
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту» 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   «Бакалавр» 

Спеціальності        125 Кібербезпека 

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти   Технічні засоби охорони об’єків 
                                                                                                  (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. 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 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. технології розроблення комплексів засобів захисту інформації з 

обмеженим доступом та охорони обєктів інформаційної діяльності. 

1. Уміти розробляти проекти комплексів засобів захисту та охорони 

об’єктів інформаційної діяльності. 

2. типові підходи до проектування захищених обєктів інформаційної 

діяльності. 

2. Здатність до проведення сертифікаційних аудитів на об’єктах 

інформаційної діяльності.  

3. відповідні ризиків та рекомендації щодо їх усунення. 
3. Уміти здійснювати вибір методів і засобів захисту інформації з 

обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності. 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. склад технічної системи охорони та принцип її функціонування в 

цілому та окремих складових 

1. обрати потрібну структуру технічної структури та потрібні  складові 

під конкретний об'єкт 

2. принцип функціонування сучасних засобів реєстрації тривожних 

сповіщень 

2. забезпечувати надійну роботу засобів реєстрації тривожних 

сповіщень 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. забезпечувати надійну та якісну роботу засобів що використовуються для охорони периметрів об’єктів 

2. розробити проект охоронно-пожежної системи 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1 

Тема:  Склад та 

призначення технічної 

системи охорони 

об’єктів. 

1. Загальні положення та 

вимоги в частині організації 

робіт із  захисту інформації   

2. Склад технічної системи 

охорони об’єктів 

   

Лекція 2 
Тема: Пасивний 

інфрачервоний сповіщувач. 

Склад, призначення та 

принцип дії пасивного 

інфрачервоного сповіщувача 

   

Лекція 3 
Тема: Магнітоконтактний 

сповіщувач 

Склад, призначення та 

принцип дії 

магнітоконтактного 

сповіщувача  

   

Лекція 4 
Тема: Сейсмічні засоби 

охоронної сигналізації. 

Склад, призначення та 

принцип дії сейсмічних 

охоронних систем  

   

Лекція 5 

Тема:  Прилад 

приймально-контрольний 

охоронно-пожежний 

Призначення приймально-

контрольний приладу 
   

Лекція 6 
Тема: Сповіщувачі 

розбиття скла. 

Принцип дії, класифікацію 

сповіщувачів розбиття скла 
   

Практичне 

заняття 1 

Тема:  Практичні схеми 

побудови СЗОЇ за 
 

Визначити потрібну 

структуру системи збору та 
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класифікаційними 

ознаками 

обробки інформації  

Практичне 

заняття 2 

Тема:  Класифікація 

порушників та загроз 

обєкту 

 

Скласти модель 

порушника для обраного 

об’єкту охорони 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема:  Класифікація 

сповіщувачів, основні 

ТТХ, сфери застосування 

 

Визначити потрібні типи 

сповіщувачів для 

конкретного об’єкту 

  

Практичне 

заняття 4 

Тема: Призначення, 

склад, основні ТТХ 

активного 

інфрачервоного 

сповіщувача  

 

Побудувати технічну 

систему охорони з 

використанням активних 

інфрачервоних 

сповіщувачів 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема:  

Характеристики, 

параметри сейсмічних 

засобів виявлення 

 

Побудувати технічну 

систему охорони з 

використанням сейсмічних 

охоронних засобів 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема:  Принцип 

функціонування  

об’єктових приладів 

систем охоронної та 

пожежної сигналізації 

 

Обрати потрібний 

об’єктовий прилад для 

технічної системи охорони 

  

Лабораторне 

заняття 1 

Тема: Дослідження 

типових варіантів 

побудови комплексів 

технічних систем 

охорони. 

 

Синтезувати технічну 

систему охорони з 

потрібними параметрами 

  

Лабораторне 

заняття 2 

Тема:  Дослідження 

пасивного 

інфрачервоного 

сповіщувача 

 

Обрати потрібний 

пасивний інфрачервоний 

сповіщувач для конкретної 

системи охорони 

  

Лабораторне 

заняття 3 

Тема:  Дослідження 

магнітоконтактного 

сповіщувача  

 

Обрати потрібний 

магнітоконтактний 

сповіщувач для конкретної 

системи охорони 

  

Лабораторне Тема:  Дослідження  Обрати потрібні  пожежні   
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заняття 4 пожежних сповіщувачів сповіщувачі для пожежної 

системи 

Лабораторне 

заняття 5 

Тема:  Дослідження 

магнітоконтактного 

сповіщувача 

 

Грунтовно обрати 

потрібний 

магнітоконтактний 

сповіщувач відповідно до 

вимог технічної системи 

охорони 

  

Лабораторне 

заняття 6 

Тема:  Дослідження 

приладів реєстрації 

тривожних сповіщень 

 

Обрати потрібний прилад 

реєстрації тривожних 

сповіщень для конкретної 

системи охорони 

  

Самостійна 

робота 

Тема 1  Призначення 

технічних систем 

охорони у СТЗІ. Системи 

збору обробки, 

відображення інформації 

як платформа побудови 

технічних систем 

охорони об’єктів. Склад 

відеокамери. Типи 

матриць відеокамер. 

Склад технічної системи 

охорони. Класифікація 

засобів виявлення ТСО 

об’єктів. Пасивні 

інфрачервоні 

сповіщувачі. Активні 

інфрачервоні 

сповіщувачі. Сейсмічні 

засоби виявлення. 

Магнітоконтактні засоби 

виявлення. Радіохвильові 

засоби виявлення. 

Радіопроменеві засоби 

виявлення.  

Склад технічної системи 

охорони. Її принцип дії. 

Класифікація сповіщувачів 

за кваліфікаційними 

ознаками. Склад та принцип 

функціонування пасивних 

інфрачервоних, активних 

інфрачервоних, сейсмічних, 

магнітоконтактний, 

радіохвильових, 

радіопроменевих засобів 

виявлення.  

Визначити та побудувати 

потрібну структуру 

технічної системи охорони. 

Обрати потрібні засоби 

виявлення для конкретної 

технічної систем и 

охорони. 
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8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська.  

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект. Підручник. К: ДУТ – 2018 р..  

Компьютерні мережі. Архітектура, проектування ,захист. Лабораторний практикум. К: ДУТ - 2018 р. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

залік 

 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторне обладнання – ППКОП, сповіщувачі пасивні інфрачервоні, магнітоконтактні сповіщувачі. 

 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 


