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E-mail  anpks22@gmail.com 
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Графік консультацій 1 раз на тиждень загальна консультація; 

індивідуальні, онлайн консультації за 

домовленістю (звертатись за контактами 

наведеними вище) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Назва освітньо-

професійної програми 

Комп’ютерна інженерія 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Галузь знань  12 Інформаційні технології 

Спеціальність  123 Комп’ютерна інженерія 

Статус дисципліни  Обов’язкова компонента освітньо-професійної 

програми ООК, вивчається у 5 семестрі ІІІ курсу 

Мова викладання українська 

Форми та види 

проведення навчальних 

занять 

Форма навчання – денна. 

Види навчальних занять: лекції, лабораторні 

заняття. 

Обсяг дисципліни  

5 кредитів ECTS 

– загальна кількість – 150 год. 

– лекції – 24 год. 

– лабораторні заняття – 26 год. 

– самостійна робота – 100 год. 

Мета і завдання 

вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є отримання 

кваліфікації для проектування архітектури та 

створення програмного забезпечення для 

вбудованих інформаційних систем з врахуванням 

обмеженості обчислювальних ресурсів, 

можливостей обміну інформацією з іншими 

https://bit.ly/3kLkFLm
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/vadurin-kyrylo-olegovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/vadurin-kyrylo-olegovych
mailto:anpks22@gmail.com@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/


цифровими пристроями як в локальній мережі, так 

і в Інтернеті. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у: 

накопиченні теоретичних знань, про основні види 

будови програмного забезпечення для вбудованих 

систем, вимоги до такого забезпечення та засоби 

якими можливо задовільнити поставлені вимоги; 

набутті практичних навичок у розв’язанні типових 

задач, що зустрічаються при роботі з засобами ІоТ 

чи пристроями типу Smart. 
 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі у галузі 

комп’ютерних та інформаційних технологій, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, 

під час професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає паралельне вивчення та застосування теорій та 

методів на практиці. 

Загальні 

компетентності, 

спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

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. 

P3. Здатність створювати системне та прикладне 

програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. 

P4. Здатність забезпечувати захист інформації, що 

обробляється в комп’ютерних та кіберфізичних системах 

та мережах з метою реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки. 

P7. Здатність використовувати та впроваджувати нові 

технології, включаючи технології розумних, мобільних, 

зелених і безпечних обчислень, брати участь в 

модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та 

мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, 

зокрема з метою підвищення їх ефективності. 

P8. Готовність брати участь у роботах впровадження 

комп’ютерних систем та мереж, введення їх до 

експлуатації на об’єктах різного призначення. 



P9. Здатність системно адмініструвати, використовувати, 

адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

P13. Здатність вирішувати проблеми у галузі 

комп’ютерних та інформаційних технологій, визначати 

обмеження цих технологій. 

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. 

P15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати та захищати прийняті 

рішення. 

Програмні 

результати 

навчання 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в 

основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та 

мереж. 

N2. Мати навички проведення експериментів, збирання 

даних та моделювання в комп’ютерних системах. 

N3. Знати новітні технології в галузі комп’ютерної 

інженерії. 

N4. Знати та розуміти вплив технічних рішень в 

суспільному, соціальному і екологічному контексті. 

N6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, 

формулювання і розв’язування технічних задач 

спеціальності, використовуючи методи, що є найбільш 

придатними для досягнення поставлених цілей. 

N7. Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності. 

N8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі 

здібності до формування нових ідей. 

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. 

N10. Вміти розробляти програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених застосувань, мобільних і 

гібридних систем, розраховувати, експлуатувати, типове 

для спеціальності обладнання. 

N11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії. 

N12. Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у 

складі команди. 



N13. Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати 

роботу комп’ютерних систем та їх компонентів. 

N14. Вміти поєднувати теорію і практику, а також 

приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для 

вирішення завдань спеціальності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та 

виробничих інтересів. 

N16. Вміти оцінювати отримані результати та 

аргументовано захищати прийняті рішення. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

К-сть годин, д/з 

Тема 

Результати 

навчання 

Л
к
 

Л
б

 

