
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми ___Інформаційні системи та технології ____

                                           (назва)

Освітнього рівня   _бакалавр______________________________

Спеціальності        122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології         

Галузь знань          12 Інформаційні технології   __  _____________  

1. Назва освітньої компоненти   ___Технології Інтернет речей             
                                                                              (назва дисципліни)

2. Тип   основна                                                                                                                                                                        

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

5 150 18 18 18 96
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Теорія інформаційних процесів та систем.
2. Інформаційні мережі.
3. Системи розподілу інормації.

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Моделювання систем ІоТ.
2. Моделювання ІоТ advance.

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

ПП12 Здатність до опанування основними поняттями в галузі розробки програмних систем, навчитися використовувати сучасний інструментарій
розробника, навчитися розробляти документацію до програмного проекту та реалізувати положення проекту на практиці. 
ПП22 Здатність  до  проектування  системного,  комунікаційного  і  прикладного  програмного  забезпечення,  сучасних  технічних  засобів  та
комунікаційних й інформаційних технологій, мереж та систем, Інтернету речей (IoT) та управління ними. 
ПП24 Здатність  до  розробки,  експлуатації,  впровадження  ІТ  систем;  аналізу  роботи  пристроїв  ІоТ;  вільного  орієнтування  в  сучасних
інформаційних технологіях.



Компетенції відповідно до вимог роботодавців

1. Проводити планування та експлуатацію інформаційних систем класу ІоТ.
2. Розуміння принципу дії протоколів обміну данними – MQTT, CoAP, AMQP, Websocket, XMPP-IoT, REST
3. Розробляти продуктивні стратегії ІоТ з метою запровадження нових продуктів для B2B та B2C ринків.
4. Застосовувати технології безпроводового зв’язку – BTLE, ZigBee, LPWA, 6LowPAN, Z-Wave, SigFox, NB-IoT для проектування інформаційних 
систем класу ІоТ.
4. Знання апаратних платформ– Arduino, Samsung Artik, Intel Edison, Raspberry, BeagleBone, SparkFun, FPGA

6. Результати навчання відповідно до ОПП
ПРН3 Здатність  використовувати:  базові  знання інформатики,  операційних систем й сучасних ІСТ,  навички програмування  та  застосування
програмних  засобів,  безпечної  роботи  в  комп'ютерних  мережах,  уміння  створювати  бази  даних,  використовувати  інтернет-ресурси  та
демонструвати  уміння  розробляти  алгоритми  та  комп’ютерні  програми  на  мовах  високого  рівня  та  технологій  об’єктно-орієнтованого
програмування для реалізації задач проектування та використання ІСТ.  
ПРН6 Здатність демонструвати знання сучасного рівня та новітніх технологій ІСТ, приймати ефективні рішення на основі аналізу  
функціонування пристроїв ІоТ з метою їх запровадження у професійної діяльності.  

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1. Загальні принципи і основні поняття ІоТ.

Лекція 1
Тема: Основні поняття 
Інтернету речей.

1. Принципи організації і 
функціонування Інтернет 
речей.

1. Вільного орієнтування в
сучасних  інформаційних
технологіях.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83645

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83645

Лекція 2 Тема: Архітектура IoT.
1. Архітектурні рішення для 
побудови мереж ІоТ. 

1. Проводити планування 
та експлуатацію 
інформаційних систем 
класу ІоТ.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83649

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83649

Лекція 3 Датчики та сенсори Основні особливості роботи 1. Здатність до аналізу  http://dl.d http://
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датчиків і сенсорів в 
мережах ІоТ.
Принцип їх налаштування та
експлуатації

роботи пристроїв ІоТ.

ut.edu.ua/
mod/resou
rce/view.p

hp?
id=83653

dl.dut.edu.ua/
mod/

resource/
view.php?
id=83653

Лекція 4
Моделі комунікації 
інтернету речей

Знати основні спосби 
взаємодії з інтернет речами: 
підключення від пристрою 
до пристрою; підключення 
від пристрою до хмари; 
підключення від пристрою 
до шлюзу; модель спільного 
використання даних на 
сервері.

Налаштовувати різні види 
підключень пристроїв ІоТ

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83656

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83656

Лекція 5
Основні  протоколи
інтернету речей

1. Протоколів обміну 
данними – MQTT, CoAP, 
AMQP, Websocket, XMPP-
IoT, REST 

1. Проводити вибір 
необхідного обладнання та 
проводити конфігурації 
мереж з використанням 
різних протоколів.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83660

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83660

Практичне
заняття 1

Знайомство з набором 
Arduino.

