
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   ___Моделювання IoT advance____
                                                                       (назва дисципліни)

2. Тип  основна 

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

4 120 8 18 18 76
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Теорія інформаційних процесів та систем.
2. Архітектура інформаійних систем.
3. Технології Інтернет речей.
4. Моделювання ІоТ.
5. Основи схемотехніки.

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Дипломне проектування.

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

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. Розпізнавати великі дані (обсяг, швидкість, різноманітність), розв’язувати проблеми з великими даними в ряді областей, включаючи соціальні 
мережі, транспорт, фінанси і медицина.
3. Проектувати та розробляти безпечні архітектури мереж ІоТ.
4. Впроваджувати готові проекти та ІоТ-рішення.

6. Результати навчання відповідно до ОПП
ПРН3.  Використовувати базові  знання  інформатики  й  сучасних  інформаційних  систем  та  технологій,  навички  програмування,  технології
безпечної роботи в комп'ютерних мережах, методи створення баз даних та інтернет-ресурсів, технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних
програм мовами високого рівня із  застосуванням об’єктно-орієнтованого  програмування  для розв’язання  задач  проектування  і  використання
інформаційних систем та технологій. 

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

Розділ 1. Device Intelligence and Wearables.

Лекція 1
Тема: Вступ в IoT та 
Архитектура IoT

1. Принципи організації і 
функціонування  мереж 
Інтернет речей.
2. Архітектурні рішення для 
побудови мереж ІоТ.

1. Проводити планування
та експлуатацію
інформаційних систем
класу ІоТ.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

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

login/
index.php

Практичне
заняття 1

Тема: Технології IoT 
(частина 1)

1.  Основні  технології,  які
застосовують  для
розгортання мереж ІоТ.

1.  Проводити  планування
та  експлуатацію
інформаційних  систем
класу ІоТ.
2. Застосовувати технології
BLE,  ZigBee,  LPWA,
6LowPAN, Z-Wave, SigFox
для  проектування
інформаційних  систем
класу ІоТ.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Практичне
заняття 2

Тема: Технології IoT 
(частина 2) 

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Практичне Тема: Мережі в архітектурі 
IoT. Протоколи ІоТ. Засоби 

1.  Протоколів  обміну 1.  Проектувати  та http:// http://
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заняття 3

ідентифікації. Засоби
вимірювання. Засоби 
передачі даних. Виконуючі 
пристрої.

данними  –  MQTT,  CoAP,
AMQP,  Websocket,
XMPPIoT, REST.
2.  Основні  засоби
вимірювання  та  передачі
данних, які застосовуються в
ІоТ.

розробляти  безпечні
архітектури мереж ІоТ.

dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Лабораторне
заняття 1

Тема: Мережі в архітектурі 
IoT. Протоколи ІоТ. Засоби 
ідентифікації. Засоби
вимірювання. Засоби 
передачі даних. Виконуючі 
пристрої.

1.  Протоколів  обміну
данними  –  MQTT,  CoAP,
AMQP,  Websocket,
XMPPIoT, REST.
2. Основні засоби 
вимірювання та передачі 
данних, які застосовуються в
ІоТ.

Проектувати,  розробляти,
налагоджувати  та
вдосконалювати  системне,
комунікаційне  та
програмно-апаратне
забезпечення  систем
Інтернету речей (ІоТ)

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Лекція 2

Тема: Розвиток технології 
IoT в Україні та в світі– 
реальні кейси Vodafone 
Global

Основи формування нових 
конкурентоспроможних ідей 
та реалізовувати їх у 
проектах (стартапах).

Впроваджувати готові 
проекти та ІоТ-рішення.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Практичне
заняття 4

Тема: Архітектура 
інтелектуальних IoT-
пристроїв 

1. Архітектуру 
інтелектуальних пристроїв 
ІоТ та принцип їх 
використання.

Проектувати, розробляти, 
налагоджувати та 
використовувати 
інтелектуальні ІоТ 
пристрої.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Лабораторне
заняття 2

Тема: Призначення і роль 
AI в використанні IoT-
пристроїв

1. Можливості використання
штучного інтелекту при 
побудові мереж ІоТ.

1. Застосовувати системи 
штучного інтелекту при 
побудові мереж ІоТ.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Лекція 3 Тема: Вступ в Big Data 1. Основні визначення та 
ключові особливості 
технології Big data.
3. Методи аналізу великих 
даних.
4. Сфери застосування та 
перспективи розвитку Big 
data.

Розпізнавати великі дані 
(обсяг, швидкість, 
різноманітність), 
розв’язувати проблеми з 
великими даними в ряді 
областей, включаючи 
соціальні мережі, 
транспорт, фінанси і 

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php
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5. Переваги використання 
Big Data операторами 
мобільного зв’язку

медицина.

Практичне
заняття 5

Тема: Збір та зберігання 
даних

1.Основи процесу обробки 
великих даних.
2. Особливості побудови 
рівня зберігання даних.
3. Ключові технології 
зберігання в світі Big Data.

 Проводити збір та 
систематизацію 
структурованої та не 
структурованої інформації.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Лабораторне
заняття 3

Тема: Збір та зберігання 
даних

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Лабораторне
заняття 4

Тема: Систем Big Data та 
Big Data Аналітика

1. Алгоритми обробки даних 
в Big Data.
2. Ключові технології 
обробки великих даних.

1.Використовувати основні
алгоритми обробки 
інформації  Big Data.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Самостійна
робота

1. Проблеми обміну 
даних в системах 
Інтернету речей.
2. Сфери застосування 
Big Data.
3. Структура Hadoop.
4. Алгоритм машинної 
обробки даних.
5. Структура нейронних 
мереж.
6. Технологія 
розпізнавання образів. 

