
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 
                                                        освітньо-професійної  програми   Комп’ютерні науки

                                                                                (назва) 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        122 Комп’ютерні науки

Галузь знань          12  Інформаційні технології 

 
1. Назва освітньої компоненти   Моделювання систем ІоТ 
                                                                           (назва дисципліни) 

 2. Тип  
вибіркова             
 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних

занять 
Лабораторни

х занять 
Самостійна підготовка 

5 150 18  18 18 95 
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню 

1.Технології Інтернет Речей 

Освітні
компоненти для
яких є базовою 

1.Моделювання IoT advance 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 
Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 
інфокомунікаційні технології; проектувати  інформаційні системи, цифрові радіорелейні ліній та 

волоконно-оптичні системи  передачі за допомогою використанням 
методів комп’ютерної та інженерної графіки і технологій комп’ютерного 
проектування, а також стандартів проектування та оформлення проектної 



 2 
документації, системного підходу до проектування, топології та 
архітектури інформаційних систем; структурної, об'єктно-орієнтованої та 
типової технології проектування; моделей даних та моделей процесів;

історія виникнення та розвитку “Інтернету Речей”; 
проектувати, розробляти, налагоджувати та вдосконалювати системне, 
комунікаційне та програмно-апаратне забезпечення інформаційних систем 
та технологій, Інтернету речей (ІоТ), управляти ними; 

існуючі технології в області “Інтернету Речей”; працювати з мікроконтролерами і основними налагоджувальними платами
(Arduino);  

різновиди архітектуру та принципи роботи мереж  та мережних 
протоколів що застосовуються в системах “IoT”. 

збирати, обробляти інформацію на серверах отриману з контролерів з 
використання запитів REST API, MySQL, MQTT; 

 
створювати макети  на основі предмету Технології Інтернет речей з 
додаванням в навчання мережних протоколів Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, 
GSM .

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 
Знання апаратних засобів Інтернету речей Використання RFID (радіочастотна ідентифікація) 
Знання існуючих мережевих практик і технологій Передача даних з датчика 
Знання мереж (WPA / WEP або 3G / 4G) G / 4G) Зберігання даних датчика 
Знання Bluetooth Low Energy і інших бездротових технологій. Аналіз і інтерпретація даних 
 Прийняття рішень з використанням даних датчиків 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 
1. Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення інформаційних систем та технологій на основі аналізу їх властивостей,
призначення  і  технічних  характеристик  з  урахуванням  вимог  до  системи  і  експлуатаційних  умов;  мати  навички  налагодження  та  тестування
програмних і технічних засобів інформаційних систем та технологій. 
2. Обґрунтовувати вибір технічної структури та  розробляти відповідне програмне забезпечення, що входить до складу інформаційних систем та
технологій.  

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний
розділ  

Вид заняття Тема  Знати Вміти  План заняття 
Лекція,

методична
розробка 

Розділ 1 



 3G / 4G)  

 

Лекція 1 
Тема 1.Вступ до Інтернету 
речей 

визначення,  історію
появи  та  області
застосування  Інтернету
Речей  
 

аналізувати фактори 
розвитку ІоТ, навести 
приклади 
застосування ІоТ 
 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id 
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id 
=829 

Лекція 2 
 Тема 2. Апаратна частина
“Інтернету Речей”. 

Знати:основні
елементи  Ітернету
Речей,  архітектуру  і
області їх застосування
 

Вміти:класифікувати 
датчики контролери та
актуатори 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id 
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id 
=829 

Лекція 3G / 4G)  
Тема  3G / 4G) .  Принципи
підключення
“Інтернету Речей”. 

Знати:основні 
характеристики 
контролерів лінійки 

Вміти: підключати 
датчики та актуатори 
до міктроконтролера 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id 
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id 
=829 

Arduino, різницю між 
мікропроцесорами та 
мікроконтролерами  
 

Лекція 4 
Тема 4. Мережні 
технології і “Інтернет 
Речей”. 

види і принципи 
мережевих підключень в 
ІоТ, різницю протоколів 
IPv4 і IPv6  
 

Вміти: підключати 
пристрої до мережі. 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id   =829   

Лекція 5  Тема 5. Топологія мереж і
“Інтернет Речей”. 

