук журналів та установв за темою досліджень. 

Фінансування тем.  

Пошук профілю автора.. Пошук журналу для публікації.  

 

Лекція 9. Хмарний інтернет-сервіс Microsoft Office 365. Можливості Office 365 (програмне 

забезпечення та послуги). Складові компоненти Office 365. 

Хостинг OneDrive.  

Створення нотаток засобами OneNote. Застосування OneNote.  

 

Лекція 10. Особливості систем Word та EXCEL в Office 365 . Переваги та недоліки. 

Система створення інтерактивних звітів Sway. Презентації засобами Sway. Створення 

презентацій. Налаштування презентацій. Створення історій засобами Sway. Перетворення 

інформації із систем Word та OneNote в презентації Sway. Демонстрація презентацій Sway. 

 

Лекція 11. Сервіс створення он-лайн опитувань Forms. Створення форми. Створення 

запитань. Попередній перегляд форми. Перевірка результатів заповнення форми. Надання 

доступу до форми. Типи відповідей (множинний вибір, текст, рейтинг, дата). Експорт даних з 

Переваги системи Forms Office 365.  

 

Лекція 12. Процес потокової передачі даних Stream системи Office 365. Ділитися відео із 

занять, нарад, презентацій, семінарів). Спільний перегляд та спільне використання. Канали та 

групи. Пошук вмісту (відео, канали, люди, групи). 

 

Лекція 13. Інтрамережа SharePoint Office 365. Обмін знаннями та програмами. Новини, 

часті сайти, запропоновані сайти. Підписки. Створення сайту групи та інформаційного сайту. 

Задання адреси сайту. Задання конфіденційності 

Розробка планів проектів та призначення завдань засобами Project системи Office 365. 

Можливості системи. 

Особиста програма керування справами і завданнями To Do. Щоденне планування.  
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Лекція 14. Програма відстеження інформації Lists (списки), її можливості. Варіанти 

інтерфейсу Lists Office 365 (сітка, галерея, календар). Створення нового списку (із пустого списку, 

із наявного списку, із системи EXCEL). Використання шаблонів. Створення даних в Lists, надання 

спільного доступу. Редагування списків. Відстеження даних у списках.  

 

6. Теми практичних занять  
Практичних занять не передбачено 

 

7. Теми лабораторних занять (денна форма) 
  

№  

з/п  
Назва заняття  

Кількість 

годин  

1  Тема 1. Методології хмарних технологій 2  

2  Тема 2. Хмарні навчальні технології.  2  

3  
Тема 3. Сервіс для аналізу інтернет-сайтів та мобільних додатків 

Google Analytics. 
2  

4  Тема 4. Інструмент підтримки дослідників Scopus  2  

5  Тема 5. Основи роботи в Office 365 2  

6  Тема 6. Організація обміну даними в Office 365       2  

7       Тема 7. Організація спільних проектів в Office 365      2  

Разом  14  
  

8. Самостійна робота  

Упродовж семестру студенти повинні виконувати такі види самостійних робіт:  

1. Підготовка до лабораторних занять (включає опрацювання теоретичного 

матеріалу та виконання вправ з методичних рекомендацій до виконання лабораторних 

робіт з предмету.  

2. Опрацювання лекційного матеріалу та питань, що винесені на самостійне 

вивчення.  

3. Підготовка до тесту на весь матеріал.  
 

№ теми  Назва теми  
Кількість годин  

(денна форма) 

1  Тема 1. Методології х марних технологій 6 

2  Тема 2. Хмарні навчальні технології. 6 

3  Тема 3. Сервіс для аналізу інтернет-сайтів та мобільних 

додатків Google Analytics. 
6 

4  Тема 4. Інструмент підтримки дослідників Scopus 6 

5  Тема 5. Основи роботи в Office 365 8 

6  Тема 6. Організація обміну даними в Office 365 8 

7  Тема 7. Організація спільних проектів в Office 365 8 

Разом   48 
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9. Тематика самостійного вивчення матеріалу  
 

МОДУЛЬ 1. Основи хмарних технологій  

Тема 1. Методології х марних технологій. 
 

-стандартизація хмарних технологій.  

-програми підтримки впровадження хмар в Європі.  

-глобальні провайдери хмарних послуг і ресурсів.  

-Моделі надання  IT-послуг: WaaS, CaaS 

-Моделі обслуговування (рівні архітектури) хмари.  

-Моделі розгортання хмари.  
 

Тема 2. Хмарні навчальні технології.  

-Конфіденційність. Права організатора. Права слухача. 

-‘Біла дошка’. Чат. 

- Імпорт та експорт питань в MOODLE.  

-Перевизначення для групи.  

-Перевизначення для користувача.  

-Проведення тестування в реальному часі.  
 

Тема 3. Сервіс для аналізу інтернет-сайтів та мобільних додатків Google Analytics.   

-Тестове представлення в Google Analytics.  

-Фільтри. Виключення небажаного трафіку. Стандартні фільтри Google Analytics. 

-Способи отримання сирих знань та їхнє збереження.  

-Big Query як хмарне сховище системи Google Analytics.  

-Сповіщення.  

-Спільний доступ до аккаунту.  

 

Тема 4. Інструмент підтримки дослідників Scopus  

-Охоплення контенту в Scopus: книги, журнали, конференції, автори, видавництва.  

-Моніторинг глобальних наукових трендів.  

-Конструкції And, Or, And Not в пошукових запитах 

-Міжнародний реєстр вчених ORCID  

- Журнали, виключені із Scopus.  
 

МОДУЛЬ 2. Хмарні сервіси Office 365  
 

Тема 5. Основи роботи в Office 365 

-Microsoft Office 365 в Україні. Складові компоненти Office 365. 

