
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   Переддипломна 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. Моделювання ІоТ.
2. Моделювання ІоТ advance.
3. Управління ІТ-проектами.

Освітні
компоненти для
яких є базовою

4. Кваліфікаційна робота.

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

ПП3. Здатність  до  оволодіння  методами  і  інструментами,  необхідними  для  визначення  та  успішного  досягнення  цілей  ІТ-проектів  шляхом
керування обсягом робіт, ресурсами, часом, якістю, ризиками та змінами. 
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
Проектувати, розробляти, налагоджувати та вдосконалювати системне, комунікаційне та програмно-апаратне забезпечення інформаційних систем 
та технологій, Інтернету речей.
Створювати макети ІоТ. Збирати, обробляти інформацію на серверах, отриману з контролерів з використання запитів REST API, MySQL, MQTT.
Визначати завдання і організувати процес розробки продукту.

6. Результати навчання відповідно до ОПП
ПРН17. Здатність застосовувати правила оформлення проектних матеріалів  комп'ютерних наук та інформаційних технологій,  знати склад та
послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів для запровадження у професійній
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. Об`єктно-
орієнтовані
підходи до

моделювання
даних.

Принципи побудови моделей
даних та способи їх 
представлення.

Проводити аналіз даних 
інформаційних систем та 
визначати закономірності 
у масивах даних.

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

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

Тема 2.
Застосування

сервісно-
орентірованих
архітектур в

“Інтернеті Речей”.

Приклади хмарних платформ
в ІоТ-системах і їх роль в 
обробці данних.

Працювати з хмарним 
обчисленнями. 
Застосовувати хмарні 
платформи в ІоТ 
системах.

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

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

Тема 3.
Застосування

методів
імітаційного

моделювання для
оцінки проекту.

Основні засоби потокової 
обробки та зберігання даних,
засоби Семантичного 
Інтернету.

Створювати та 
налаштовувати 
підключення пристроїв 
Інтернету речей. 
Підбирати обладнання 
відповідно до сфери 
застосування ІоТ.

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

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

Тема 4.
Ініціація проекту.

Складання

Принцип ініціації проекту. 
Основні принципи складання
бюджету проекту та 

Розробляти концепцію 
проекту. Складати бізнес-
план проекту. Складати 

http://www.dut.edu.ua/
uploads/
p_182_580094  02.pdf  

http://
www.dut.edu.
ua/uploads/
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концепції
проекту.

проведення бюджетного 
контролю.

сітковий план виконання 
проекту.

p_182_58009
402.pdf

Тема 5.
Кваліфікаційна

робота

Правила написання та 
оформлення кваліфікаційної 
роботи.

Здійснювати аналіз 
науково-технічної 
літератури. Виконувати 
завдання кваліфікаційної 
роботи, систематизувати 
отримані знання.

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

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

8. Мова вивчення освітньої компоненти
Українська.

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
1. Стеценко, І.В. Моделювання систем: навч. посіб. / І.В. Стеценко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ
2010. – 399 с. 
2. В.В.Литвин, В.В.Пасічник, Ю.В.Нікольський «Аналіз даних та знань» - М-во освіти і науки України, -Львів, «Магнолія 2006» - 2017. – 276 с.
3. Морозов В.В. Управління проектами: процеси планування проектних дій / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко:
підручник з грифом МОН України. – К.: “КРОК”, 2014. – 673 с. 
4. Тесля Ю.М. Інформаційні технології управління проектами Київ, КНУБА. – 2013. – 120 с.
5. Tripathy B. nternet of Things (IoT): Technologies, Applications, Challenges and Solutions (англ.) / B. Tripathy, J. Anuradha. – Florida: CRC Press, 2017.
– 334 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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