Знати:топологію мереж і 
Wi-Fi основи технологій 
ZigBee та Bluetooth Low 
Energy 

Вміти: підключати 
кінцеві пристрої та 
передавати данні в 
цих мережах 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id   =829   

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
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Практичне 
заняття 1 

Створення макету 
розумного будинку в 
Packet Tracer 

основні  елементи
Ітернету  Речей,
архітектуру і 
області їх застосування  
 

створювати та 
налаштовувати 
підключення 
пристроїв Інтернету 
речей, 
використовуючи 
середовище 
моделювання Cisco 
Packet Tracer. 
 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id
=829 

Практичне 
заняття 2 

Створення макету 
розумного міста в Packet 
Tracer 

основні  елементи
Ітернету  Речей,
архітектуру і 
області їх застосування  
 

створювати та 
налаштовувати 
підключення 
пристроїв Інтернету 
речей, 
використовуючи 
середовище 
моделювання Cisco 
Packet Tracer. 
 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id
=829 

Практичне 
заняття 3G / 4G)  

Використання Blockly для
програмування пристроїв 
IoT в Packet Tracer 

Елементну базу ІоТ 
пристроїв і принцип 
роботи середовища 
моделювання Cisco 
Packet 

створювати та 
налаштовувати 
підключення 
пристроїв Інтернету 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id   =829   

Tracer. речей, 
використовуючи 
середовище 
моделювання Cisco 
Packet Tracer. 

Практичне 
заняття 4 

Проект IoT в Packet Tracer 
- ISP, клієнт модему та 
клієнт 3G / 4G) G / 4G 

Технології 3G / 4G) G / 4G 

створювати та 
налаштовувати 
підключення 
пристроїв Інтернету 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
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речей, 
використовуючи 
середовище 
моделювання Cisco 
Packet Tracer. 

Практичне 
заняття 5 

IoT в Packet Tracer 7 - 
реєстраційний сервер, 
захоплення руху, 
вебкамера 

Елементну базу ІоТ 
пристроїв і принцип 
роботи середовища 
моделювання Cisco Packet 
Tracer. 

створювати та 
налаштовувати 
підключення 
пристроїв Інтернету 
речей, 
використовуючи 
середовище 
моделювання Cisco 
Packet Tracer. 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

Лабораторне 
заняття 1 

Bluetooth модуль на 
мікропроцесорі Arduino 

Принцип роботи і 
підключення модуля 
Bluetooth HC-06 до плати 
Arduini Uno 
 

Підключати та 
налагоджувати 
пристрої Інтернету 
речей 
використовуючи 
елементи набору 
Arduino 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

Лабораторне 
заняття 2 

Вимірювання температури 
і передача її значення 
через Bluetooth 

Принцип  роботи  і
підключення  модуля
Bluetooth  HC-06   та
датчика  температури
та 

Підключати та 
налагоджувати 
пристрої Інтернету 
речей 
використовуючи 
елементи набору 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

вологості до плати 
Arduini Uno 
 

Arduino 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
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Лабораторне
заняття 3G / 4G)  

Ethernet шилд на 
мікропроцесорі Arduino 

Принцип роботи і 
підключення Ethernet 
шилда до  плати Arduini 
Uno 
 

Підключати та 
налагоджувати 
пристрої Інтернету 
речей 
використовуючи 
елементи набору 
Arduino 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id
=829 

Лабораторне
заняття 4 

Arduino як веб-клієнт 
Принцип роботи і 
підключення Ethernet 
шилда до  плати Arduini 
Uno 
 

Підключати та 
налагоджувати 
пристрої Інтернету 
речей 
використовуючи 
елементи набору 
Arduino 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id
=829 

Лабораторне
заняття 5 

Робота з Wi-Fi модулем 
на мікропроцесорі 
Arduino 

Принцип  роботи  і
підключення  Wi-Fi
модуля   до   плати
Arduini Uno 
 

Підключати та 
налагоджувати 
пристрої Інтернету 
речей 
використовуючи 
елементи набору 
Arduino 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id
=829 

Самостійна 
робота 

1. Парадигма IoT 
2. Рекомендації ITU-
T Y.2060 референтна 
модель і базові 
бізнес-моделі 3G / 4G) . 
Тренди 

(конвергенція 
технологій) 

4. Онтологія і 
семантика IoT 

(карта IoT) 
5. Комутаційна 

Парадигму IoT.  
Онтологіюі  семантику
IoT 
 

 
 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id
=829 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829


 7 
модель і протоколи 
обміну даними 

 
Розділ 2 

 

Лекція 6 
Тема 6. Обробка даних в 
“Інтернеті Речей”. Великі 
Дані (Big Data) 

Знати: засоби та 
інструменти обробки 
даних, характеристики 
Великих даних  
 

Вміти:  оброблювати
та  аналізувати  данні
інструментами
статистичної
обробки 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id 
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id 
=829 

Лекція 7 
Тема 7. Інструменти 
потокової обробки даних в 
“Інтернеті Речей”. 

Знати: основні засоби 
потокової обробки та 
зберігання даних, засоби 
Семантичного Інтернету 

Вміти:  застосовувати
засобів
Семантичного
Інтернету  та
машинного  навчання
для обробки даних 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id 
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id 
=829 

Лекція 8 

Тема  8.  Застосування
хмарних технологій в ІоТ. 

