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ОР магістр Форма навчання:                             заочна 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
ю

 

С
ем

ес
тр

 

Відмітка 
про 

погодження 
Назва спеціальності (спеціалізації) 

К
р
ед

и
ті

в
 н

а 
се

м
. 

Обсяг годин 
Кількість 

індивідуальних робіт 

В
сь

о
го

 аудиторних 

Р
аз

о
м

 у тому числі 

Л Лр Пз КП КР РГР Роб 

122 «Комп`ютерні науки. Управління 

проектами». 
 

4,0 120 20 2 12 6     1 Зал 4  



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни є формування необхідних теоретичних знань та 

розуміння щодо існування та застосування сучасних інформаційних технологій для формування 

ощадливого життєвого простору. 

 

Завданням вивчення дисципліни «Технології розумного дому/будинку/міста та хмарні, 

туманні та граничні обчислення» є формування у майбутніх фахівців сучасного розуміння 

необхідності та меж застосування інформаційних технологій для формування комфортного 

життєвого простору на основі принципів ощадливого виробництва та підходів щодо 

«ощадливого» обчислення великих об’ємів даних. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК2. Здатність ефективно спілкуватись та 

співпрацювати з колегами в 

мультидисциплінарних та 

мультикультурних командах, кінцевими 

користувачами чи керівництвом, 

переконливо висловлювати свої думки 

щодо поточних чи майбутніх завдань, як 

письмово, так і усно. 

Знати: знати та розуміти базові поняття, 

різницю між ними. 

Вміти: правильно та коректно 

застосовувати термінологічні поняття. 

ЗК3. Здатність використовувати іноземні мови у 

науковій, інноваційній та педагогічній 

діяльності. 

 

Знати: точне визначення термінів 

іноземною мовою 

Вміти: провести науковий аналіз 

позитивних та негативних наслідків 

застосування технологій на основі 

наукової та науково-публіцистичної 

літератури 

ЗК5. Здатність аналізувати великі масиви 

інформації для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень щодо ведення 

бізнесу. 

Знати: сучасні технології, що 

дозволяють аналізувати великі масиви 

даних 

Вміти: вміти застосовувати технології 

для аналізу даних та знати підходи, 

щодо прийняття рішень на основі 

отриманого аналізу 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК2. Здатність використовувати системи і 

методології управління проєктами, функції 

та процеси професійного управління 

проєктами, формувати концепцію проєкту, 

визначати основні характеристики 

проєктів, визначати життєвий цикл 

проєкту, оточення проєкту, проводити 

класифікацію проєктів. 

Знати: на якому етапі життєвого циклу 

проекту є сенс пропонувати 

застосування нових технологій, переваги 

та недоліки технологій, преваги та 

недоліки упровадження технологій, 

умов їх застосування 

Вміти: аргументувати пропозиції на 

основі аналізу, системного підходу, 

основних характеристик та «кращих» 

практик застосування, упроваджувати їх 

у концепцію проекту, визначати 

характеристики проєкту на основі 

запропонованих технологій, аналізувати 

оточення проекту для вибору необхідної 

технології  
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СК4. Здатність використовувати психологічні 

основи лідерства в управлінні проєктами, 

організаційні структури управління 

проєктами, рольову структуру проєкту, 

методи управління командою проєкту, 

методи розвитку команди проєкту, методи 

мотивації команди проєкту, методи 

комунікації між членами команди проєкту 

 

Знати: технологічні харктеристики 

технологій та психологічні аспекти 

особистості 

 

Вміти: використати теоретичні знання з 

метою просування використання різних 

технологій для запровадження підходу 

ощадливого виробництва у 

повсякденному житті 

СК6. Здатність використовувати процеси 

управління інтеграцією в проєктах, 

формування паспортів та статутів проєктів, 

розробляти первинний опис проєктів та 

формувати інтегрований план управління 

проєктами 

Вміти: створити первинний опис 

проекту із упровадження «розумних» 

технологій у проєкті, аргументувати їх 

застосування та ефективність 

СК7. Здатність будувати структурні моделі 

складних систем при управлінні змістом 

проєкту, досліджувати їх для побудови 

техніко-економічного обґрунтування 

проєктів, формувати перелік цілей та вимог 

до проєктів створення інформаційних 

систем 

 

Знати: характеристики технологій, що 

використовуються для запровадження 

інтернету речей, знати необхідні 

пропускні спроможності мереж, 

необхідних для упровадження 

«розумних» технологій, економічний 

результат застосування «розумної» 

