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1.Коротка анотація до курсу 

 

Навчальна дисципліна «Хмарні технології в соціально-педагогічній діяльності» складається з одного модулю: Модуль 

складається з двох змістових модулів «Змістовий модуль 1. Використання хмарних сервісів в соціально-педагогічній 

діяльності» та «Змістовий модуль 2. Хмарний моніторинг в соціально-педагогічній діяльності».  

Через вивчення змістового модуля 1. Використання хмарних сервісів в соціально-педагогічній діяльності і змістового 

модуля 2. Хмарний моніторинг в соціально-педагогічній діяльності забезпечується удосконалення такої компетентності як 

ЗК 3 - Здатність використовувати інформаційно-комп’ютерні та комунікаційні технології (згідно стандарту першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки). 

Формування зазначеної компетентності дозволяє удосконалити soft skills (універсальні соціальні навички) здобувачів 

освіти шляхом розширення та поглиблення знань в галузі використання хмарних сервісів в соціально-педагогічній діяльності, 

проведення хмарний моніторингу із застосуванням програмне забезпечення освітнього процесу в умовах стрімкого розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти. 

Актуальність назви курсу ґрунтується на змісті навчальної дисципліни «Хмарні технології в соціально-педагогічній 

діяльності», яка є обов`язковою для професійної та практичної підготовки. 

«Хмарні технології в соціально-педагогічній діяльності» є однією з важливих дисциплін у підготовці педагогів-

організаторів освітнього процесу, як майбутніх фахівців, які спроможні вирішувати проблеми вибору та застосування 

інформаційно-комп’ютерних та комунікаційних технологій у закладах професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої освіти. 

Входячи до складу психолого-педагогічних дисциплін, Хмарні технології в соціально-педагогічній діяльності виступає 

важливою дисципліною при підготовці педагогів-організаторів освітнього процесу закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, фахової передвищої освіти України. Відмінними особливостями структури цієї дисципліни є змістовний і 

процесуальний компоненти. Змістовний компонент передбачає дидактичну, діагностичну та концептуальну складові. 

Процесуальний – розумову діяльність студентів з придбання і засвоєнню знань і умінь. 

 

2.  Мета та завдання (цілі) курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Хмарні технології в соціально-педагогічній діяльності» є придбання 



студентами теоретичних та практичних знань, навичок, методів та засобів побудови та використання хмарних сервісів та 

додатків у професійній діяльності фахівця. 

Завдання курсу: 

- сформувати чітке уявлення про види хмарних технологій навчання; 

- забезпечити досконале володіння навичками використання спеціалізованих хмарних сервісів та побудови систем 

моніторингових досліджень за допомогою хмарних додатків; 

- виробити навички самоконтролю та самооцінки виконаних завдань; 

- сформувати здатність використовувати інформаційно-комп’ютерні та комунікаційні технології; 

- забезпечити досконале володіння змістом інструментальних засобів створення веб-сторінок в хмарних системах; 

- виробити навички формування інфраструктури хмарних середовищ під вимоги прикладних завдань;  

- сформувати здатність створювати власне програмне забезпечення та розміщувати його в хмарних середовищах;  

- сформувати чітке уявлення про педагогічні можливості хмарних технологій; 

- сформувати чітке уявлення про функціональні можливості та особливості роботи з хмарними сховищами; 

- сформувати чітке уявлення про особливості сумісної роботи над документами, таблицями та презентаціями; 

- забезпечити досконале володіння навиками інноваційними педагогічними мультимедійними технологіями створення 

систем хмарного моніторингу; 

- сформувати чітке уявлення про особливості створення електронних засобів навчання та інструментарію для 

проведення моніторингових досліджень з використанням хмарних технологій; 

- сформувати чітке уявлення про особливості створення та використання систем дистанційного навчання. 

 

3.  Формат навчальної дисципліни: 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 

 

 

 

 

 



 

4.  Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

Модуль. Хмарні технології в соціально-педагогічній діяльності 

Змістовий модуль 1. Використання хмарних сервісів в соціально-педагогічній діяльності 

Змістовий модуль 2. Хмарний моніторинг в соціально-педагогічній діяльності 

РН.5. Вибирати і 

застосовувати програмне 

забезпечення освітнього 

процесу в умовах 

стрімкого розвитку 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій. 

