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1. Загальні методичні вказівки
Навчання з дисципліни проходить у формі:
- лекцій (18 занять, 36 годин);
- практичних занять (10 занять, 20 годин);
- лабораторних робот (4 заняття, 16 годин);
- самостійної роботи (72 години);
- індивідуальної роботи.
Метою викладання навчальної дисципліни «Технічні засоби охорони об`єктів» є
вивчення структури технічних засобів охорони об`єктів, їх складу та окремих елементів,
принципів їхнього функціонування та побудови.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Технічні засоби охорони об`єктів» є:
- вивчення особливостей предметної області захисту об`єктів охорони;
- вивчення структури інформаційних трактів в галузі технічного захисту об`єктів
охорони;
- вивчення параметрів та характеристик приймально/передавальних трактів засобів
охорони об`єктів;
- отримання практичних навичок вирішення задач аналізу та синтезу елементів
систем охорони.
Аудиторні заняття проводяться у формі візуального представлення аналітичнографічного матеріалу дисципліни, на яких курсанти повинні виконувати відповідні розумові,
обчислювальні та практичні дії.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення теоретичних питань
лекційних занять, опрацювання завдань практичних та лабораторних занять.
Індивідуальна робота передбачає виконання розрахунково-графічних або науководослідних завдань.
Критерії оцінювання під час вивчення дисципліни
Робота під час
Самостійна та індивідуальна
навчальних
Підсумковий контроль
робота
занять
Підготувати реферат, підготувати
Отримати за
Отримати не менше 4
конспект за темою самостійної
підсумковий контроль не
позитивних оцінок
роботи, розв’язати задачі
менше 30 балів
"Відмінно" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
"Дуже добре" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено
числом балів, близьким до максимального, робота з двома – трьома незначними помилками.
"Добре" – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним
числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками, або з однією – двома значними помилками.
"Задовільно" – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не
носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
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Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Всього

Номер та назва змістового
модулю, номер та
найменування теми

Література, сторінки

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
Номер
модулю

Семестр № 5
Тема № 1. Побудова
комплексної системи безпеки
об'єкта: поняття, класифікація,
вимоги
Тема № 2 Принципи побудови
засобів охоронно-пожежної
сигналізації
Тема № 3 Засоби і системи
охоронної сигналізації. Тактикотехнічні характеристики
Тема № 4. Засоби і системи
пожежної сигналізації. Тактикотехнічні характеристики
Тема № 5. Системи та засоби
контролю і управління доступом.
Тема № 6. Елементи систем
контролю та управління
доступом
Тема № 7. Виконуючі пристрої
систем контролю та управління
доступом
Тема № 8. Елементи
будівельних конструкцій захисту
об'єкта
Тема № 9. Інженерні засоби
захисту об'єктів
Тема № 10. Технічні засоби і
системи відеоспостереження
Тема № 11. Елементи систем
відеоспостереження
Тема № 12. Формати стиску
цифрового зображення
Тема № 13.Сучасні засоби і
системи відеоспостереження
Усього за семестр

