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Назва дисципліни  Конструювання та надійність інтернет речей 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. ген. Тарнавського, 107 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій, кафедра радіофізики та 

комп’ютерних технологій 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

12 Інформаційні технології, 126 Інформаційні системи та технології 

Викладачі 

дисципліни 

Кушнір Олексій Олександрович, канд. фіз.-мат. наук, доцент 

Контактна 

інформація 

викладачів 

oleksiy.kushnir@lnu.edu.ua, https://electronics.lnu.edu.ua/employee/kushnir-o-o 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекційних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі онлайн консультації через MS Teams. Для 

погодження часу онлайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача. 

Сторінка 

дисципліни 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab15f005cf9e149ccabb604082ff352e9%

40thread.tacv2/conversations?groupId=8fc5f58c-a761-4dff-812c-

e0b666b5339f&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Конструювання та надійність інтернет речей» є вибірковою 

дисципліною з спеціальності 126 Інформаційні системи та технології для 

освітньої програми «Інформаційні системи та технології», яка викладається 

в 7 семестрі в обсязі 4,0 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студенту після 

проходження курсу знання та навички для проєктування, моделювання та 

тестування окремих пристроїв інтернету речей та розумних мереж для 

будинків та бізнес-цілей. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Конструювання та надійність 

інтернет речей» є одержання студентами знань про сучасні підходи до 

створення та контролю якості окремих пристроїв та сукупної локальної 

мережі інтернету речей.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1. Introduction to IoT [Електронний ресурс]: 

https://www.netacad.com/courses/iot/introduction-iot 

2. IoT Fundamentals: Connecting Things [Електронний ресурс]: 

https://www.netacad.com/courses/iot/iot-fundamentals 

3. ISO/IEC 30141:2018(en) Internet of Things (loT) — Reference Architecture 

[Електронний ресурс]: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-

iec:30141:ed-1:v1:en 

4. IoT Testing Tutorial [Електронний ресурс]: https://www.guru99.com/iot-

testing-challenges-tools.html#:~:text=IOT%20testing%20is%20a%20type, 

over%20various%20interconnected%20IOT%20devices. 

5. Ли П. Архитектура интернета вещей / пер. с анг.  М. А. Райтмана. – М.: 

ДМК Пресс, 2019. – 454 с. 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 години 

лабораторних робіт та 56 година самостійної роботи 

Очікувані Після завершення цього курсу студент буде:  



результати 

навчання 

- Знати сучасні принципи та підходи до розробки, проєктування і 

контролю якості, тестування роботи та взаємодії пристроїв інтернету 

речей.  

- Вміти демонструвати навички аргументованого вибору, 

проєктування, налагодження і тестування програмних та технічних 

засобів, пристроїв для інтернету речей з врахуванням технічних 

характеристик, властивостей та експлуатаційних умов. 

Ключові слова IoT, збір даних, розумний будинок, правильність програмного забезпечення 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Див. СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Програмування», «Основи комп’ютерної електроніки та архітектура 

комп’ютерів», «Комп’ютерні інформаційні мережі», «Операційні системи та 

системне програмування».  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, лабораторні роботи, обговорення, дискусія.  

 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедіа, платформа Moodle, комп’ютерне програмне забезпечення 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться упродовж семестру за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за такими видами робіт з наступним співідношенням:  

• лабораторні роботи: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

50. 

• контрольні заміри (2 модулі): 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50. 

Загалом упродовж семестру 100 балів.  

_____________________________________________________________. 

Контрольні заміри проводяться у формі тестових завдань. Академічна 

доброчесність: Очікується, що лабораторні та контрольні роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і лабораторні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для виконання усіх 

видів робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 



під час лабораторного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

Питання до 

контрольних робіт 

Перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань певних 

тем до контрольних робіт розміщені на веб-сторінці. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 
СХЕМА КУРСУ 

Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література. 

Ресурси в Інтернеті 

Завдання (лабораторна 

робота), год 

Термін 

виконан

ня 

1 Основні принципи 

функціонування інтернету 

речей. 

Основні парадигми інтернету 

речей. Об’єднання пристроїв у 

мережу, туманні обчислення. 

Лекція 5 Вступне заняття. 

Інструкція з техніки 

безпеки.  

1 тиж. 

семестру 

2 Проєктування пристроїв 

інтернет речей. 

Стандартні підходи до 

проєктування пристроїв інтернет 

речей. Використання UML. 

Стандартні UML діаграми. 

Лекція 2, 5 Побудова UML діаграм 

для проєктування 

роботи пристрою 

інтернет речей 

4 тиж. 

семестру 

3 Стандарти інтернету речей. 

Життя без стандартів, чому так 

складно стандартизувати 

інтернет речей. Перші спроби. 

Сучасний стан. 

Лекція 3   

4,5 Конструювання пристроїв 

інтернет речей. 

Поняття промислового дизайну, 

основні принципи. Шлях від 

прототипу до готового рішення. 

 

Лекція 1, 5 Оцінка фізичних 

обмежень для 

пристрою інтернет 

речей із заданими 

переметрами 

6 тиж. 

семестру 

6,7 Створення пристрою інтернет 

речей. 

Дослідження процесу створення 

пристрою інтернет речей та його 

модифікації 

Лекція 1, 2 Побудова моделі 

пристрою інтернет 

речей  

8 тиж. 

семестру 

8 Архітектура програмно-

апаратних систем. 

Принципи конструювання 

архітектури інтернету речей. 

Архітектурні патерни.  

Лекція 1 Підключення пристрою 

інтернет речей до 

мережі 

9 тиж. 

семестру 

9,10 Правильність системи. 

Поняття правильності. 

Математичні моделі доказу 

правильності. Верифікація та 

валідація. 

Лекція  2 Оцінка правильності 

коду  прошивки 

пристрою 

10 тиж. 

семестру 

11,12 Розумний будинок. 

Концепція розумного будинку, 

принципи побудови. Поняття 

туманних обчислень 

Лекція 2 Побудова розумної 

мережі будинку 

12 тиж. 

семестру 

13,14 Розумна кімната. 

Принципи роботи розумної 

кімнати. Побудова моделі 

розумної кімнати. 

Лекція 2 Побудова моделі 

розумної кімнати з 

клімат контролем 

14 тиж. 

семестру 



15 Контроль якості для систем 

інтернету речей. 

Особливості контроню якості для 

інтернету речей. Засоби, що 

використовуються для цього. 

Різні підходи. 

Лекція 4 Тестування моделі 

розумної кімнати 

615тиж. 

семестру 

16 Тестування Інтернет речей. 

Види та рівні тестування. 

Модульне, інтеграційне, 

системне тестування, особливості  

Тестування інтернету речей. 

Лекція 4 Проведення тестування 

розумної кімнати на 

різних рівнях 

16 тиж. 

семестру 

 