 

РН5.1: уміння використовувати хмарні сховища даних у педагогічній діяльності; 

РН5.2: уміння створювати документи, таблиці та презентації та надавати доступ для 

сумісної роботи над ними; 

РН5.3: уміння використовувати хмарні засоби проведення відеоконференцій та 

організовувати їх реалізацію у професійній діяльності; 

РН5.4: уміння створювати електронні засоби навчання (електронні підручники, системи 

дистанційного навчання, навчальні сайти, блоги, відеоуроки) із застосуванням хмарних 

додатків; 

РН5.5: уміння створювати системи тестування з елементами геймифікації; 

РН5.6: уміння вибирати хмарний інструментарій для проведення соціально-

педагогічного опитування; 

РН5.7: уміння створювати системи хмарного моніторингу; 

РН5.8: уміння розробляти опитувальні форми із застосуванням хмарних додатків; 

РН5.9: уміння створювати та використовувати Google-форми у професійній діяльності; 

РН5.10: уміння створювати хмарні системи менеджменту для проведення 

моніторингових досліджень. 

 

 

 



 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Модуль. Хмарні технології в соціально-педагогічній діяльності 

Лекції 32 письмове опитування (5-7 хвилин) у формі простих або тестових питань. 

Лабораторні заняття 48 виконання лабораторного заняття; експрес-опитування. 

Самостійна робота 100 опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою; 

підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань до 

лабораторних занять; виконання завдань у системі дистанційного 

навчання 

Всього 180 (6 кредитів) Підсумковий контроль: Екзамен  



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 

 

3 

 

4 (весна) 

 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Освітньо-професійна програма:  

Освітні, педагогічні науки  

нормативна (Н) 

 

7. Пререквізити – сучасні інформаційні засоби навчання, дидактичні складники освітнього процесу. 

8. Постреквізити – основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти, педагогічна практика. 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – наявність проектора, електронних презентацій з тем курсу, 

які розроблені в програмі PowerPoint, доступу до швидкісного Інтернету та оболонки Moodle для роботи в системі 

дистанційного навчання. 

10. Політики курсу 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Модуль. Хмарні технології в соціально-педагогічній діяльності 

Змістовий модуль 1. Використання хмарних сервісів в соціально-педагогічній діяльності 

1. 

Лекція 1. Тема 1. Використання хмарних сервісів в соціально-педагогічній 

діяльності. Вступ у хмарні технології. Педагогічні, психологічні та фізіологічні 

передумови використання хмарних технологій в соціально-педагогічній 

діяльності. Розвиток хмарних технологій навчання. Хмарні сервіси для 

проведення соціально-педагогічних досліджень 

2 

Лекція 2. 2 

Лекція 3. 2 

Лекція 4. 2 

Лабораторна робота 1. Знайомство із хмарним сервісом для побудови навчальних сайтів. Створення 

сайту за допомогою хмарного сервісу GoogleSites 

4 

Лабораторна робота 2. Знайомство із хмарним сервісом для побудови електронних засобів навчання. 

Створення електронних засобів навчання за допомогою Google Classroom 

4 

Лабораторна робота 3. Знайомство із засобами створення навчальних презентацій. створення 

навчальних презентацій за допомогою хмарного сервісу Prezi 

4 

Самостійна робота 1. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Використання 

хмарних сервісів в соціально-педагогічній діяльності». 

2. Виконання лабораторних робіт, оформлення звітів. 

3. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. Розробка 

дидактичного матеріалу та тему «Хмарні технології в соціально-педагогічній 

діяльності». Виконання завдання «Створення відеолекції за допомогою Google 

додатку Youtube». 

25 

2. Лекція 5. Тема2. Використання хмарних технологій в освітній діяльності. 

Використання систем дистанційного навчання. Розробка сайтів за допомогою 

хмарних сервісів. Розробка навчальних презентацій за допомогою хмарних 

додатків. Розробка відеолекцій за допомогою хмарних технологій та визначення 

особливостей їх використання у професійній діяльності. Створення Google-

блогів та визначення їх особливості використання у професійній діяльності. 

2 

Лекція 6. 2 

Лекція 7. 2 

Лекція 8. 2 



Створення он-лайн тестів з елементами геймифікації за допомогою хмарних 

додатків. Знайомство з хмарними технологіями створення електронних 

підручників. 

