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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

3,0 

Галузь знань 

12 Інформаційні 

технології 
(шифр і назва) 

Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність  

123 Комп’ютерна 

інженерія 

ОПП «Комп’ютерна 

інженерія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

3-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,33 

самостійної роботи 

студента – 6,67 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

14 год. – 

Практичні, семінарські 

16 год. – 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

60 год. – 

Індивідуальні завдання: – 

 – – 

Вид контролю: 

д. залік – 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить для денної форми навчання – 1/2. 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни полягає у накопиченні знань про проблеми, 

досягнення, основні принципи та напрямки розвитку кіберфізичних систем як 

інструменту в області розробки проєктних рішень, синтезу та аналізу гетерогенних 

інженерних об’єктів. 

Завдання навчальної дисципліни полягає у: набутті студентами здатності 

проектувати та розробляти пристрої з зворотнім зв’язком, у тому числі такі, що є 

частиною розумних систем; засвоєнні понятійно-термінологічного апарату 

кіберфізичних систем; ознайомлення зі станом проектування та використання 

технологій проектування систем кіберфізичних систем в Україні та світі. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни дає можливість здобути компетентності, 

потрібні для подальшої професійної діяльності:  

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Z4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

P1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а 

також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення 

професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії. 

P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, 

науково-технічних звітів. 

P14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх 

аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, 

налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію. 

N9. Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач спеціальності. 

N11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 
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розв’язання задач комп’ютерної інженерії. 

N13. Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу 

комп’ютерних систем та їх компонентів. 

N19. Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати 

та реалізовувати у межах компетенції рішення. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Базиси кіберфізичних систем. 

Тема 1. Базові принципи кіберфізичних систем. Кіберфізичні системи і 

четверта індустріальна революція «Індустрія 4.0». Технічна кібернетика та її базові 

поняття. 

Тема 2. Технології кіберфізичних систем. Архітектура кіберфізичних 

систем. Платформи і засоби накопичення, візуалізації і обробки даних у 

кіберфізичних системах. Автоматизація та інтелектуалізація процесу проектування 

кіберфізичних систем. 

Тема 3. Моделювання та ідентифікація кіберфізичних систем. National 

Instruments LabVIEW як інструмент для швидкої розробки програмно-апаратних 

кіберфізичних систем. Моделювання кіберфізичних систем на базі 

мікропроцесорних пристроїв у середовищі Proteus. 

Тема 4. Проектування кіберфізичних систем. Основи системної інженерії 

кіберфізичних систем. Системи збору і бездротової передачі даних на основі 

мікроконтролерів. Розробка кіберфізичних систем на базі спеціалізованих 

контролерів 

Тема 5. Обмін даними та підвищення продуктивності кіберфізичних 

систем. Протоколи бездротової передачі даних в кіберфізичних системах. 

Використання типових компонентів вбудованих систем для забезпечення 

енергоефективної роботи систем збору даних. Перспективи розвитку та 

впровадження кіберфізичних систем. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо  
го 

у тому числі 
усього 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Навчальний процес та виробничі реалії 

Тема 1. Базові 
принципи 
кіберфізичних 
систем. Кіберфізичні 
системи і четверта 
індустріальна 
революція «Індустрія 
4.0». Технічна 
кібернетика та її 
базові поняття 

9 2 2 – – 5       

Тема 2. Технології 

кіберфізичних 
систем. Архітектура 
кіберфізичних 
систем. Платформи і 
засоби накопичення, 
візуалізації і обробки 
даних у 
кіберфізичних 
системах. 
Автоматизація та 
інтелектуалізація 
процесу 
проектування 
кіберфізичних 
систем. 

9 2 2 – – 5       

Тема 3. 
Моделювання та 
ідентифікація 
кіберфізичних 
систем. National 
Instruments LabVIEW 
як інструмент для 
швидкої розробки 
програмно-апаратних 
кіберфізичних 
систем. 

18 4 4 – – 10       
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Моделювання 
кіберфізичних систем 
на базі 
мікропроцесорних 
пристроїв у 
середовищі Proteus 

Тема 4. 
Проектування 

кіберфізичних 
систем. Основи 
системної інженерії 
кіберфізичних 
систем. Системи 
збору і бездротової 
передачі даних на 
основі 
мікроконтролерів. 
Розробка 
кіберфізичних систем 
на базі 
спеціалізованих 
контролерів 

28 4 4 – – 20       

Тема 5. Обмін 
даними та 

підвищення 
продуктивності 
кіберфізичних 
систем. Протоколи 
бездротової передачі 
даних в 
кіберфізичних 
системах. 
Використання 
типових компонентів 
вбудованих систем 
для забезпечення 
енергоефективної 
роботи систем збору 
даних. Перспективи 
розвитку та 
впровадження 
кіберфізичних систем 

26 2 4 – – 20       

Разом за змістовим 
модулем 1 

90 14 15 – – 60       

Усього годин 90 14 16 – – 60       
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Robomaster S1 як прогресивна кіберфізична система 2 