Поняття напруги, сили 
струму, опору; поняття 
резистора та його 
необхідності; конструкцію 
плати Arduino та складових 
набору. 

1. Робота з апаратною 
платформою Arduino 
2.Підключати елементи 
набору до плати; 
розрізняти складові набору
Arduino.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83647

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83647

Практичне
заняття 2

Arduino бігаюча доріжка 
з світлодіодів.

Поняття аналогового та 
цифрового сигналу; основні 
функції цифрових та 
аналогових входів/виходів.

1. Робота з апаратною 
платформою Arduino
2. Підключати кілька 
світлодіодів до плати; 
використовувати основні 
функції.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83651

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83651

Практичне
заняття 3

Робота з фотоелементами
Arduino.

Функцію Serial, процес 
ініціалізації послідовного 
з’єднання.

1. Робота з апаратною 
платформою Arduino 
2. Використовувати 
послідовний порт для 

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

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
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візуалізації даних з 
датчиків; підключати 
фотоелемент.

id=1346&
edit=off&
sesskey=J
PqP1pML

Vj

id=1346&edit
=off&sesskey
=JPqP1pML

Vj

Практичне
заняття 4

Робота з сервоприводом 
Arduino. 

Поняття бібліотеки; поняття 
об’єкта;  сервіси для пошуку 
бібліотек.

1. Робота з апаратною 
платформою Arduino 
2. Знаходити у мережі та 
підключати бібліотеки; 
підключати та 
налаштовувати 
сервопривід.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83658

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83658

Практичне
заняття 5

Робота з PIR-датчиком 
(руху) в Arduino 

Специфіку роботи PIR-
датчика (руху). 

1. Робота з апаратною 
платформою Arduino.
2. Підключати PIR-датчик 
(руху) та виконувати 
прості маніпуляції (вивід 
на екран послідовного 
порту даних або 
увімкнення світлодіода).

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83662

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83662

Лабораторне
заняття 1

Робота зі світлодіодом 
Arduino.

Конструкцію плати Arduino 
та складових набору; основні
функції для роботи з 
Arduino.

1. Робота з апаратною 
платформою Arduino.
2. Підключати світлодіод 
до плати Arduino; подавати
сигнал високої та низької 
напруги; керувати 
тривалістю подання 
сигналів.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83646

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83646

Лабораторне
заняття 2

Робота зі кнопкою в 
Arduino.

Умовні оператори для 
керування функціями в 
Arduino.

1. Робота з апаратною 
платформою Arduino 
2. Застосовувати умовні 
оператори під час 
написання скетчу 
програми; 
3. підключати кнопку до 
Arduino;

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83650

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83650
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4. компонувати світлодіод 
з кнопкою.

Лабораторне
заняття 3

Робота з датчиком рівня 
рідини Arduino.

Поняття датчика та 
принципів його роботи; 
основні функції для роботи з
датчиками.

Підключати датчик рівня 
рідини до Arduino; 
виконувати на основі 
роботи датчика маніпуляції
з іншими компонентами.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83654

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83654

Лабораторне
заняття 4

Робота з датчиком 
температури та вологості 
Arduino.

Поняття датчика та 
принципів його роботи; 
основні функції для роботи з
датчиками.

1. Робота з апаратною 
платформою Arduino.
2. Підключати датчик 
температури та вологості 
до Arduino;
3. Виконувати на основі 
роботи датчика маніпуляції
з іншими компонентами.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83657

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83657

Лабораторне
заняття 5

Робота з RFID
Поняття радіочастотної 
ідентифікації; принцип 
роботи RFID.

1. Робота з апаратною 
платформою Arduino.
2. Підключати RFID-
модуль до плати Arduino; 
на основі роботи RFID-
модуля виконувати 
маніпуляції з іншими 
компонентами.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83661

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83661

Самостійна
робота

Тема1. Архітектурні 
рішення при 
проектуванні систем 
Інтернету речей 
Тема 2. Апаратні та 
програмні можливостей 
мікроконтролерів щодо 
розробки клієнтської 
частини систем Інтернету
речей
Тема 3. Програмні 
можливості 

1. Архітектурні рішення для 
побудови мереж ІоТ.
2. Принципи налаштування 
мікроконтролерів.
3. Протоколи TCP та UDP.

