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Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна “Хмарні технології в менеджменті” є нормативною для 

спеціалізації ”Інформаційні системи у менеджменті”.  

Хмарні сервіси – це одна з наймодніших сучасних технологій.  

Вона базується на знаннях матеріалу курсів “Інформаційно-

комунікаційні технології” та “Технології програмування в 

менеджмент”і. 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. 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Особливість сучасного менеджменту полягає в тому, що  

функціонування систем управління  підприємством стає 

ефективнішим за рахунок  використання певних  онлайн-серверів та 

хмарних  додатків  наповнення,  зберігання  та  користування  банку 

сховищ  інформації. При  здійсненні функцій менеджменту  доцільно  

використовувати хмарні сервери зберігання  та обробки  великих  

масивів інформації, зокрема хмарні онлайн-сервіси Microsoft, 

Google, Amazon та інші. 

Програма навчальної дисципліни “Хмарні технології в 

менеджменті” складається з двох змістових модулів: 

Модуль 1. Хмарні сервіси. 

Модуль 2. Хмарне середовище Office 365 

Мета та цілі 

дисципліни 

Предметом вибіркової дисципліни ДС 2.12  “Хмарні технології в 

менеджменті” є методи та функціональні можливості сучасних 

хмарних технологій 

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


Метою дисципліни є ознайомлення із основними методологіями 

хмарних технологій в менеджменті 

Ціллю курсу є озброїти студентів теоретичними знаннями та 

практичними навичками використання хмарних технологій 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література 

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

посібник для студентів фізико-математичного факультету. — 

Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. — 72 c. Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/22366/2/%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%A

5%D0%A2%D0%9E_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.PDF 

2.Основні  поняття  хмарних  технологій: Лекція, 2017. Режим 

доступу : http://academicfox.com/lektsiya-1-osnovni-ponyattya-

hmarnyh-tehnolohij 

Додаткова література 

1. О. О. Москаєва. Хмарні технології в менеджменті  

// Освітній дискурс. Гуманітарні науки. - 2018. - Вип. 3. - С. 46-57. 

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

2. Агєєва О.,  Бондаренко Т.,  Кожевніков Г. Хмарний  моніторинг 

у соціально-економічних дослідженнях: монографія / Харків: 

Міськдрук, 2016, -192 с. 

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 

Ключові слова Хмарні технології, хмарні сервіси, MS Office 365 

Формат курсу Очний 

Теми Курс складається із двох змістових модулів. Кожен модуль 

складається із 4 тем. 
Модуль 1. Хмарні сервіси.  

Тема 1. Моделі надання хмарних послуг. Досвід використання 

хмарних технологій 

Тема 2. Хмарні сервіси як заміна офісним додаткам 

Тема 3. Системи Scopus, Orcid, Google Scholar, MS Teams. 

Модуль 2. Хмарне середовище Office 365  

Тема 4 . Можливості MS Office 365 для підприємств та для бізнесу 

Тема 5. Програми Sway та Prezi 

Тема 6. Програма SharePoint 

Тема 7. Опитування в MS Office 

Тема 8. Особливості систем Word та Excel в MS Office 365. 

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


Підсумковий 

контроль, 

форма 

Дисципліна завершується заліком. Тому застосовується лише 

поточний контроль. 

Кожна тема оцінюється в 10 балів (отримуються під час 

лабораторних занять) та 20 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 системаі 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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