Лабораторна робота 4. Знайомство із системою навчального менеджменту Moodle для проведення 

моніторингових досліджень. Створення дистанційного навчального курсу у 

системі Moodle. Наповнення курсу навчальним матеріалом та засобами 

діагностики. Розроблення тестового блоку для дистанційного курсу. Запис 

користувачів на дистанційний курс 

4 

Лабораторна робота 5. Знайомство із засобами створення електронних підручників. Робота з хмарною 

технологією створення електронного підручника Tildee. Наповнення 

електронного підручниками матеріалами для проведення навчальних занять 

4 

Лабораторна робота 6. Знайомство із засобами створення навчальних тестів за допомогою хмарних 

сервісів. Створення он-лайн тестів за допомогою хмарного додатку Kahoot 

4 

Самостійна робота 2. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Використання 

хмарних технологій в освітній діяльності». 

2. Виконання лабораторних робіт, оформлення звітів. 

3. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. Виконання презентації 

за допомогою хмарного сервісу Prezi на тему «Хмарні технології в соціально-

педагогічній діяльності». Виконання завдання «Створення дистанційного курсу 

навчання в системі дистанційної освіти УІПА» 

25 

Всього за змістовий модуль 1 – 90 год. (лекцій – 16 год., Л – 24 год., СР – 50 год.) 

Змістовий модуль 2. Хмарний моніторинг в соціально-педагогічній діяльності 

3. 

Лекція 9. Тема 3. Створення інструментарію для проведення моніторингових 

досліджень. Робота із хмарними сховищами даних. Хмарні мультимедійні 

додатки для проведення моніторингових досліджень. Особливості роботи із 

хмарними сервісами для проведення моніторингових досліджень. Робота із 

хмарними засобами обробки результатів хмарного моніторингу. 

2 

Лекція 10. 2 

Лекція 11. 2 

Лекція 12. 2 

Лабораторна робота 7. Знайомство з хмарними сервісами для проведення соціально-педагогічних 

досліджень. Робота з хмарними сервісами, створення акаунту, завантаження 

4 



навчального матеріалу в хмарне сховище.  

Лабораторна робота 8. Знайомство з хмарними сервісами для проведення соціально-педагогічних 

досліджень. Створення опитувальних форм для проведення соціальних 

досліджень 

4 

Лабораторна робота 9. Знайомство із системою хмарного моніторингу з використанням концепції 

BYOD. Робота з використанням Google cервісів для створення системи 

хмарного моніторингу Робота с Google календарем: створення подій та 

нагадувань 

4 

 Самостійна робота 3. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Створення 

інструментарію для проведення моніторингових досліджень». 

2. Виконання лабораторних робіт, оформлення звітів. 

3. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. Виконання завдання 

«Розробка системи тестування» за допомогою мобільних додатків. Виконання 

завдання «Створення блогу на тему «Хмарні технології в соціально-

педагогічній діяльності». 

25 

4. Лекція 13. Тема 4. Розробка хмарних систем проведення моніторингових досліджень. 

Особливості проведення моніторингових досліджень в соціально-педагогічній 

діяльності. Створення систем хмарного моніторингу. Робота із системами 

менеджменту проведення хмарного моніторингу. Особливості використання 

хмарних додатків для проведення хмарного моніторингу. Особливості 

організації вебінарів. 

2 

Лекція 14. 2 

Лекція 15. 2 

Лекція 16. 2 

Лабораторна робота 10. Знайомство із засобами створення он-лайн опитувань за допомогою хмарних 

сервісів. Побудова системи моніторингу на основі хмарного сервісу 

Webanketa.com 

4 

Лабораторна робота 11. Використання хмарних сервісів для побудови систем моніторингу. Побудова 

системи моніторингу на основі хмарного сервісу Mentimeter для створення 

опитувань 

4 

Лабораторна робота 12. Знайомство із засобами обробки результатів моніторингового дослідження. 

Робота із хмарним сервісом Google Таблиці 

4 

 Самостійна робота 4. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Розробка 25 



хмарних систем проведення моніторингових досліджень». 

2. Виконання лабораторних робіт, оформлення звітів. 

3. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. Виконання завдання 

Виконання завдання «Створення системи менеджменту для проведення 

соціально-педагогічних досліджень». Виконання завдання «Організація та 

налаштування вебінару». 

Всього за змістовий модуль 2 – 90 год. (лекцій – 16 год., ЛР – 24 год., СР – 50 год.) 

Всього за модулем – 180 год. (лекцій – 32 год., ЛР – 48 год., СР – 100 год.) 