1. Процес обміну даних в 
системах Інтернету речей.
2. Основні алгоритми 
обробки великих обсягів 
даних.
3. 

Розв’язувати проблеми з 
великими даними в ряді 
областей, включаючи 
соціальні мережі, 
транспорт, фінанси і 
медицина.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Розділ 2. IoT Security.

Лекція 4 Тема: Вступ: Кібербезпека

Основні поняття 
кібербезпеки, такі як 
безпечні архітектури, 
мережева безпека, безпечні 
мови програмування, 
перевірка системи.

Проектувати та розробляти
безпечні архітектури 
мереж ІоТ.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Практичне
заняття 6

Тема: Системи безпеки 1. Програмні та апаратні 
засоби захисту в 

1.Застосовувати системи 
безпеки для мереж ІоТ.

http://
dl.dut.edu.

http://
dl.dut.edu.ua/
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інформаційних системах 
класу ІоТ.

2.Застосовувати технології 
захисту інформації при 
міжмережевій взаємодії

ua/login/
index.php

login/
index.php

Лабораторне
заняття 5

Тема: Криптографія та 
мережа

1. Принипи застосування 
криптографічних методів.
2. Принципи побудови 
мережевих екранів.
3. Функції забезпечення 
безпеки мережевої 
інфраструктури

1. Виявляти мережеві атаки
шляхом аналізу трафiка.
2. Застосовувати методи і 
засоби аналізу безпеки 
програмного забезпечення.
3. Здійснювати планування
захищеної мережі ІоТ.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Практичне
заняття 7

Тема: Кібербезпека: реальні
кейси

Реальні проекти побудови 
захищених мереж класу ІоТ.

Проектувати та розробляти
безпечні архітектури 
мереж ІоТ.

http://
dl.dut.  edu.  
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Практичне
заняття 8

Тема: Кібербезпека: реальні
кейси

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Лабораторне
заняття 6

Тема: Політика 
кібербезпеки

Правові аспекти 
кібербезпеки у системах 
класу ІоТ.

Застосовувати законодавчу
та нормативно-правову 
базу, а  також державні та 
міжнародні вимоги, 
практики і стандарти

http://
dl.dut.edu.
ua/  login/  
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Самостійна
робота

1. Технологія Вlockchain.
2. Розробка та реалізація 
політик безпеки для 
систем ІоТ.

Основи сучасних технологій 
захисту інформації.

1. Застосовувати сучасні 
технології захисту 
інформації при побудові 
систем класу ІоТ.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Розділ 3. Products and projects.

Практичне
заняття 9

Тема: Product management и
Go to Market plan в 
Vodafone Ukraine:
 Discover
 Plan
 Develop
 Launch
 Manage

1. Основи управління 
продуктами в сфері ІТ.
2. Основи формування нових
конкурентоспроможних ідей 
та реалізовувати їх у 
проектах (стартапах).

Управляти продуктами та 
реалізовувати стартапи.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php
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Лабораторне
заняття 7

Тема: Менеджмент 
продуктової команди і 
продуктова розробка

1. Правила взаємодії 
продуктового менеджера з 
іншими членами команди.
2. Алгоритми створення 
цифрових продуктів.
3. Особливості роботи з 
технічною командою, 
дизайнерами, 
стейкхолдерами.

Всебічно розвивати 
технологічний продукт, 
правильно ставити процеси
в команді, розуміти 
потреби користувачів та 
проводити глибинні 
інтерв’ю.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Лабораторне
заняття 8

Тема: Розрахунок бізнес 
кейсів та маркетингові 
дослідження

1. Основи маркетенгових 
досліджень, напрямками 
маркетингових досліджень.
2. Принцип розрахунку 
бізнес-кейсів.
3. Методи маркетингового 
дослідження.
4. Процес маркетингового 
дослідження.

Вміти розраховувати 
основні показники 
кон’юнктури ринку

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Лабораторне
заняття 9

Тема: Project management: 
практика управління 
проектами
+ вивчення практичних 
кейсів Smart City/Utilities/ 
tracking.

1. Підходи до управління ІТ-
проектами під час всього 
життєвого циклу проекта.
2. Практичні кейси Smart City/
Utilities/ tracking.
3. Основи методології 
впровадження проектів.

1. Проводити управління 
проектами під час всього 
життєвого циклу проекта.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

Самостійна
робота

1. Управління командою 
проекта.
2. Моделювання бізнес-
процесів підприємства
3. Основні чинники 
маркетингового 
середовища підприємства

1. Основні підходи до 
управління командою.
2. Основні чинники 
маркетингового середовища 
підприємства

1. правильно ставити 
процеси в команді та 
вирішувати конфліктні 
ситуації.
2. Моделювати бізнес-
процеси на підприємстві 
ІТ.

http://
dl.dut.edu.
ua/login/
index.php

http://
dl.dut.edu.ua/
login/
index.php

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

українська
9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
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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 стр.

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.
4) Проектор Acer X113 – 1 шт; 
5) 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;
6) Комплекти розумного будинку: ORVIBOSecurityKit – 3 шт;
7) Обладнання для вимірювань: цифровий  осцилограф OWON SDS7102E-1шт.; мультиметр цифровой Topex 94 W102-2шт.; тестер для мережевих
кабелів Digitus-2шт;
8) Планшети -  2 шт.
Програмне забезпечення:
Arduino IDE- https  ://  www  .  arduino  .  cc  /  en  /  main  /  software  
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