
 

 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"Технології автоматизації системних процесів" 

 

Спеціальність: 126, Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12, Інформаційні технології 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу професійної 

підготовки спеціальностей: 126 Інформаційні системи та технології 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 7 (сьомий), 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4,5 кредити / 135 годин 

Мова викладання Українська / Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології, методи та 

засоби автоматизації процесів у інформаційно-телекомунікаційних 

мережах. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни Технології автоматизації 

системних процесів є надання курсантам знань, окреслених вимогами 

освітньо-професійної програми та сучасними тенденціями розвитку і 

використання інформаційних систем та технологій, щодо 

інструментів, технологій та принципів автоматизації процесів, які 

відбуваються в мережевих та серверних інфраструктурах.  

Основними завданнями дисципліни є ознайомлення курсантів з 

технологіями віртуалізації, набуття практичних навичок у роботі з 

інструментами управління конфігурацією сервісів, мережевої та 

серверної інфраструктури, набуття необхідних навичок застосування 

отриманих знань для вирішення практичних завдань з розгортання та 

управління мережевими та серверними інфраструктурами. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Демонструвати знання сучасного рівня технологій інформаційних 

систем, практичні навички програмування та використання 

прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ з 

метою їх запровадження у професійній діяльності; 

Демонструвати вміння розв’язувати складні непередбачувані задачі і 

проблеми у сфері розробки та експлуатації автоматизованих систем 

управління військами та озброєнням, що передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних 

засобів, вироблення рекомендацій з оцінки існуючих та створення 

принципово нових або вдосконалених систем; 

Використовувати методології та технології проектування і реалізації 

інформаційних систем, спеціалізовані мови та технології 

програмування, методи математичного та комп’ютерного 

моделювання, технології розподілених обчислень та віртуалізації 



 

 

серверних систем для побудови компонентів автоматизованих систем 

управління військами та озброєнням; 

Планувати та реалізувати інформаційно-обчислювальні процеси в 

автоматизованих системах управління військами та озброєнням за 

різних умов функціонування і здійснювати управління програмно-

апаратними засобами та комп’ютерними мережами, що 

використовуються для організації обчислювальних процесів та 

систем. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності; 

Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та 

його предметну область; 

Здатність до проектування, розробки, налагодження та 

вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-

апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, 

Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерноінтегрованих систем та системної 

мережної структури, управління ними; 

Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби 

реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій 

(методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші); 

Здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформаційних 

систем та технологій протягом їх життєвого циклу; 

Здатність вибору, проектування, розгортання, інтегрування, 

управління, адміністрування та супроводжування інформаційних 

систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури 

організації; 

Здатність розробляти системи автоматизації управління військами та 

озброєнням з використанням інтелектуальних інформаційних систем, 

технологій генерації та аналізу знань, алгоритмів штучного інтелекту; 

Здатність використовувати технології розподілених обчислень та 

віртуалізації серверних систем для організації інформаційно-

обчислювальних процесів в автоматизованих системах управління 

військами та озброєнням, проектування та експлуатації розподілених 

інформаційних систем. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Технології контейнеризації. 

Вступ до дисципліни. Початкова робота з технологією 

контейнеризації Docker. Підготовка та розгортання першого 

контейнера. Робота з Docker Image та регістри. Управління 

контейнерами. Ознайомлення з Docker Compose та Docker-swarm. 

Робота з Docker Compose та Docker-swarm. Створення власного 

проєкту за допомогою Docker-|Compose. Використання Docker-

Swarm для оркестрації контейнерів.  

 

Змістовий модуль 2. Інфраструктура як код. Інструменти 

управління конфігурацією.  

Інструменти управління конфігурацією. Інструмент управління 

конфігурацією Ansible. Базові операції з Ansible. Ansible playbooks та 

оформлення YAML файлів. Робота зі змінними та playbook Ansible. 

Блоки, умови, цикли, шаблони, ролі в Ansible. Автоматизація 

розгортання та управління інфраструктурою за допомогою Ansible. 

Автоматизація налаштування мережевих пристроїв Cisco. 



 

 

Змістовий модуль 3. Автоматизоване розгортання мережевої 

інфраструктури. 

Інфраструктура як код. Основні поняття інструменту Terraform. 

Початкова робота з Terraform. Змінні оточення та модулі. Структура 

модуля Terraform. Розробка модуля в Terraform. Використання 

змінних в Terraform. Back-end в Terraform. Створення модуля з 

використанням back-end в Terraform. 

 

Змістовий модуль 4. Безперервна інтеграція та розгортання 

програмного забезпечення. 

 Системи контролю версій. Поняття системи контролю версій Gitlab. 

Системи неперервної інтеграції ПЗ. Початкова робота з Jenkins. 

Побудова процесу неперервної інтеграції та розгортання. CI/CD на 

основі GitLab та Jenkins. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: репродуктивний метод, реконструктивний 

метод,  метод вправ, навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн. 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Вища математика. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та 

математична статистика. Дискретна математика. Математична логіка. 

Алгоритмізація та програмування. Об'єктно-орієнтоване 

програмування. Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів. 

Операційні системи. Мережеві технології автоматизованих систем 

управління військами. Технологія створення програмних продуктів. 

Інженерна та комп`ютерна графіка. Фізика. Архітектура і 

функціонування обчислювальних систем. Системне програмування 

та архітектура комп'ютерів. Технології інтернету речей. Оптичні 

мережі. Комп’ютерні мережі. Технології системного 

адміністрування. 

Пореквізити Розробка та захист кваліфікаційної  роботи 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на екзамені (диференційованому заліку). 

Розподіл балів кредитного модуля 
Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з кредитного 

модуля за екзамен 

(диференційований залік) 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до екзамену(диференційованого заліку) 

Здобувач вищої освіти допускається до екзамену (диференційованого 

заліку), якщо він до початку екзамену (диференційованого заліку) 

ліквідував заборгованість за всіма видами робіт, які передбачені 

робочим навчальним планом (робочою програмою навчальної 

дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не менше 

ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру. 



 

 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше ніж 21 

бал, до екзамену (диференційованого заліку) не допускається і 

повинен підвищити свій рейтинговий бал (суму балів) з кредитного 

модуля за семестр за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) до 

оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 

90 - 100 відмінно 

80 - 89 дуже добре 

65 - 79 добре 

55 - 64 задовільно 

50 - 54 достатньо 

35 - 49 незадовільно 

1 - 34 неприйнятно  

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Эдриен Моуэт “Использование Docker” ДМК Пресс, 2017 год, 

354 стр. 

2. Рене Мозер, Лорин Хоштейн “Запускаем Ansimble”, ДМК 

Пресс, 2018 год, 382 стр. 

3. Евгений Брикман “Terraform. Инфраструктура на уровне 

кода”, Питер, 2020 год, 368 стр. 

4. Брент Ластер, “Jenkins 2. Приступаем к работе”, ДМК Пресс, 

2019 год, 652 стр. 

Репозиторій ВІТІ: 

1. http://www.viti.edu.ua/ 

2. http:// https://developer.cisco.com/ 

3. https://gitlab.com/ 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційна аудиторія для проведення лекцій з проектором 

Спеціалізована аудиторія з мережевим обладнанням для проведення 

групових та практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік у сьомому семестрі, екзамен у восьмому 

семестрі 

Кафедра Автоматизованих систем управління 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) СОВА ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ 

Посада: начальник кафедри 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: доктор технічних наук 

Профайл викладача: https://orcid.org/0000-0002-7200-8955 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-16 

E-mail: oleg.sova@viti.edu.ua  

Робоче місце: 140* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну http: //www.viti.edu.ua/ 
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