-Обсяг виділеної пам’яті. Додатковий обсяг. Доступ і співпраця. 

-Передача інформації з OneNote в інші системи. 

-Система Prezi. Класифікація презентацій.  

-Вимоги до презентацій. Порівняння Prezi із середовищем Microsoft PowerPoint. 
 

Тема 6. Організація обміну даними в Office 365       
 

-Порівняння можливостей Forms системи Office 365 з можливостями тестування в 

MOODLE. 

-Експорт даних з Forms в EXCEL.  

-Пошук вмісту (відео, канали, люди, групи). 
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Тема 7. Організація спільних проектів в Office 365      

 

-Додавання до SharePoint бібліотек документів.  

-Додавання веб-частин. 

-Синхронізація To Do системи Office 365 з різними пристроями. 

-Додавання списків в систему SharePoint. 

 

10. Методи навчання  
  

Основними методами навчання є аналітичний, синтетичний та дедуктивний.  

Лекції передбачають проблемний виклад матеріалу, допомогу студентам в освоєнні 

поставлених завдань курсу.  

На практичних заняттях відбувається обговорення тем дисципліни, розв’язування 

прикладних задач, оцінювання знань студентів.  

На лабораторних заняттях студенти виконують завдання лабораторних робіт 

Важливим є вміння студента самостійно працювати з літературою.  

  

11. Методи контролю  
  

Контроль за виконанням студентами навчального плану здійснюється з допомогою таких 

видів контролю:   

- поточний, який передбачає поточне опитування студентів на лабораторних заняттях, захист 

лабораторних робіт, перевірку виконання самостійної роботи;  

- підсумковий, передбачає виконання тестового завдання на весь матеріал;  

За поточний  контроль студент може набрати до 70 балів.  

За підсумковий контроль (за тест) студент може набрати до 30 балів.  

У кінцевому підсумку студентом може бути набрано до 100 балів.  

  

12. Розподіл балів, які отримують студенти  
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою:  
  

   Поточний контроль   Підсумковий  

контроль 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
 

Тест 
 

10 10 10 10 10 10 10 30 100 
  

де Т1, Т2 ... Т7 – теми дисципліни  

За кожну тему нараховується від 0 до 10 балів:  

– за  перевірки теоретичного матеріалу на лабораторному занятті шляхом усного 

і письмового опитування;   

– за захист лабораторних робіт та виконання домашніх і самостійних завдань.  

Тест за весь матеріал включає 30 питань (кожне по 1 балу)  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS  

  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS  

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, курсового  

проекту (роботи), практики  
для заліку  

90 – 100  А  відмінно      

  

зараховано  

81-89  В  
добре   

71-80  С  

61-70  D  
задовільно   

51-60  Е   

31-50  FX  
незадовільно з можливістю 

повторного складання  

не зараховано з  

можливістю повторного  

складання  

0-30  F  

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни  

не зараховано з  

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  

  

13. Методичне забезпечення  
  

Методичне забезпечення дисципліни складається із:  

- текстів лекцій у вигляді слайдів, розміщених у команді Teams;  

- планів лабораторних занять та індивідуальних завдань, розміщених у команді Teams;  

- питань для самостійного вивчення з вказанням літератури  

 (розміщених у команді Teams).  

   

14. Рекомендована література  
  

Базова  
  

1. Вакалюк Т.А. Хмарні технології в освіті: Навчально-методичний посібник для студентів 

фізико-математичного факультету. — Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. — 72 c.  

https://lib.iitta.gov.ua/706333/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%A5%D0%A2%D0%9E.PDF  

2. Литвинова С.Г. Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник / С. Г. Литвинова, О. М. 

Спірін, Л. П. Анікіна. – Київ. : Компринт, 2015. – 170 c. 

https://lib.iitta.gov.ua    та пошук за авторами 

 

Допоміжна  
  

3. Журбенко В. Інструкція для користувача: заняття онлайн за допомогою Teams -  Лабораторія 

систем автоматизованого проектування Придніпровської академії будівництва та архітектури - 

2020 -  23с. 

https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2020/10/05.-Teams-planuvanna-i-provedenna-

lekcii_16.10.20.pdf 

4. Колесніков Д. Знайомство з Google Analytics. – Київ: лабораторія brainlab - 2020. 

https://brainlab.com.ua/uk/blog-uk/znajomstvo-z-google-analytics  

https://lib.iitta.gov.ua/706333/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%A5%D0%A2%D0%9E.PDF
https://lib.iitta.gov.ua/
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2020/10/05.-Teams-planuvanna-i-provedenna-lekcii_16.10.20.pdf
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2020/10/05.-Teams-planuvanna-i-provedenna-lekcii_16.10.20.pdf
https://brainlab.com.ua/uk/blog-uk/znajomstvo-z-google-analytics
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5. М. Назаркевич. Scopus – інструкція підтримки дослідників. - Компанія Elsevier Research 

Intelligence  - 2018. – 50с.  (доступ за паролем у команді Teams)  

6. О. О. Москаєва. Хмарні технології в менеджменті // Освітній дискурс. Гуманітарні науки. - 

2018. - Вип. 3. - С. 46-57.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2018_3_6 

 

Інформаційні ресурси 

7. Office.com 

8. https://e-learning.lnu.edu.ua/mod/page/view.php?id=69931  

9. Веб-курси по Google Analytics від Google  

    https://analytics.google.com/analytics/academy/    

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674482
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eddcsp_2018_3_6
https://e-learning.lnu.edu.ua/mod/page/view.php?id=69931
https://analytics.google.com/analytics/academy/

