
  

СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 
Спеціальність 

123 «Комп’ютерна інженерія» 
Освітньо-професійна програма 

Комп’ютерна інженерія  

Освітньо-професійний 
ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Статус 
дисципліни 

Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 
кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

 
6 кредитів / 180 годин 7 семестр – 4-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 

 
Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Підключення інтернету речей» є складовою циклу 
дисциплін професійної підготовки фахового молодшого бакалавра з 
комп’ютерної інженерії.  

Дисципліна «Підключення інтернету речей» спрямована на 
формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних 
навичок щодо моделювання безпечного підключення датчиків до хмари 
через ІР-мережі та збирання даних у цілісній системі Інтернету речей. 

 
Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Методологія побудови і технічні методи реалізації та конфігурування 
пристроїв та систем Інтернету речей, протоколи та технології передачі 
даних, суміжні з ІоТ інфокомунікаційні технології (RFID, WSN тощо), 
приклади практичної реалізації ІоТ 

Чому це 
цікаво/потрібно 
вивчати (мета) 

Обізнаність в особливостях автоматизації та оцифрованому світі IoT, 
вивчення цінності даних для цифрового бізнесу і суспільства. Поточна 
цифрова трансформація відкриває безпрецедентні можливості, Інтернет 
речей допомагає подолати розрив між оперативними та інформаційними 
системами 

 
 

 

 
 
 
 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

 

 

 

 

РН2. Знати і розуміти теоретичні положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та програмних засобів комп’ютерної інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН6. Тестувати, діагностувати та обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є найбільш 

придатними для досягнення поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН9. Розробляти, тестувати, впроваджувати, експлуатувати програмне  

забезпечення для вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання 

задач  комп’ютерної інженерії. 

РН11.Ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної інженерії. 
РН16. Спілкуватись усно та письмово з професійних питань 

українською та іноземною мовою. 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


  

 
 
 
 
 
 

 
Як можна 

користуватися 
набутими 

знаннями і уміннями 
(компетентності) 

 
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК7. Здатність працювати в команді.  
ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
СК2. Здатність застосовувати на практиці фундаментальні концепції, 

парадигми і основні принципи функціонування апаратних, програмних та 
інструментальних засобів комп’ютерної інженерії 

СК3. Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та 
інформаційними технологіями, прикладними та спеціалізованими 
комп’ютерно інтегрованими середовищами для розробки, впровадження та 
обслуговування апаратних та програмних засобів комп’ютерної інженерії.  

СК4. Здатність брати участь у розробці системного та прикладного 
програмного забезпечення засобів комп’ютерної інженерії з використанням 
ефективних алгоритмів, сучасних методів і мов програмування. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, використовувати, адаптувати 

та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи 

СК11. Здатність здійснювати вибір, розгортати, інтегрувати, 

діагностувати, адмініструвати та експлуатувати комп’ютерні системи та 

мережі, мережеві ресурси, сервіси та інфраструктуру організації 

СК13. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання аналітичних методів і методів 

моделювання 

 

 

 

 

 

 

 

Структура дисципліни 

РОЗДІЛ 1. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ СИСТЕМ 

ІОТ 

Тема 1. Загальні положення ІоТ 

Тема 2. Мережі, туманні та хмарні обчислення 

Тема 3. Радіочастотна ідентифікація  

Тема 4. Безпровідні сенсорні мережі 

Тема 5. Міжмашинні комунікації 

Тема 6. Стандарти і протоколи передачі даних 

 

РОЗДІЛ 2. ІОТ СИСТЕМИ В РЕАЛЬНОМУ СВІТІ 

Тема 7. Підключення охорони здоров’я 

Тема 8. Розумні міста 

Тема 9. Розумні мережі 

Тема 10. Промислові програми ІоТ 

Тема 11. Програми Інтернету речей в бізнесі  

 

 

 

 

 Міжпредметні зв’язки  

 

Базовими дисциплінами при вивченні дисципліни «Підключення 

інтернету речей» є такі дисципліни як «Основи програмування та 

алгоритмічні мови», «Операційні системи», «Комп’ютерна 

схемотехніка», «Організація комп’ютерних мереж», «Об’єктно-

орієнтоване програмування». 

У подальшому знання та вміння, одержані при вивченні цієї 

дисципліни, використовуються у спеціальних і професійно-

орієнтованих дисциплінах. 



  

 
 

 

 

 

 

 

  Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 

заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендована 

література 

 

Основна (базова) 

1. Програмування пристроїв Інтернету речей: лабораторний 

практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

(освітня програма «Програмне забезпечення комп’ютерних та 

інформаційно-пошукових систем») / КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

уклад.: Л.М. Олещенко, Я.В. Хіцко. – Електронні текстові дані (1 

файл: 2,46 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 47 

с.  

2. The 2nd Annual Internet of Things 2020 (англ.) [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: https://eu-

ems.com/summary.asp?event_id=55&page_id=342  

3. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку IоT» [Електронний ресурс]:. Збірник тез. – 

К.: ДУТ, 2020. - Режим доступу 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2028_80879534.pdf  

4. Головна Smart Home: Одомашнювання Інтернет речей (англ.) 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://www.toptal.com/designers/interactive/smart-home-domestic-

internet-of-things  

5. Internet of Things (IoT) Cisco / [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/internet-of-

things/overview.html  

6. Hillar G. Internet of Things with Python [Електронний ресурс] / 

Gastón C. Hillar // Packt Publishing Ltd.. – 2019. – Режим доступу 

до ресурсу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1924_51186225.pdf.  

1.  

Допоміжна 

1. INTERNET OF THINGS NEWS / [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.theinternetofthings.eu/IoT 

2. Tripathy B. nternet of Things (IoT): TeChnologies, AppliCations, 

Challenges and Solutions (англ.) / B. Tripathy, J. Anuradha. – 

Florida: CRC Press, 2019. – 334 с. 
 

https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=55&page_id=342
https://eu-ems.com/summary.asp?event_id=55&page_id=342
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2028_80879534.pdf
https://www.toptal.com/designers/interactive/smart-home-domestic-internet-of-things
https://www.toptal.com/designers/interactive/smart-home-domestic-internet-of-things
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/internet-of-things/overview.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/internet-of-things/overview.html
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1924_51186225.pdf
http://www.theinternetofthings.eu/IoT


  

 

 
 

Інформаційні 

ресурси 

1. https://www.netacad.com – офіційний сайт Мережевої академії Cisco 

2. https://www.tinkercad.com/ - безкоштовний емулятор Arduino 

3. https://pupenasan.github.io/ - офіційна сторінка Олександра Пупени,  

доц. професор Національного університету харчових технологій, 

Київ, Україна 
4. https://www.tutorialspoint.com/codingground.htm - платформа для 

кодування онлайн 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Практичні 30 

Самостійна робота 120 

                                            ЗАЛІК 

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

ОКСАНА АЛЕОДОРІВНА БАЛЯСНІКОВА 

Посада: викладач 
Категорія: друга кваліфікаційна категорія 

E-mail: oksana@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

Програмування, видавничої поліграфії та компютерної 

інженерії 

Протокол № 5 від 13 грудня 2022 р. 

 

Голова циклової комісії __________ Гандабура М.С. 
                   (підпис)   

              

               

https://www.netacad.com/
https://www.tinkercad.com/
https://www.tutorialspoint.com/codingground.htm
https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