Знати: основні 
сервісноорієнтовані 
архітектури, принципи, 
моделі та класифікацію 
хмарного обчислення  
 

Вміти: працювати з 
хмарним обчисленням

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

Лекція 9 Тема  :   Застосування
сервісно-орентірованих
архітектур в “Інтернеті
Речей”. 

Знати: приклади хмарних 
платформ в ІоТ-системах і
їх роль в обробці данних  
 

Вміти: застосовувати 
хмарні платформи в 
ІоТ системах 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id 
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id 
=829 

Практичне
заняття 6 

Проект: IoT в Packet Tracer 
- IPv6 - OSPFv3G / 4G)  - DNS - 
оптичне волокно - 
стільникова башта 3G / 4G) G 4G - 
WiFi – Ethernet 

види і принципи 
мережевих підключень в 
ІоТ, різницю протоколів 
IPv4 і IPv6  
 

створювати та 
налаштовувати 
підключення 
пристроїв Інтернету 
речей, 
використовуючи 
середовище 
моделювання Cisco 
Packet Tracer. 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
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Практичне
заняття 7 

Проект: IoT в Packet Tracer 
- 4 LTE, BLE і RFID Принципи  технологій  4

LTE, BLE і RFID 

створювати та 
налаштовувати 
підключення 
пристроїв Інтернету 

http://dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?id 
=829 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id 
=829 

речей, 
використовуючи 
середовище 
моделювання Cisco 
Packet Tracer. 

Практичне
заняття 8 

Порівняльний аналіз 
апаратних і програмних 
засобів в різних сферах 
застосування “Інтернеті 
Речей” 

Сфери застосування ІоТ 

Підбирати 
обладнання 
відповідно до сфери 
застосування ІоТ 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id   =829   

Практичне 
заняття 9 

Визначення великих 
даних(Big Data). 
Технології зберігання
великих  даних.
Процес  аналізу
великих даних 

Визначення технології 
зберігання та обробки 
великих даних 

Працювати з 
Великими даними 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id   =829   

Лабораторне 
заняття 6 

Веб-сервер мережева 
програма Arduino 

Принцип роботи 
Вебсервера 

Використовувати
бібліотеку
Arduino  Ethernet
з  для  створення
вебсервера. 
Створювати 
віддалений доступ до 
Arduino з 
використанням 
мережі комп'ютера. 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id
=829 

Лабораторне 
заняття 7 

Заповнення бази даних на 
сервері за допомогою 
Arduino 

Принцип роботи 
Вебсервера 

Заповнювати базу 
даних на сервері 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
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id   =829   

Лабораторне 
заняття 8 

Обробка POST і GET 
запитів на сервері за 
допомогою Arduino 

Принцип роботи 
Вебсервера 

Працювати з POST і 
GET запитами 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id   =829   

Лабораторне 
заняття 9 

Управління Ардуіно через
GSM модуль 

Технічні характеристик 
та особливості 
підключення GSM 
модуля  

Підключати та 
налагоджувати 
пристрої Інтернету 
речей 
використовуючи 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=829 

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id   =829   

елементи набору 
Arduino 

Самостійна
робота 

1. Ринкові 
перспективи, драйви та 
шаблони використання 
2. Кібер-фізичні 
системи і четверта 
індустріальна революція 
3G / 4G) . Застосування 
методів імітаційного 
моделювання для оцінки 
проекту 
4. Основи 
проектування
кіберфізичних систем 
 

Ринкові перспективи, 
драйви та шаблони 
використання 
 

Застосовувати
методи імітаційного
моделювання для 
оцінки проекту 
 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id
=82  9   

http://
dl.dut.edu.ua/ 
course/view.php?
id
=829 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 
(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

Українська 
9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці на
державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=829
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1. Tripathy B. nternet of Things (IoT): Technologies, Applications, Challenges and Solutions (англ.) / B. Tripathy, J. Anuradha. – Florida: CRC Press, 

2017. – 3G / 4G) 3G / 4G) 4 с. 
2. The 2nd Annual Internet of Things 2010 (англ.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://euems.com/summary.asp?Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://euems.com/summary.asp?
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INTERNET OF THINGS NEWS / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://euems.com/summary.asp?Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://www.theinternetofthings.eu/ IoT  
10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 
Поточний контроль – усне опитування. Рубіжний контроль – тестування. Підсумковий контроль – іспит. 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 
Для проведення лабораторних та практичних занять використовуються: ПЗ Arduino IDE, плати Arduino UNO, набiр Arduino.  
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Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 
кафедри на англійській мові 