2

1

2

1-4

2

1

2

2

2

4

6

4

2

4

8

4

2

8

4

1

8

2

1

6

2

2

4

1-10, 12,
19, 21

4

2

8

4

2

8

1-10,
19,21
1, 16

2

2

8

1, 16

2

1

2

1, 16

2

1

2

1, 16, 21

36

20

1-9

1-10

1-10

1, 15
1, 15

1, 15

144

4

4

16

72

3. Методичні вказівки до самостійної роботи
Тема № 1. Побудова комплексної системи безпеки об'єкта.
Навчальна мета заняття: вивчення структури комплексної системи безпеки
Час проведення: Лекція – 2 год., практичне заняття – 1 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 год.
Навчальні питання:
Вступ.
Основні поняття та визначення комплексної системи безпеки об'єкта. Поняття
комплексного захисту об'єктів.
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Етапи розвитку інтегрованих систем безпеки.
Висновки.
Література: [ 1, 2, 3, 4, 5].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати [1-2, л.1, 4 ];
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 1;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції №1;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 1.
Тема № 2. Принципи побудови охоронно-пожежної сигналізації.
Практичне заняття Принципи побудови охоронно-пожежної сигналізації.
Навчальна мета заняття: вивчення структури систем охоронно-пожежної сигналізації
Час проведення: Лекція – 2 год., практичне заняття – 1 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 год.
Навчальні питання:
Вступ.
1. Принципи побудови охоронно-пожежної сигналізації.
2. Охоронно-пожежна сигналізація. Класифікація технічних засобів охоронно-пожежної
сигналізації.
3. Вимоги до технічного оснащення засобами охоронної сигналізації.
Висновки.
Література: [ 1-8].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати літературу;
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 2;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції №2;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 2.
Тема № 3. Засоби і системи охоронної сигналізації. Тактико-технічні характеристики.
Практичне заняття Засоби і системи охоронної сигналізації.
Навчальна мета заняття: вивчення тактико-технічних характеристик засобів та систем
охоронної сигналізації
Час проведення: Лекція – 2 год., практичне заняття – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 6 год.
Навчальні питання:
Вступ.
1. Тактико-технічні характеристики типових засобів охорони.
2. Тактико-технічні характеристики типових систем охорони.
3. Рішення практичних задач.
Висновки.
Література: [ 1-4, 10, 12].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати літературу;
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 3;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 3;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 3;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття.
Тема № 4. Засоби і системи пожежної сигналізації.
Практичне заняття Засоби і системи пожежної сигналізації.
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Навчальна мета заняття: вивчення тактико-технічних характеристик засобів та систем
пожежної сигналізації
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 2 год., лабораторне заняття – 4 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
Вступ.
1. Класифікація, основні характеристики пожежних сповіщувачів.
2. Основні принципи вибору пожежних сповіщувачів.
3. Приймально-контрольні прилади й сигнально-спускові пристрої.
4. Рішення практичних задач.
Висновки.
Література: [ 1-4, 10, 12].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати літературу;
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 4;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 4;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 4;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття;
– підготувати звіт по лабораторній роботі № 1.
Тема № 5. Системи та засоби контролю і управління доступом.
Практичне заняття Системи та засоби контролю і управління доступом.
Навчальна мета заняття: вивчення тактико-технічних характеристик систем контролю та
управління доступом.
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 2 год., лабораторне заняття – 4 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
Вступ.
1. Системи та засоби контролю та управління доступом.
2. Основні функції систем і засобів контролю і управління доступом.
3. Класифікація систем контролю і управління доступом.
4. Рішення практичних задач.
Висновки.
Література: [ 1-3, 11, 14].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати літературу;
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 5;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 5;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 5;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття;
– підготувати звіт по лабораторній роботі № 2.
Тема № 6. Елементи систем контролю та управління доступом.
Практичне заняття Елементи систем контролю та управління доступом.
Навчальна мета заняття: вивчення тактико-технічних характеристик елементів систем
контролю та управління доступом.
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 1 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
Вступ.