  

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Модуль. Хмарні технології в соціально-педагогічній діяльності оцінюється за 100-

бальною шкалою. Робота здобувача впродовж семестру/екзамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Контроль на лекційних заняттях: заповнення конспекту з теми у відповідності до презентації, 

участь в обговоренні теоретичних питань лекції (0-1 бал за тему, 16 тем). 

0-16 

2. Виконання лабораторних робіт. Оформлення звіту із лабораторної роботи. (0-3 бали за 1 

лабораторну роботу, 12 лабораторних робіт) 

0-36 

3. Самостійне виконання завдань на сайті дистанційної освіти: 

 індивідуальне завдання № 1 (0-3 бали); 

 індивідуальне завдання № 2 (0-3 бали); 

 індивідуальне завдання № 3 (0-3 бали); 

 індивідуальне завдання № 4 (0-3 бали); 

 індивідуальне завдання № 5 (0-3 бали); 

 індивідуальне завдання № 6 (0-3 бали); 

 індивідуальне завдання № 7 (0-3 бали). 

0-21 



5. Написання екзаменаційної роботи. 0-27 

 Всього за модуль 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю з модуля. Хмарні технології в соціально-педагогічній діяльності:  

1. Заповнення конспекту лекцій та участь в обговоренні теоретичних питань або їх відпрацювання; 

2. Самостійне виконання лабораторної роботи та відправлення звітів через систему дистанційного навчання; 

3. Виконання індивідуальних завдань та їх відправлення через систему дистанційного навчання ; 

4. Роботу здобувача освіти впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 35 балів. 

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, але не обов’язково) в довільній 

зрозумілій формі 

Вид завдання Критерії оцінювання 



Контроль на лекційних заняттях:  

участь в обговоренні теоретичних 

питань лекції. 

1 бал – активність здобувача освіти на лекції, участь в обговоренні питань 

теоретичних питань лекції, правильні відповіді на запитання викладача. 

Самостійне виконання лабораторної 

роботи та відправлення звітів через 

систему дистанційного навчання 

2-3 бали – здобувач освіти отримує за виконану лабораторну роботу: 

– виконання роботи згідно порядку виконання у методичних вказівках; 

– оформлення звіту із виконаної лабораторної роботи; 

– представлення висновків із виконаної роботи; 

– відправлення звіту на сайт дистанційного навчання. 

Виконання індивідуальних завдань та 

їх відправлення через систему 

дистанційного навчання 

2-3 бали – всі завдання виконані вчасно, виконані всі вимоги до завдання, 

представлені правильні відповіді на питання, у всіх завданнях представлені 

посилання на літературні джерела та інформаційні ресурси; перевірені викладачем в 

дистанційному режимі. 

 

13. Питання до екзамену 

Модуль. Хмарні технології в соціально-педагогічній діяльності. 

Екзаменаційна робота містить 30 білетів. Кількість питань у білетах складає 3.  

Різниця між питаннями за рівнем складності визначає кількість балів, якими мають бути вони оцінені.  

Питання № 1 дозволяє оцінити вміння застосування діяльнісного підходу. Суть його спрямована на опис розробки 

хмарного інструментарію для навчання або для проведення моніторингового дослідження.  

Питання № 2 спрямовано на перевірку вмінь формулювати види хмарних технологій навчання та опис їх 

функціональних можливостей. Чіткість у визначенні призначення хмарних технологій у соціально-педагогічній діяльності. 

Питання № 3 передбачає визначення рівнів сформованості умінь щодо вибору хмарних технологій для проведення 

моніторингових досліджень в соціально-педагогічній діяльності. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Хмарні технології в соціально-педагогічних системах. метод. рек. до лабораторних робіт для студентів 



інж.-пед. спеціальностей / Укр. інж.-пед. акад. –  Харків, 2019. – 52 с. 

2. Комп’ютерні технології навчання [текст]: методичні вказівки до лабораторних робіт №1-6 для студентів 

інженерно-педагогічних спеціальностей / Укр. інж.-пед. академія; упорядн. Т.С. Бондаренко. – Х.: [б.в.], 2017 .– 52 с. 

3. Бондаренко, Тетяна Сергіївна. Комп’ютерні технології навчання [Текст]: конспект лекцій для студентів 

інженерно-педагогічних спеціальностей / Т.С. Бондаренко; Укр. інж.-пед. академія. – Х.: [б.в.], 2016 .– 76 с. 