1. Застосовувати різні 
архітектурні рішення для 
проектування мереж ІоТ.
2. Проводити 
налаштування 
мікроконтролерів.
3. Налаштовувати 
протоколи TCP та UDP.
4. Здатність до 
проектування системного, 
комунікаційного і 
прикладного програмного 
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мікроконтролерів щодо 
розробки серверної 
частини систем Інтернету
речей.
Тема 4. Протоколи TCP в
пристроях Інтернету 
речей.
Тема 5. Протоколи UDP в
пристроях Інтернету 
речей.

забезпечення, сучасних 
технічних засобів та 
комунікаційних й 
інформаційних технологій, 
мереж та систем, Інтернету
речей (IoT) та управління 
ними.  

Розділ 2. Реалізація ІоТ

Лекція 6,7
Безпроводові технологій 
для IoT

Основні радіотехнології для 
розгортання мереж ІоТ

1. Здатність проводити 
планування та 
експлуатацію 
інформаційних систем 
класу ІоТ.
2. Проводити оцінку 
ефективності обраного 
рішення
3. Застосовувати 
радіотехнології BTLE, 
ZigBee, LPWA, 6LowPAN, 
Z-Wave, SigFox  для 
проектування 
інформаційних систем 
класу ІоТ.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83664

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83664

Лекція 8
Технології сенсорних 
мереж

Технології сенсорних мереж 

Проектування  сучасних
технічних  засобів  та
комунікаційних  й
інформаційних технологій,
мереж та систем, Інтернету
речей  (IoT)  та  управління
ними. 

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83668

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83668

Лекція 9 Використання мереж 
мобільного зв’язку для 
надання послуг ІоТ

Принцип надання послуг ІоТ
при  використанні  для
пердачі  даних  мереж

Проектування сучасних 
технічних засобів та 
комунікаційних й 

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
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мобільного зв'язку
інформаційних технологій, 
мереж та систем, Інтернету
речей (IoT) та управління 
ними. 

resource/
view.php?
id=83671

resource/
view.php?
id=83671

Практичне
заняття 6

Дистанційне керування в 
Arduino

Поняття мережі Wi-Fi; 
специфіку роботи мережі 
Wi-Fi.

1. Здатність до розробки, 
експлуатації, 
впровадження ІТ систем; 
аналізу роботи пристроїв 
ІоТ.
2. Керувати за допомогою 
Wi-Fi-модуля увімкненням 
та вимкненням датчиків.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83666

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83666

Практичне
заняття 7

Дистанційне керування в 
Arduino

Поняття мережі Wi-Fi; 
специфіку роботи мережі 
Wi-Fi.

1. Здатність до розробки, 
експлуатації, 
впровадження ІТ систем; 
аналізу роботи пристроїв 
ІоТ.
2. Керувати за допомогою 
Wi-Fi-модуля увімкненням 
та вимкненням датчиків.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83666

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83666

Практичне
заняття 8

Проходження 
контрольних робіт та 
результуючого 
тестування для 
отримання сертифікату 
Cisco «Introduction to 
IoT»

Суть дистанційного 
керування, поняття 
розумного дому.

Здатність до опанування 
основними поняттями в 
галузі розробки 
програмних систем, 
навчитися 
використовувати сучасний 
інструментарій 
розробника, навчитися 
розробляти документацію 
до програмного проекту та 
реалізувати положення 
проекту на практиці

Сайт
Cisco

Сайт Cisco

Практичне
заняття 9

Проходження 
контрольних робіт та 
результуючого 

Суть дистанційного 
керування, поняття 
розумного дому.

Здатність до опанування 
основними поняттями в 
галузі розробки 

Сайт
Cisco

Сайт Cisco
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тестування для 
отримання сертифікату 
Cisco «Introduction to 
IoT»

програмних систем, 
навчитися 
використовувати сучасний 
інструментарій 
розробника, навчитися 
розробляти документацію 
до програмного проекту та 
реалізувати положення 
проекту на практиці

Лабораторне
заняття 6

Робота з RFID
Поняття радіочастотної 
ідентифікації; принцип 
роботи RFID.

Підключати RFID-модуль 
до плати Arduino; на основі
роботи RFID-модуля 
виконувати маніпуляції з 
іншими компонентами.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83661

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83661

Лабораторне
заняття 7

Робота з LSD дисплеєм в 
Arduino

Поняття LSD дисплея; 
принцип роботи LSD 
дисплея.