1. Безконтактні елементи систем контролю та управління доступом.
2. Контактні елементи систем контролю та управління доступом. Біометричні зчитувачі.
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3. Програмне забезпечення.
4. Рішення практичних задач.
Висновки.
Література: [ 1-3, 11, 14].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати літературу;
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 6;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 6;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 6;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття.
Тема № 7. Виконуючі пристрої.
Практичне заняття Виконуючі пристрої.
Навчальна мета заняття: вивчення тактико-технічних характеристик виконуючих
пристроїв.
Час проведення: Лекція – 2 год., практичне заняття – 1 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 6 год.
Навчальні питання:
Вступ.
1. Пристрої що управляють доступом.
2. Способи управління систем контролю і управління доступом.
3. Обладнання для КПП і прохідних.
4. Рішення практичних задач.
Висновки.
Література: [ 1-3, 11, 13].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати літературу;
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 7;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 7;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 7;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття.
Тема № 8. Елементи будівельних конструкцій захисту об'єкта.
Практичне заняття Будівельні конструкції захисту об'єктів.
Навчальна мета заняття: вивчення особливостей будівельних конструкцій захисту об'єктів.
Час проведення: Лекція – 2 год., практичне заняття – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 4 год.
Навчальні питання:
Вступ.
1. Елементи будівельних конструкцій, призначені для забезпечення захисту об'єктів.
2. Водоспуски, підземні колектори, ворота, хвіртки, двері, вікна, фарбування металевих
поверхонь.
3. Захист світлопрозорих конструкцій.
4. Рішення практичних задач.
Висновки.
Література: [ 1-3, 11, 13].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати літературу;
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 8;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 8;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 8;
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– закінчити розв’язання задач практичного заняття.
Тема № 9. Інженерні засоби захисту об'єкта.
Практичне заняття Інженерні засоби захисту об'єкта.
Навчальна мета заняття: вивчення особливостей інженерних засобів захисту об'єкта.
Час проведення: Лекція – 2 год., практичне заняття – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
Вступ.
1. Загальні відомості про інженерно-технічні засоби охорони.
2. Характеристики інженерних засобів охорони.
3. Рішення практичних задач.
Висновки.
Література: [ 1-3, 11, 13].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати літературу;
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 9;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 9;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 9;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття.
Тема № 10. Технічні засоби і системи відеоспостереження.
Практичне заняття Технічні засоби і системи відеоспостереження.
Навчальна мета заняття: вивчення тактико-технічних характеристик технічних засобів і
систем відеоспостереження.
Час проведення: Лекція – 4 год., практичне заняття – 2 год., лабораторне заняття – 4 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
Вступ.
1. Конструктивні особливості та характеристики сучасних відеокамер.
2. Комутаційні пристрої.
3. Пристрій відображення.
4. Рішення практичних задач.
Висновки.
Література: [ 1-3, 15, 16].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати літературу;
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 10;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 10;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 10;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття;
– підготувати звіт по лабораторній роботі № 3.
Тема № 11. Елементи систем відеоспостереження.
Практичне заняття Елементи систем відеоспостереження.
Навчальна мета заняття: вивчення тактико-технічних характеристик технічних засобів і
систем відеоспостереження.
Час проведення: Лекція – 2 год., практичне заняття – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
Вступ.
1. Пристрої документування, лінії передачі відеосигналу.
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2. Відеодетектори руху.
3. Рішення практичних задач.
Висновки.
Література: [ 1-3, 15, 16].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати літературу;
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 11;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 11;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 11;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття.
Тема № 12. Формати стиску цифрового зображення.
Практичне заняття Формати стиску цифрового зображення.
Навчальна мета заняття: ознайомлення та вивчення стиску цифрового зображення.
Час проведення: Лекція – 2 год., практичне заняття – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 8 год.