технології  

Вміти: здійснити техніко-економічне 

обґрунтування застосування «розумних 

технологій» на основі їх характеристик 

СК9. Здатність використовувати процеси 

управління вартістю проєкту з врахуванням 

схем фінансування проєктів та вимог до 

наявних ресурсів, проводити моніторинг 

вартості на основі план-фактного аналізу 

 

Знати: формування цінової пропозиції 

«розумно» технології, економічний 

ефект застосування «розумної» 

технології 

Вміти: підготувати технічне завдання 

для закупівлі «розумної» технології, 

проконтролювати її постачання та 

встановлення, оцінити ефективну 

«розумну» технологію з позиції ціна-

економія-відповідність вимог-ощадливе 

використання ресурсів 
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СК11. Здатність використовувати процеси 

управління якістю в проєктах на основі 

сучасних методів та засобів управління 

якістю в проєктах, які використовуються 

для аналізу і управління системами якістю 

в організаціях на основі міжнародних 

стандартів з управління якістю, мати 

навички з управління якістю в проєктах, 

застосування стандартів управління 

проєктами, розробляти процеси управління 

якістю, застосовувати методи планування, 

впровадження та оцінки якості проєктів, 

методи управління якістю в проєктах, 

розробляти системи управління якістю 

згідно із стандартами з управління якістю 

Знати: характеристики якості 

«розумної» технології та стандарти 

щодо них 

СК13. Здатність використовувати методи 

управління закупівлями в проєктах, 

проведення ринкових досліджень щодо 

необхідних товарів, потенційних 

постачальників, підрядників та надавачів 

послуг; формування процесів управління 

закупівлями згідно з життєвим циклом 

проєктних закупівель; використання 

процесів, їх складових та взаємозв’язків 

щодо управління проєктними закупівлями; 

використання методів планування усіх 

процедур закупівель, методи проведення 

торгів, подання пропозицій, розкриття та 

оцінки пропозицій; методики оцінки 

конкурсних пропозицій учасників та 

визначення переможця; технологію 

проведення акцепту кращої конкурсної 

пропозиції; етапи процедури укладання 

договорів про закупівлю з учасником, 

пропозицію якого було акцептовано; типи, 

види та структуру договорів про закупівлі 

Знати: підходи щодо створення 

тендерних пропозицій щодо закупівлі 

технологій, особливо «розумних» 

технологій 

Вміти: підготувати технічне завдання на 

закупілю «розумної» технології з 

урахуванням її характеристики, підходів 

щодо встановлення та налагодження в 

контексті майбутнього використання 
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СК14. Здатність використовувати методи та 

поняття та категорій системного аналізу, 

формалізовані процедури й алгоритми 

системного аналізу, проводити 

класифікацію моделей за ціллю 

моделювання, використовувати засоби 

побудови моделей, формувати перелік 

стратегічних рішень в проєктах, 

використовувати методи аналізу проєктних 

рішень, евристичні методи обґрунтування 

та прийняття рішень в проєктах, проводити 

визначення цілей проєкту на основі 

системного аналізу, розроблювати 

характеристики елементів системи 

проєктної діяльності, визначати властивості 

систем, застосовувати засоби побудови 

моделей, використовувати методи аналізу 

та синтезу у системному аналізі, 

застосовувати методи декомпозиції та 

агрегації, використовувати процедуру 

декомпозиції та алгоритм декомпозиції, 

будувати матриці управлінських рішень в 

проєктах, застосовувати процесний підхід 

до формування моделей прийняття рішень, 

використовувати евристичні методи 

обґрунтування та прийняття рішень в 

проєктах, використовувати інформаційні 

технології підтримки та прийняття 

управлінських рішень в проєктах. 

Вміти: обгрунтувати вибір «розумної» 

технології на основі застосування 

підходів системного аналізу, 

еврістичних методів; презентувати 

«розумну» технологію на основі 

представлення розрахунково-графічних 

матеріалів її використання. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Сучасні технології для створення комфорту проживання. 

Змістовий модуль 1. Технології розумного дому/будинку/міста 

Тема 1. Поняття «розумний» в контексті дому/будинку та міста 

Тема 2. Сучасні технології для створення комфорту у будинку та надання можливості 

ощадливого використання енергії. 

Тема 3. Сучасні технології для створення комфортних умов проживання для міських мешканців. 

 

Змістовий модуль 2. Хмарні, туманні та граничні обчислення. 

Тема 1. Поняття «хмарні обчислення» та піраміда хмарних технологій. 

Тема 2. Характеристики та послуги хмарних технологій. 

Тема 3. Використання хмарних сервісів. 

Тема 4. Поняття «туманних обчислень». Різниця між туманними та хмарними технологіями. 