Підключати LSD дисплей 
до плати Arduino для 
виведення результатів 
роботи інших компонентів.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83665

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83665

Лабораторне
заняття 8

Робота з ультразвуковим 
далекоміром HC-SR04 в 
Arduino

Поняття ультразвукового 
далекоміра, його будови та 
принципів роботи; основні 
функції для роботи з 
датчиками.

Підключати 
ультразвуковий далекомір 
HC-SR04 до Arduino; 
виконувати на основі 
роботи датчика маніпуляції
з іншими компонентами.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83669

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83669

Лабораторне
заняття 9

Обробка даних від 
джойстика. Управління 
Pan/Tilt Bracket за 
допомогою джойстика в 
Arduino.

Математичну модель роботи 
джойстика; схему 
підключення джойстика.

Обробляти дані від 
джойстика; підключати 
джойстик до плати 
Arduino.

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/
resource/
view.php?
id=83672

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
resource/
view.php?
id=83672

Самостійна
робота

Тема 3. Проблеми обміну
даних в системах 
Інтернету речей.

1. Основні загрози 
інформації у мережах класу 
ІоТ.

1.  Використовувати 
методи та засоби боротьби 
з загрозами ІБ мереж класу

http://
dl.dut.edu.
ua/mod/

http://
dl.dut.edu.ua/

mod/
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Тема 4. Проблеми 
захисту даних в системах
Інтернету речей.
Тема 5. Інтернет 
НаноРечей IoNT.

2. Основи побудови мереж 
Інтернет НаноРечей IoNT.

ІоТ.
2. Проектувати та 
реалізовувати мережі з 
IoNT.

resource/
view.php?
id=83640

resource/
view.php?
id=83640

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

1. Bob Familiar «Microservices, IoT and Azure: Leveraging DevOps and Microservice Architecture to deliver SaaS Solutions» 1st ed. Edition 2015, с. 212
2. John C. C. Shovic «Raspberry Pi IoT Projects: Prototyping Experiments for Makers» 1st ed. Edition, 2016, с. 260
3. Chet Hosmer «Defending IoT Infrastructures with the Raspberry Pi: Monitoring and Detecting Nefarious Behavior in Real Time» 2018, с. 196
4. Marco Schwartz. Internet of Things with the Arduino Yún. – Packt Publishing Ltd, 2014. – 101 p.
5. Пархоменко А. В. Програмно-апаратна платформа для навчання технологіям Інтернету речей : навчальний посібник / А. В. Пархоменко, А. В.
Туленков, О. В. Соколянський, Я. І. Залюбовський, А. В. Пархоменко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2017. – 120 с.

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
(заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)

Екзамен
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти

Лабораторія № 225 Інтернет речей компанії Vodafone.
Матер  іально-технічне забезпечення  : 1) Комп’ютери Everest Enterpise 7600 (2019 рік) –16 шт; 
2) Комп'ютери НP 280 G2 MT (2017 рік) – 2 шт; 
3) Комп'ютери Celerone J1800 (2016 рік) – 8 шт.
Проектор Acer X113 – 1 шт; 
4) Комплекти Інтернет речей: Стартовий набір з  RFID Arduino UNO - 26 шт.; універсальний контролер Raspberry Pi 3 Model-5шт.; камера 8Мп для
Raspberry Pi V2 Sony від  Waveshare-5шт.; 3,5 “480×320 TFT сенсорний дисплей для Raspberry Pi від Elecrow-2шт.; модуль датчика звуку 
Waveshare-5шт.; Ємнісний датчик вологості грунту-5шт.; датчик рівня рідини-5 шт.;  датчик кольору TCS230-5шт.; датчик датчика газу  MQ-5-
5шт.; датчик датчика холу  SS49E-5 шт.; датчик перешкоди (модуль YL-63)-5шт.; датчик ультрафіолету GUVA-S-12SD-5шт.; ІЧ датчик  руху для 
Arduino HC-SR501-15шт.; карта пам’яті microSD SanDisk 32 GB A1 Class 10 +adapter-5 шт;
5) Комплекти розумного будинку: ORVIBOSecurityKit – 3 шт;
6) Обладнання для вимірювань: цифровий  осцилограф OWON SDS7102E-1шт.; мультиметр цифровой Topex 94 W102-2шт.; тестер для мережевих
кабелів Digitus-2шт;
7) Планшети -  2 шт.
Програмне забезпечення:
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Arduino IDE - https  ://  www  .  arduino  .  cc  /  en  /  main  /  software  
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https://www.arduino.cc/en/main/software