2 Моделювання елементної бази апаратної чстини 

кіберфізичних систем за допомогою Multisim 

2 

3 Моделювання моніторингової кіберфізичної системи у 

середовищі Proteus 

2 

4 Збір та візуалізація даних з кіберфізичної системи 

моніторингу за допомогою National Instruments LabVIEW 

2 

5 Створення кіберфізичної системи для моніторингу 

вологості та температури повітря на базі Arduino UNO 

2 

6 Розробка бездротового елементу кіберфізичної системи 

моніторингу на базі ESP8266 

2 

7 Оптимізація та захист програмно-апаратних засобів 

кіберфізичних систем від зовнішніх шкідливих дій 

4 

 Разом 16 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Базові принципи кіберфізичних систем. Зв’язок 

кіберфізичних систем з Інтернетом речей. Елементна база 

електронних пристроїв 

5 

2 Технології кіберфізичних систем. Цифрові та аналогові 

інтерфейси передачі даних. Інтерфейси цифрових 

датчиків 

5 

3 Моделювання та ідентифікація кіберфізичних систем. 

Моделювання аналогових та цифрових кіберфізичних 

систем у Multisim. Моделювання кіберфізичних систем у 

Factory I/O 

10 

4 Проектування кіберфізичних систем. Системи збору та 

бездротової передачі даних на Raspberry Pi. Компактні 

кіберфізичні системи на ESP32 

20 

5 Обмін даними та підвищення продуктивності 

кіберфізичних систем. Протоколи бездротового зв’язку 

LoRaWAN та 6LoWPAN. Принципи захисту даних в 

бездротових кіберфізичних системах  

20 

 Разом 60 
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7. Методи навчання 

Словесні (лекції, бесіди, пояснення, розповіді), наочні (ілюстрації та 

демонстрації) та практичні методи (практичні заняття та контрольні завдання), що 

за особливостями навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти 

базуються на пояснювально-інформативному (інформаційно-рецептивний), 

репродуктивному, частково-пошуковому та дослідницькому методах навчання, а 

також застосовується метод проблемного виконання. 

 

8. Методи контролю 

Складові контролю за видами занять  

Вид занять, складові контролю 
Максим. 

бал 

Поточний контроль  

Лекційні заняття: відвідування, опитування, наявність 

конспекту та активність 

10 

Практичні заняття: відвідування, активність, опитування, 

виконання індивідуальних завдань, перевірка самостійної роботи 

60 

Тест за змістовним модулем 1 10 

Підсумковий тест (іспит) 20 

Підсумок 100 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид занять 

Змістовий 

модуль №1 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Лекції 1,43 1,43 2,85 2,86 1,43 10 

Практичні заняття 7,5 7,5 15 15 15 60 

Тести (за змістовими модулями) 10 10 

Підсумковий тест (іспит) 20 20 

Усього  100 

Т1 – Т5 – теми змістових модулів. 
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10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Alur R. Principles of Cyber-Physical Systems. MIT Press, 2015. 464 p. 

2. Cyber-Physical Systems / ed. by G. M. Siddesh et al. Chapman and Hall/CRC, 

2015. URL: https://doi.org/10.1201/b19206 (date of access: 31.01.2023). 

3. Cyber-Physical Systems: Foundations, Principles and Applications / C. 

Brecher et al. Elsevier Science & Technology, 2016. 514 p. 

4. Cyber Physical Systems. Model-Based Design / ed. by R. Chamberlain, M. 

Edin Grimheden, W. Taha. Cham : Springer International Publishing, 2020. URL: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-41131-2 (date of access: 31.01.2023). 

5. Industrial Cloud-Based Cyber-Physical Systems / ed. by A. W. Colombo et al. 

Cham : Springer International Publishing, 2014. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-

319-05624-1 (date of access: 31.01.2023). 

6. Nardelli P. H. J. Cyber-Physical Systems: Theory, Methodology, and 

Applications. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2022. 

7. Stojmenovic I., Joel J. P. C. Rodrigues, Rawat D. B. Cyber-Physical Systems: 

From Theory to Practice. Taylor & Francis Group, 2015. 588 p. 
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Допоміжна 

1. Perekrest A., Ogar V., Kushch-Zhyrko M., Gerasimenko O. Software solution 

for buildings energy balance indicators calculation in energy management systems. IoT 

and Cloud Computing for Societal Good. Springer Nature. Chapter 6. 

2. Perekrest A., Druzhynina V., Sahaida P., Druzhynin V. Toward the Creation of 

a Web-based Platform” Bike Sharing” in the Local Transport System. IoT and Cloud 

Computing for Societal Good. Springer Nature. Chapter 5. 

3. Перекрест А.Л., Маслівець А.В., Гаврилець Г.О. Інтерактивна система 

web-моніторингу теплоспоживання будівель навчальних закладів. Свідоцтво на 

твір №61397 від 21.08.2015. 

4. Перекрест А. Л., Масливец А.В. К созданию web-ориентированной 

системы энергетического мониторинга в муниципалитетах. Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів 

«Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»: 

Зб. тез доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – С. 130. 

5. Перекрест А.Л., Чеботарьова Є.О., Романча Д.В. Адаптація параметрів 

погодних регуляторів температури DanfossEcliSiemensRvd для потреб будівель. 

Інженерні та освітні технології. Кременчук, 2016. – Вип. 1(13), с. 35-43. 

 