4. Комп’ютерні технології навчання [текст]: методичні вказівки по організації і плануванню самостійної 

роботи студентів при кредитно-модульній організації навчального процесу денної форми навчання для студентів 

інженерно-педагогічних спеціальностей / Укр. інж.-пед. академія; упорядн. Т.С. Бондаренко. – Х.: [б.в.], 2016 .– 28 с. 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Хмарний моніторинг у соціально-економічних дослідженнях: монографія / Т.С. Бондаренко, Г.К. 

Кожевніков, О.О. Агєєва; Укр. інж.-пед. академія – Харків: Міськдрук, 2016.– 192 с. 

2. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія / [Копняк 

Н., Корицька Г., Литвинова С., Носенко Ю., Пойда С., Сєдой В., Сіпачова О., Сокол І., Спірін О., Стромило І., 

Шишкіна М.] ; / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 163 c. 

3. Облачные технологии и образование: монография / З.С. Сейдаметова, Э.И. Аблялимова, Л.М. Меджитова., 

и др.: под общ. ред. З.С. Сейдаметовой. – Симферополь: «ДИАЙПИ», 2102. – 204 с. 

4. Галіцин В.К. Системи моніторингу: монографія / В. К. Галіцин ; К.: КНЕУ. 2000.- 231 с. 

5. William C. Transforming Enterprise Cloud Services / С. William, H. Abu-Amara, J. Sanford. – Springer Science + 

Business Media, 2010. - 428 p.  

 

Інформаційні ресурси 

1. Сайт дистанційної освіти УІПА. http://do.uipa.edu.ua 

2. Информация предприятиям и организациям [Электронный ресурс] // Webanketa. – Режим доступа: 

http://webanketa.com/ru/info/service/factory/ (дата обращения: 30.08.2019) 

3. Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of 

Standards and Technology [Электронный ресурс] / P. Mell, T. Grance T. // Final Version of Cloud Computing Definition 

Published / National Institute of Standards and Technology. – Режим доступа: https://www.nist.gov/news-

events/news/2011/10/final-version-nist-cloud-computing-definition-published (дата обращения: 30.08.2019) 

http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=273


4. Miller M. Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online / 

M. Miller - Que Publishing, 2008. – 312 р. Електрон. Аналог друк. вид.: режим доступу: 

http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780789738035/samplepages/0789738031_Sample.pdf (дата звернення: 30.08.2019) 

5. Gmail, Документы, Диск и Календарь для бизнеса [Электронный ресурс] // G Suite by Google cloud. – Режим 

доступа: https://apps.google.com/intx/ru/ (дата звернення: 30.09.2019) 

6. Wu L. Value of Social Network – A Large-Scale Analysis on Network Structure Impact to Financial Revenue of 

Information Technology Consultants [Электронный ресурс] / L. Wu, E. Brynjolfsson // ResearchGate / Ilium technology inc. –

 Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/237509362_Value_of_Social_Network_--_A_Large-

Scale_Analysis_on_Network_Structure_Impact_to_Financial_Revenue_of_Information_Technology_Consultants1 

7. Приложения Chrome для компьютера. [Электронный ресурс] // Chrome // Интернет-магазин. –

 Режим доступа: https://www.google.ru/chrome/webstore/apps-launcher.html (дата звернення: 30.10.2019) 

8. A Collaborative Community of Leaders: Cloud Computing in Education [Электронный ресурс] // IBM Cloud 

Academy / IBM – Режим доступа:  http://www.ibm.com/solutions/education/cloudacademy/us/en (дата обращения: 

30.09.2019)  

9. BYOD Infographic: For security it’s not a pretty picture [Електронний ресурс] // Press Center / ESET. - Режим 

доступу: https://eset.co.th/about-eset/press-center/article/byod-infographic-for-security-its-not-a-pretty-picture/ (дата 

звернення: 01.10.2019) 

10. Гнатюк С.Л.. Перспективи розвитку ринку хмарних обчислень в Україні: переваги та ризики [Електронний 

ресурс] / С.Л. Гнатюк //Відділ досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій // Національний 

інститут стратегічних досліджень. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1191/ (дата звернення: 30.08.2019) 

11. Gmail, Документы, Диск и Календарь для бизнеса. [Электронный ресурс] // G Suite by Google Cloud. – 

Режим доступа: https://gsuite.google.com/intl/ru/ (дата обращения: 30.08.2019). 
 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувач кафедри                                Н.О. Брюханова 
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