Тема 5. Туманні сховища як альтернатива хмарним. 

Тема 6. Поняття «граничні обчислення». Що таке границя і куди вона прямує. 

Тема 7. Переваги та недоліки граничних обчислень 

 

Модуль 2. Розробка обґрунтування застосування «розумних» технологій у проекті 

(індивідуальна робота) 

Змістовий модуль 1. Підготовка індивідуальної роботи. 

Тема 1. Обрати сферу проекту. 

Тема 2. Обрати сферу застосування «розумних» технологій у проекті та обгрунтувати їх 
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доцільність/необхідні. 

Тема 3. Оцінити, які типи обчислень будуть застосовуватися і чому. 

Тема 4. Результати викласти у письмовій формі у вигляді текстового документу або презентації. 

 

Змістовий модуль 2. Оформлення роботи 

Тема 1. Оформлення роботи. 

Тема 2. Захист роботи. 

 

Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Аналіз переваг та недоліків «розумних» технологій для будинків 

2.  Аналіз переваг та недоліків «розумних» технологій міста 

3.  Хмарні технології – переваги, застосування та недоліки 

4.  Туманні технології – переваги, застосування та недоліки 

5.  Граничні технології – переваги, застосування та недоліки 

 

Теми лабораторних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Порівняльний розрахунок оцінки різних технологій 

2.  Оцінка хмарних, туманних та граничних технологій в контексті часу обробки 

даних 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю іспит 

Поточне оцінювання 

Підсумковий 

контроль 

(залік) 

Сума 

 Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

30 30 40 100 

 

(виконання індивідуальної роботи) 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Захист роботи Сума 

65 15 20 100 

 
 

Методичне забезпечення 

1. Електронна презентація курсу «Технології розумного дому/будинку/міста та хмарні, 

туманні та граничні обчислення». Електронний варіант 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Перри Ли Архитектура интернета вещей / пер. с англ. М.А. Райтман. М.: ДМК Пресс, 

2019 - С. 454 с ил. 

2. С. Григрард Интернет вещей: будущее уже здась / Фонд развития промышленности, 

2016. – С. 224 

3. М. Кранц Интернет вещей / пер. З. мамедьяров / Бамбора, 2016 – С. 336 

4. Д. Роуз Будущее вещей/ пер. С. Шешенин — Альпина Паблишер, 2018. — 352 c. 
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Допоміжна 

1. А.А. Баранов Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання. 

Том І. Сфери застосування, ризики і бар'єри, проблеми правового регулювання / Право, 2018 – 

С. 344 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://tvoemisto.tv/news/shtuchnyy_intelekt_tvogo_zhytla_chy_biznesu_tehnologii_yaki_stvory

uyut_komfort_ta_ekonomlyat_groshi_84193.html 

2. https://nachasi.com/2018/06/25/smart-house-faq/ 

3. https://hromadske.ua/posts/liho-z-rozumu-rozpovidayemo-sho-take-smart-city-ta-chim-vono-

nebezpechne 

4. https://sites.google.com/site/navcalnapraktikakitvoin/lekciie/lekcia-hmarni-tehnologiie 

5. http://eprints.zu.edu.ua/25826/1/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%

D1%8E%D0%BA%20%D0%9E.%D0%94..pdf 

6. https://www.proxis.ua/uk/show-article/272/ 

7. https://ko.com.ua/kak_granichnye_vychisleniya_izmenyayut_set_121711 

http://tvoemisto.tv/news/shtuchnyy_intelekt_tvogo_zhytla_chy_biznesu_tehnologii_yaki_stvoryuyut_komfort_ta_ekonomlyat_groshi_84193.html
http://tvoemisto.tv/news/shtuchnyy_intelekt_tvogo_zhytla_chy_biznesu_tehnologii_yaki_stvoryuyut_komfort_ta_ekonomlyat_groshi_84193.html
https://nachasi.com/2018/06/25/smart-house-faq/
https://hromadske.ua/posts/liho-z-rozumu-rozpovidayemo-sho-take-smart-city-ta-chim-vono-nebezpechne
https://hromadske.ua/posts/liho-z-rozumu-rozpovidayemo-sho-take-smart-city-ta-chim-vono-nebezpechne
https://sites.google.com/site/navcalnapraktikakitvoin/lekciie/lekcia-hmarni-tehnologiie
http://eprints.zu.edu.ua/25826/1/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E.%D0%94..pdf
http://eprints.zu.edu.ua/25826/1/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E.%D0%94..pdf
https://www.proxis.ua/uk/show-article/272/
https://ko.com.ua/kak_granichnye_vychisleniya_izmenyayut_set_121711