Навчальні питання:
Вступ.
1. Технічні характеристики цифрових відеореєстраторів.
2. Принципи кодування відеозображення у форматах MJPEG, MPEG4, H.264.
3. Основи стиснення відеозображення: кодування і декодування в форматах MJPEG.
4. MPEG-4, H.264.
5. Рішення практичних задач.
Висновки.
Література: [ 1-3, 15, 16].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати літературу;
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 12;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 12;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 12;
– закінчити розв’язання задач практичного заняття;
– підготувати звіт по лабораторній роботі № 4.
Тема № 13. Сучасні засоби і системи відеоспостереження.
Практичне заняття Сучасні засоби і системи відеоспостереження.
Навчальна мета заняття: Вивчення засобів і систем відеоспостереження.
Час проведення: Лекція – 2 год., практичне заняття – 1 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу: 2 год.
Навчальні питання:
Вступ.
1. Побудова системи ІP-відеоспостереження.
2. Переваги ІР-відеоспостереження.
3. Недоліки ІP-відеоспостереження.
4. Рішення практичних задач.
Висновки.
Література: [ 1-3, 15, 16].
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
– прочитати літературу;
– в конспект самостійної роботи:
– занести данні щодо таблиці термінів за лекцією № 13;
– розгорнуті відповіді на контрольні питання лекції № 13;
– підготуватися до тестового контролю за лекцією № 13;
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– закінчити розв’язання задач практичного заняття.
4. Інформаційне та методичне забезпечення
1. Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технічні засоби охорони
об`єктів». Напрям підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації".
Світличний В.А., Онищенко Ю.М.– м. Харків: Харківський національний
університет внутрішніх справ, 2015 р.
2. Робоча навчальна програма дисципліни «Технічні засоби охорони об`єктів».
Напрям підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації".
Світличний В.А., Онищенко Ю.М. – м. Харків: Харківський національний
університет внутрішніх справ, 2015 р.
3. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій з дисципліни «Технічні засоби
охорони об`єктів». Харків: ХНУВС, 2015. (Електронний варіант).
Рекомендована література
Базова
4. Синилов В.Г Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации
[Текст]: В.Г. Синилов / 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр
«Академия», 2010.
5. Волхонский В.В. Системы охранной сигнализации [Текст]: / В.В. Волхонский. —
СПб.: Экополис и культура, 2005.
6. Виноградов Ю.А. Охранная техника [Текст]: / Ю.А. Виноградов. – М.: СОЛОНПРЕСС, 2008.
7. Волхонский В.В. Устройства охранной сигнализации. Ч. 1. Извещатели [Текст]: /
В.В. Волхонский. — СПб.: Экополис и культура, 2001.
8. Волхонский В.В. Устройства охранной сигнализации. Ч. 2. Контрольные панели
[Текст]: / В.В. Волхонский. — СПб.: Экополис и культура, 2002.
9. Дворский М.Н. Техническая безопасность объектов предпринимательства І том
[Текст]: / М.Н. Дворский, С.Н. Палатченко. – К.: А-ДЕПТ, 2006.
10. Шачнев А.И. Устройства и системы охранно-пожарной сигнализации [Текст]: /
А.И. Шачнев. — Минск: УП «Технопринт», 2002.
11. Коротких В.Е. Современные средства технической безопасности [Текст]: /
В.Е. Коротких, О.С. Киселев. — Казань: Новое знание, 2013.
12. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила
приемки и контроля. Методические рекомендации. [Текст] / — М.: ВНИИПО МЧС
России, 1999.
13. Каталог-справочник по оснащению объектов системами безопасности. [Текст] / —
М.: ТК Тинко, 2014.
14. Волковицкий В.Д. Системи контроля и управления доступом [Текст]: /
В.Д. Волковицкий, В.В. Волхонский. — СПб.: Экополис и культура, 2003.
15. Дамьяновски В. CCTV. Библия охранного телевидения: пер. с англ. [Текст]: /
В. Дамьяновски. — М.: Ай-Эс-Эс Пресс, 2006.
16. Волхонский В.В. Телевизионные системы наблюдения / В.В. Волхонский.
Допоміжна
17. Копылов В.А. Информация как объект правового регулирования [Текст] /
В.А. Копылов // Научно-техническая информация. Сер.1. Орг. и методика
информац. работы. –1996. – № 8. – С. 1-17.
18. Богуш В.М., Юдин О.К. Інформаційна безпека держави [Текст]: навчальний
посібник / В.М. Богуш, О.К. Юдин. – К.: «МК-Прес», 2005
19. Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных системах
[Текст]: учебное пособие / В.И. Завгородний. – М.: Логос; ПБОЮЛ Н.А. Егоров,
2001. – 264 с.
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20. Сибикин Ю.Д. Технология электромонтажных работ [Текст] / Ю.Д.Сибикин,
М.Ю. Сибикин. — М.: Высш. шк., 2012.
21. Каминский M.П. Монтаж приборов и систем автоматизации [Текст] /
M.П. Каминский, В.М. Каминский. — М.: Высш. шк., 2012.
22. Домаpев В.В. Защита инфоpмации и безопасность компьютеpных систем [Текст] /
В.В. Долмарев. – К.: DiaSoft, 1999. – 453 с.
23. Видеоконференции и web-конференции: [инструменты для общения и совместной
работы в режиме реального времени] / [Електронний ресурс]. – Режим доступа:
http://webmeetings.ru
24. Видеоконференции: вопросы и ответы / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://videoconference.com.ru