С
р
 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи побудови ІоТ 

1/1 1/2 5/6 Тема 1. Введення у ІоТ N1,3,4 

1/1 1/2 5/6 Тема 2. Основні поняття та визначення 

ІоТ 

N1,3,4 

1/1 1/2 5/6 Тема 3. Архітектура ІоТ N1,3,4 

2/1 4/2 5/6 Тема 4. Платформи ІоТ N2,7,10 

1/2 1/4 5/6 Тема 5. Основи побудови сенсорних 

ІоТ-мереж 

N8,9,12 

Змістовий модуль 2. Виконавчі пристрої та засоби ідентифікації ІоТ 

1/1 1/2 5/6 Тема 6. Класифікація та типи датчиків N1,3,4 

1/1 1/2 5/6 Тема 7. Основні характеристики 

датчиків 

N8,9,12 

1/1 1/2 5/6 Тема 8. Оптична та радіочастота 

ідентифікація 

N6,9,16 

1/1 1/2 5/6 Тема 9. Система позиціонування на 

базі RFID-технології 

N6,9,16 

1/2 1/4 5/6 Тема 10. Комунікації малого радіусу 

дії NFC 

N11,13,14 

Змістовий модуль 3. Технології передачі даних в ІоТ 

1/1 1/2 5/6 Тема 11. Ієрархія мережевих 

технологій, що використовуються в 

ІоТ 

N1,3,4 

2/1 2/2 5/6 Тема 12. Стандарт Wi-Fi N2,7,10 

1/1 2/2 5/6 Тема 13. Стандарт Bluetooth N2,7,10 

1/1 1/2 5/6 Тема 14. Стандарт ZigBee N6,9,16 

1/1 1/2 5/6 Тема 15. Стандарт Z-Wave N6,9,16 

Змістовий модуль 4. Smart-технології 

2/2 1/4 5/6 Тема 16. «Розумний будинок» N1,3,4 

1/1 1/2 5/6 Тема 17. «Розумна енергетика» N6,9,16 

1/1 1/2 5/6 Тема 18. «Розумне виробництво»  N8,9,12 



1/1 1/2 5/6 Тема 19. «Розумна медицина» N2,7,10 

2/2 2/2 5/6 Тема 20. «Розумне місто» N11,13,14 

24/24 26/46 100/120 Усього годин 

 

Політика оцінювання. Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ Завдання Термін виконання Критерії оцінювання 

1 Перевірка виконання 

лабораторних робіт (у тому 

числі питання, винесені на 

самостійне опрацювання) 

Згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010 

 

Самостійність, 

правильність, вчасність 

виконання завдань, 

розуміння матеріалу, 

творчість 

2 Проходження тематичних 

тестових завдань 

Наприкінці теми Правильність, вчасність 

виконання завдань 

3 Модульний контроль Наприкінці модулів 1 – 4 Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Підсумкове тестування Останнє заняття з 

дисципліни 
Самостійність, правильність 

виконання завдань 

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces_2021.pdf) 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних та лабораторних занять. 

2. Активна і продуктивна участь на лекційних та лабораторних заняттях 

(додаткові бали за роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять, складові контролю Бали 

Лекційні заняття: відвідування, опитування, наявність конспекту та 

активність 

10 

Лабораторні роботи: відвідування, активність, опитування, 

виконання індивідуальних завдань, перевірка самостійної роботи  

30 

Тест за змістовним модулем 1 10 

Тест за змістовним модулем 2 10 

Тест за змістовним модулем 3 10 

Тест за змістовним модулем 4 10 

Підсумковий тест 20 

Всього 100 

 

http://193.189.127.179:5010/


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 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.і.) необхідно 

відпрацювати. Для цього здобувач освіти має виконати індивідуальні завдання 

за пропущеними темами (детально відпрацювання наведене у методичних 

вказівках щодо самостійної роботи). 

2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та 

сумлінно навчатися протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен 

підтримувати інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої 

обов’язки. 

3. Академічна доброчесність. У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), 

«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена 

«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний 

плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/ metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). Згідно з 

цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових і 

кваліфікаційних робіт. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar. 

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, 

інформаційних, телекомунікаційних технологій. 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти 

за посиланням: http://krnu.org/course/view.php?id=1992 . 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
http://krnu.org/course/view.php?id=1992


 

Методичне забезпечення 

http://krnu.org/course/view.php?id=1992. 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Силабус. 

3. Методичні вказівки щодо лабораторних робіт. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: індивідуальна контрольна робота, тести та 

опитування для поточного та підсумкового контролю. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. 1st V. C., 2nd J. S. R. Internet of Things (iot) in Realtime Applications. INSC 

International Publisher (IIP), 2020. 

2. Afsaruddin A. Jihad : What Everyone Needs to Know: What Everyone 

Needs to Know ®. Oxford University Press, Incorporated, 2022. 216 p. 

3. Business Intelligence for Enterprise Internet of Things / ed. by A. Haldorai, 

A. Ramu, S. A. R. Khan. Cham : Springer International Publishing, 2020. URL: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-44407-5 (date of access: 31.01.2023). 

4. Data Science and Internet of Things / ed. by G. Fortino et al. Cham : Springer 

International Publishing, 2021. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-67197-6 (date 

of access: 31.01.2023). 

5. Deshmukh S. G., Karande K. J., Kolhe M. L. Artificial Intelligence, Internet 

of Things (IoT) and Smart Materials for Energy Applications. Taylor & Francis Group, 

2022. 
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