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Також спілкування в системах MOODLE та MS Teams. 

Консультації з 

питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Час консультацій буде визначено на перед початком 

весняного семестру 

(в умовах карантину он-лайн засобами MS Teams). 

Сторінка курсу Розміщена в системі MOODLE. 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна “Хмарні технології в менеджменті” є нормативною для 

спеціалізації ”Інформаційні системи у менеджменті”.  

Вона базується на знаннях матеріалу курсів “Інформаційно-

комунікаційні технології” та “Технології програмування в 

менеджменті”. Матеріал дисципліни може бути використаний 

студентами при написанні бакалаврських робіт. Курс розроблено 

таким чином, щоб надати студентам як загальнонаукові, так і 

спеціалізовано-професійні компетенції в галузі хмарних технологій. 

Лабораторні роботи виконуються засобами MS Office 365. 
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дисципліни 

Особливість сучасного менеджменту полягає в тому, що  управління 

підприємством стає ефективнішим за рахунок  використання певних  

онлайн-серверів та хмарних додатків, які автоматизують  процеси 

наповнення,  зберігання  та  користування сховищем інформації. При 

здійсненні функцій менеджменту  доцільно  використовувати хмарні 

сервери зберігання  та обробки  великих  масивів інформації, зокрема 

хмарні онлайн-сервіси Microsoft Office 365. 

Програма навчальної дисципліни “Хмарні технології в 

менеджменті” складається з двох змістових модулів: 

Модуль 1. Основи хмарних технологій. 

Модуль 2. Хмарні сервіси системи Office 365 

Мета та цілі 

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. 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/zavada-o-p


Завданням курсу є озброїти студентів теоретичними знаннями та 

практичними навиками використання хмарних технологій в 

менеджменті 
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https://lib.iitta.gov.ua/706333/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%A
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Додаткова література 

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-
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Обсяг курсу 3 кредити, 90 годин 

28 год. лекційних занять, 14 год. лабораторних занять, 

 48 год. самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної 

дисципліни: 

Згідно з вимогами студенти повинні: 

знати:  

 теоретичні основи, характеристику та функціональні можливості 
хмарних сервісів; 

 основні принципи роботи хмарних сервісів; 

 методи та прийоми використання засобів і ресурсів хмарних 
сервісів. 

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 

Ключові слова Хмарні технології, хмарні сервіси, MS Office 365 

Формат курсу Очний 

Теми Курс складається із двох змістових модулів та із 7 тем. 
Модуль 1. Основи хмарних технологій.  

Тема 1. Методології хмарних технологій 

Тема 2. Хмарні навчальні технології 

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

Google Analytics. 

https://lib.iitta.gov.ua/706333/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%A5%D0%A2%D0%9E.PDF
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Тема 4. Інструмент підтримки дослідників Scopus 

Модуль 2. Хмарні сервіси системи Office 365  

Тема 5. Основи роботи в Office 365 

Тема 6. Організація обміну даними в Office 365       

Тема 7. Організація спільних проектів в Office 365 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Дисципліна завершується заліком. Тому застосовується лише 

поточний контроль. 

Кожна тема оцінюється в 10 балів (отримуються під час 

лабораторних занять) та 30 балів підсумковий тест. 

Пререквізити Комп’ютерні мережі і телекомунікації 
Технології програмування в менеджменті 

Післяреквізити Отримані знання можуть бути використані при написанні 

бакалаврської роботи 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використову-

ватися під час 

викладання курсу 

Презентації, лекції, групові практичні заняття. 

Лабораторні заняття будуть виконуватися в системі MS Office 365 

Видача та приймання індивідуальних завдань будуть відбуватися в 

системі MOODLE. 

Питання до заліку Перелік питань та завдань розміщено в системі MOODLE 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершення курсу 
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