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

                                                                                             (назва)

Освітнього рівня  бакалавр з інформаційних систем та технологій

Спеціальності        122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Галузь знань          12 Інформаційні технології

1. Назва освітньої компоненти   Виробнича практика
                                                                 (назва дисципліни)

2. Тип  основна, вибіркова (вказати) : основна                                                                                                                                         

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

6 180 180
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Інформаційні мережі.
2. Моделювання інформаційних систем.
3. Архітектура інформаційних систем.

Освітні
компоненти для
яких є базовою

4. Технології Інтернет речей.
5. Моделювання ІоТ.
6. Комп’ютерне моделювання.

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

ПП7. Здатність до застосування теоретичних та методологічних основ моделювання програмного забезпечення,  набуття практичних навичок
імітаційного  моделювання  складних  систем,  застосування  мови  моделювання  UML  та  відповідного  об'єктно-орієнтованого  підходу  до
моделювання програмного забезпечення. 
ПП17. Здатність  до  оволодіння  сучасними  перспективними  компонентами  та  засобами  інфокомунікаційних  технологій,  створення
інтелектуальних  сервісів  обробки  інформації,  використання  прогресивних  інфокомунікаційних  технологій  для  аналізу  та  прийняття  рішень,
технологій побудови розподілених обчислювальних систем та корпоративних інфокомунікаційних систем. 
ПП24. Здатність до розробки, експлуатації, впровадження ІТ систем; аналізу роботи пристроїв ІоТ; вільного орієнтування в сучасних 
інформаційних технологіях.



Компетенції відповідно до вимог роботодавців
Проводити планування та експлуатацію інформаційних систем класу ІоТ.
Розробляти продуктивні стратегії ІоТ з метою запровадження нових продуктів для B2B та B2C ринків.
Застосовувати технології безпроводового зв’язку – BTLE, ZigBee, LPWA, 6LowPAN, Z-Wave, SigFox для проектування інформаційних систем 
класу ІоТ.

6. Результати навчання відповідно до ОПП
ПРН6. Здатність демонструвати знання сучасного рівня та новітніх технологій ІСТ з метою їх запровадження у професійної діяльності. 

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид
заняття

Тема Знати Вміти План заняття
Лекція,

методична
розробка

Реалізація ІоТ

Самос-
тійна

робота

Тема 1. Стандарти
та протоколи в
мережах ІоТ.

Протоколи обміну данними –
MQTT, CoAP, AMQP, 
Websocket, XMPPIoT, REST.

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

http://www.dut.edu.ua/
uploads/
p_182_58009402.pdf

http://
www.dut.edu.
ua/uploads/
p_182_58009
402.pdf

Тема 2.
Архітектурні
рішення при
проектуванні

систем Інтернету
речей

Архітектурні рішення для 
побудови мереж ІоТ. 
Принципи налаштування 
мікроконтролерів.

Застосовувати різні 
архітектурні рішення для 
проектування мереж ІоТ. 
Проводити налаштування 
мікроконтролерів.

http://www.dut.edu.ua/
uploads/
p_182_58009402.pdf

http://
www.dut.edu.
ua/uploads/
p_182_58009
402.pdf

Тема 3.
Дистанційне
керування в

Arduino

Поняття мережі Wi-Fi. 
Специфіка роботи мережі 
Wi-Fi.

Проводити планування та 
експлуатацію 
інформаційних систем 
класу ІоТ. Розробляти 
продуктивні стратегії ІоТ 
з метою запровадження 
нових продуктів для B2B 
та B2C ринків. Формувати
нові конкурентно-
спроможні ідеї й 
реалізовувати їх у 
проектах.

http://www.dut.edu.ua/
uploads/
p_182_58009402.pdf

http://
www.dut.edu.
ua/uploads/
p_182_58009
402.pdf
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8. Мова вивчення освітньої компоненти
Українська.

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
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. Баранов А. А. «Ітернет речей: Теоретико-методологічні основи правового регулювання. Том І. Сфери застосування, ризики і бар'єри, проблеми
правового регулювання» Издательство право, 2018, 344 с.

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
Залік.

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Матеріально-технічне забезпечення та програмне забезпечення відповідно бази проходження практики.
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