
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМНИХ ПРОЦЕСІВ" 

 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 
 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Курс 2 (другий) 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методи та засоби автоматизації процесів у інформаційно-

телекомунікаційних мережах 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування системних знань та розуміння принципів  автоматизації 

системних процесів в функціонуванні мереж обробки та передачі 

даних, які є основою для побудови автоматизованих систем 

управління військами в тому числі при проведенні ООС. Основними 

завданнями дисципліни є вдосконалення понятійного апарату 

автоматизації системних процесів, набуття практичних навичок в 

застосуванні новітнього програмного забезпечення, придбання 

необхідних навичок застосування отриманих знань для вирішення 

практичних завдань. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проектувати цілісні системи з Індустрії 4.0 (в тому числі кінцеві 

пристрої, мережеві з’єднання, хмарні платформи, реалізацію обміну 

та аналізу даних тощо). 

Проводити інтелектуальний аналіз електронних масивів даних для 

вирішення конкретних практичних проблем.  

Вміти застосовувати закордонні та вітчизняні універсальні 

програмні засоби та аналітичні платформи для пошуку 

закономірностей, зв’язків, правил, знань в електронних масивах 

даних 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність розвивати фундаментальні моделі інформаційних 

технологій, проектувати та створювати прототипи інформаційних 

систем та цифрових сервісів автоматизованих систем управління 

військами та озброєнням. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Технологія контейнеризації. 

Початкова робота з технологією контейнеризації Docker. Підготовка 

та розгортання контейнерів. Робота з Docker Image та регістри. 

Управління контейнерами. Робота з Docker Compose та Docker-



 

 

swarm. Використання Docker-Swarm для оркестрації контейнерів. 

Змістовий модуль 2. 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. Платформа Cisco DevNet. Автоматизація 

налаштування мережевих пристроїв Cisco. 

Змістовий модуль 3. Інфраструктура як код. Безперервна 

інтеграція та розгортання програмного забезпечення. 

Інфраструктура як код. Основні поняття інструменту Terraform. 

Початкова робота з Terraform. Змінні оточення та модулі. Структура 

модуля Terraform. Розробка модуля в Terraform. Back-end в 

Terraform. Системи контролю версій. Поняття системи контролю 

версій Gitlab. Системи неперервної інтеграції ПЗ. Робота з Jenkins. 

Ознайомлення та налаштування Teamcity.  

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Воєнно-прикладна теорія ймовірностей та математична статистика 

Дискретна математика для фахівців з інформаційних технологій 

Методологія наукових досліджень 

Дослідження операцій у військовій справі 

Моделювання складних систем військового призначення 

Надійність та діагностування ВТЗ та АСУ 

Безпека комп’ютерних мереж 

Безпека ІТС 

Організація інформаційно-обчислювальних процесів та систем 

Постреквізити Методи та системи штучного інтелекту 

Проведення наукового дослідження 

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/dfn 

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, Диференційований залік  

http://www.viti.edu.ua/dfn
https://developer.cisco.com/
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