
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Системи контролю та управління доступом на ОІД» 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   «Бакалавр» 

Спеціальності        125 Кібербезпека 

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти   Системи контролю та управління доступом на ОІД 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 12 - 12 12 54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Методи та засоби технічного захисту інформації  

2. Кібербезпека банківських та комерційних структур 

3. Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу 

4. Теорія кіл та сигналів в інформаційному та кіберпросторах 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Проектування систем технічного захисту інформації  

2. Організація і проведення спеціальних досліджень на об’єкті інформаційної діяльності 

3. Технологія створення та застосування комплексів засобів захисту інформації з обмеженим доступом та охорони ОІД 

4. Організація захисту конфіденційної інформації 

 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ОПП 

Знати Вміти 

1. технології розроблення комплексів засобів захисту інформації з 

обмеженим доступом та охорони об’єктів інформаційної діяльності. 

1. проектувати комплекси засобів захисту та охорони ОІД з 

використанням систем контролю та управління доступом. 

2. вимоги нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з 

питань технічного захисту інформації 

2. проводити аудити систем захисту інформації з використанням систем 

контролю та управління доступом на об’єктах інформаційної діяльності.  



 2 

3. принципи функціонування систем контролю та управління доступом. 
3. Здійснювати вибір методів і засобів захисту інформації з обмеженим 

доступом на об’єктах інформаційної діяльності. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. склад системи контролю та управління доступом та принцип її 

функціонування в цілому та окремих складових 

1. обрати потрібний  склад системи контролю та управління доступом 

на  конкретний об'єкт інформаційної діяльності 

2. принцип функціонування сучасних систем контролю та управління 

доступом 

2. забезпечувати надійну роботу системи контролю та управління 

доступом 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. забезпечувати надійну та якісну роботу засобів що використовуються у складі системи контролю та управління доступом на ОІД 

2. розробити проект системи контролю та управління доступом 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1 

Тема:  Склад  системи 

контролю та управління 

доступом 

1. Вимоги нормативних 

документів щодо захисту 

інформації з обмеженим 

доступом 

2. Склад системи контролю 

та управління доступом 

   

Лекція 2 
Тема: Типи 

ідентифікаторів. 

Призначення та принцип дії 

ідентифікаторів особи 
   

Лекція 3 

Тема: Структури СКУД. 

Біометричні засоби 

ідентифікації особи 

Існуючі структури СКУД. 

Принцип дії біометричних 

засобів ідентифікації  

   

Лекція 4 
Тема: Динамічні методи 

біометричного контролю. 

Існуючі методи динамічного 

розпізнавання особи 
   

Лекція 5 
Тема: Контролери 

СКУД 

Призначення контролера. 

Структури систем контролю 

та управління доступом. 

   

Лекція 6 
Тема: Виконавчі пристрої 

СКУД. 

Існуючі виконавчі пристрої 

систем контролю та 

управління доступом 

   

Практичне Тема:  Обладнання  Розробити проект   
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заняття 1 перепускних пунктів облаштування 

контрольлно-перепускного 

пункту  

Практичне 

заняття 2 

Тема:  Склад засобів 

ідентифікації та 

автентифікації 

 

Обрати потрібні засоби 

ідентифікації та 

автентифікації особи 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема:  Ідентифікація по 

геометрії кісті рук 
 

Визначити потрібні засоби 

ідентифікації особи по 

геометрії кісті руки 

  

Практичне 

заняття 4 

Тема: Механічні засоби 

ідентифікації 
 

Обрати потрібні механічні  

засоби ідентифікації для 

СКУД 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема: Використання 

ідентифікаторів по ритму 

роботі на клавіатурі 

 

Обрати для СКУД потрібні 

ідентифікатори  по ритму 

роботі на клавіатурі 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема:  Застосування 

автономних та 

мережевих контролерів 

 

Обрати потрібний 

автономний чи мережевий 

контролер для СКУД 

  

Лабораторне 

заняття 1 

Тема: Дослідження 

принципів облаштування 

перепускних пунктів 

 

Розробити проект 

облаштування 

перепускного пункту 

  

Лабораторне 

заняття 2 

Тема:  Дослідження 

загроз порушення 

перепускного режиму та 

протидії 

 

Визначити потрібні засоби 

протидії загрозам 

порушення перепускного 

режиму 

  

Лабораторне 

заняття 3 

Тема:  Дослідження  

методів ідентифікації 

особи 

 

Обрати потрібний метод 

ідентифікації особи для 

СКУД 

  

Лабораторне 

заняття 4 

Тема:  Дослідження 

кодонабірних пристроїв 
 

Обрати потрібний 

кодонабірний пристрій для 

СКУД 

  

Лабораторне 

заняття 5 

Тема:  Дослідження 

динамічних засобів 

ідентифікації 

 

Визначити потрібний засіб 

динамічної ідентифікації 

для СКУД 

  

Лабораторне 

заняття 6 

Тема:  Дослідження 

централізації контролерів 
 

Визначити потрібну 

структуру сКУД  
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СКУД 

Самостійна 

робота 

Тема 1  Роль систем 

контролю та управління 

доступом у процесі 

захисту інформації.. 

Склад систем контролю 

та управління доступом. 

Типи ідентифікаторів 

особи. Класифікація 

виконавчих пристроїв. 

Централізована СКУД. 

Децентралізована СКУД. 

Склад системи контролю та 

управління доступом. Її 

принцип дії. Класифікація 

ідентифікаторів особи. 

Принцип функціонування 

виконавчих пристроїв. 

Динамічні та статичні 

методи ідентифікації.  

Визначити потрібну 

структуру системи 

контролю та управління 

доступом. Обрати потрібні 

складові  для конкретної 

системи контролю та 

управління доступом. 

Розробити проект СКУД, 

  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська.  

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Абрамов А. М., Нікулін О. Ю, Петрушин А. И. Системи управління доступом. М.: «Оберіг-РБ», 2016. 

Гинце А. Нові технології в СКУД // Системи безпеки, 2005. №6  Захист інформації. Випуск 1. М.: МП «Ірбіс-11», 2015. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

залік 

 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторне обладнання – біометричний засіб ідентифікації особи, виконавчий пристрій – електромеханічний замок. 

 

 


