
 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

Силабус навчальної дисципліни  

«БЕЗПЕКА ІНТЕРНЕТ-РЕЧЕЙ» 
 

Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітня програма Кібербезпека 

Освітній рівень Бакалавр 

Статус дисципліни Обов'язкова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 4 курс, 7 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 32 год.   

Практичні (семінарські) – немає 

Лабораторні – 32 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Форма підсумкового контролю Іспит  

Кафедра Кібербезпеки, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Вечірній 

корпус, ауд. 25б, 057-707-62-65, 

http://cybersecurity.kpi.kharkov.ua. 

Викладач (-і) 

 

Погасій Сергій Сергійович, к.е.н., доц. 

 

 

 

 

 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Serhii.Pohasii@khpi.edu.ua  

Мета навчальної дисципліни “Безпека інтернет-речей” є формування системи знань 

студентів в області Інтернет речей та цифрових технологій, та більш широкоїкатегорії, яка 

називається цифровим перетворенням на базі яких дипломований фахівець зможе 

забезпечувати розробку, застосування і експлуатацію таких системи на виробництві та в 

науковій сфері. В дисципліні основний акцент робиться на розумінні фундаментальних 

концепцій і механізмів які лежать в основі функціонування інтернет-речей. 

Передумови для навчання 

Організаційне забезпечення ЗІ  

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Історія інтернету речей. 

Тема 2. Архітектура і ключові модулі інтернету 

Тема 3. Датчики, кінцеві точки і системи живлення 
Тема 4. Теорія комунікації та інформації 
Тема 5. Бездротова персональна мережа (WPAN) не на основі IP 

Тема 6. WPAN і WLAN на базі IP 
Тема 7. Системи та протоколи телекомунікації (ГВС). 
Тема 8. Маршрутизатор і шлюзи 

Тема 9. IoT-протоколи передачі даних від граничного пристрою в хмару 

Тема 10. Топологія хмарних і туманних обчислень 

Тема 11. Аналіз даних і машинне навчання в хмарних і туманних платформах  

Тема 12. Безпека інтернету речей 

Тема 13. Консорціуми і спільноти 
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Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Packet Tracer 

Сторінка курсу 

(персональна навчальна 

система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ “ХПІ” за 

дисципліною “ Безпека 

інтернет-речей ” 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzL

la6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, 

що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і 

меншого з виділенням балів на іспит. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

20 40 – – – – 40 100 
 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Дэвид Роуз, Дэвид Роуз (David Rose), Будущее вещей. Как сказка и фантастика 

становятся реальностью, ISBN: 978-5-91671-394-7, 2015 

2 В. А. Петин, Arduino и Raspberry Pi в проектах Internet of Things, ISBN: 978- 5-9775-

3646-2, 2016, 320c. 

3 Баранов А.А., Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового 

регулювання. Том І. Сфери застосування, ризики і бар'єри, проблеми правового 

регулювання, ISBN: 978-966-937-513-1, 2018, 344с. 

Додаткова 

4 Ethem Alpaydin, Machine Learning: The New AI (MIT Press Essential  Knowledge 

series), ASIN: B01M60Y1T7, 2016, 232P. 

5 Nayan B. Ruparelia, Cloud Computing (MIT Press Essential Knowledge series), ASIN: 

B01FLE5JH8, 2016, 258 P. 

6 E Thomas M. Siebel, Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass 

Extinction, ASIN: B07SPDT74L, 2019, 253P. 
 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни «Безпека інтернет-речей», https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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