
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

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

                                           (назва) 

Освітнього рівня   «Магістр» 

 Спеціальності        125 Кібербезпека 

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти   Технологія створення та застосування комплексів засобів захисту інформації з обмеженим 

доступом та охорони об’єктів інформаційної діяльності 
                                                                                                  (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 

5. Технічні засоби охорони об’єктів. 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

Написання випускної магістерської роботи 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ОПП 

Знати Вміти 

1. сучасні технології для захисту інформації з обмеженим доступом та 

охорони об’єктів інформаційної діяльності. 

1. проектувати комплекси засобів захисту та охорони ОІД з 

використанням сучасних технологій. 

2. вимоги нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з 2. проводити аудити систем захисту інформації з обмеженим доступом 
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питань технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.  

3. склад систем відеоспостереження. 
3. Користуватись спеціальними технічними засобами для захисту 

інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної 

діяльності. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. сучасні технологічні рішення ,що використовуються для захист у 

інформації та охорони об’єктів інформаційної діяльності 

1. обрати потрібні засоби для захисту інформації на об'єкті 

інформаційної діяльності 

2. принцип функціонування сучасних засобів, що використовуються для 

захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності 

2. спроектувати систему захисту інформації та охорони об’єкту 

інформаційної діяльності 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. вміти користуватись сучасними технічними засобами  що використовуються для захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. 

2. побудувати систему захисту інформації на об’єкті інформаційної діяльності с використанням сучасних технологій 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1 
Тема:  Інформація як 

об’єкт захисту 

Розподіл інформації за 

режимом доступу 
   

Лекція 2 
Тема: Захист акустичної 

інформації 

Загрози акустичній 

інформації та захист від них 
   

Лекція 3 

Тема: Загрози інформації 

в АС Загрози інформації в 

автоматизованих системах 
   

Лекція 4 
Тема: Електричні канали 

витоку інформації. 

Причини виникнення 

електричних каналів витоку 

інформації та захист від них 

   

Лекція 5 

Тема: Склад та 

призначення систем 

відеоспостереження 

Складові системи 

відеоспостереження 
   

Лекція 6 
Тема: Характеристики 

чутливих елементів СВС 

Основні типи та 

характеристики відеокамер 

систем відеоспостереження. 

   

Практичне 

заняття 1 

Тема:  Поняття про 

технічний захист 
 

Розуміти основні поняття 

та визначення технічного 
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інформації захисту інформації 

Практичне 

заняття 2 

Тема:  Нормативні 

документи у сфері ТЗІ 
 

Орієнтуватись у 

нормативно-правовій базі 

технічного захисту 

інформації. 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема:  Засоби реєстрації 

каналів витоку 

інформації 

 

Правильно обирати 

технічний засіб для 

виявлення технічного 

каналу витоку інформації  

  

Практичне 

заняття 4 

Тема: Скануючий 

приймач  AR8200 
 

Користуватись скануючим 

приймачем  AR8200 для 

захисту акустичної 

інформації 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема: Скануючий 

приймач IC-R20 
 

Застосовувати скануючий 

приймач IC-R20 для 

пошуку закладних 

пристроїв 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема:  Скануючий 

приймач IC-R25 
 

Застосовувати скануючий 

приймач IC-R25 для 

пошуку закладних 

пристроїв 

  

Практичне 

заняття 7 

Тема: Склад та 

призначення системи 

відеоспостереження 

 

Налаштовувати відео 

реєстратор системи 

відеоспостереження  

  

Практичне 

заняття 8 

Тема: Основні параметри 

відеокамер 
 

Обрати потрібну 

відеокамеру для системи 

відеоспостереження 

  

Практичне 

заняття 9 

Тема: Принцип 

функціонування 

відеокомутаторів, 

відеомультиплексорів 

 

Налаштовувати 

відеокомутатор, 

відеомультиплексор 

системи 

відеоспостереження 

  

Лабораторне 

заняття 1 

Тема: Дослідження 

способів реєстрації 

радіоканалів витоку 

інформації скануючим 

 

Налаштувати скануючий 

приймач AR-8200 для 

реєстрації радіоканалів 
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приймачем AR8200 

Лабораторне 

заняття 2 

Тема:  Виявлення 

радіоканалів витоку 

інформації скануючим 

приймачем IC-R20 

 

Налаштувати скануючий 

приймач IC-R20 для 

пошуку витоку інформації 

по радіоканалу  

  

Лабораторне 

заняття 3 

Тема:  Дослідження  

акустичних каналів 

витоку інформації 

детектором ел.поля 

Protect 1210 

 

Користуватись детектором 

ел.поля Protect 1210 для 

виявлення акустичних 

каналів витоку інформації 

  

Лабораторне 

заняття 4 

Тема:  Дослідження 

каналів витоку 

інформації детектором 

нелінійних переходів NR 

900 

 

Використовувати 

детектором нелінійних 

переходів NR 900 для 

пошуку закладних 

пристроїв 

  

Лабораторне 

заняття 5 

Тема:  Дослідження 

радіоканалів витоку 

інформації програмно-

апаратним комплексом 

DJ Scan 

 

Застосовувати програмно-

апаратний комплекс DJ 

Scan для пошуку витоку 

інформації через 

радіоканал 

  

Лабораторне 

заняття 6 

Тема:  Дослідження 

електричних каналів 

витоку інформації 

багатофункціональним 

пошуковим пристроєм DJ 

Scan 

 

Застосовувати програмно-

апаратний комплекс DJ 

Scan для пошуку витоку 

інформації через 

електричні канали 

  

Самостійна 

робота 

Тема 

1  Види інформації за 

режимом правового 

доступу. Об’єкт 

інформаційної діяльності. 

Технічні канали витоку 

інформації, причини 

виникнення, 

нейтралізація. Склад 

систем 

Розподіл інформації за 

режимом правового доступу. 

Причини виникнення 

технічних каналів витоку 

інформації. Запобігання 

витоку інформації 

технічними каналами. 

Застосовувати скануючи 

приймачі, детектори 

електромагнітного поля, 

пошуковий комплекс Dj 

Scan для виявлення 

технічних каналів витоку 

інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності. 

Застосовувати системи 

відеоспостереження для 
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відеоспостереження. їх 

роль у процесі захисту 

інформації.  

захисту інформації на 

об’єктах інформаційної 

діяльності. 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська.  

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Хорев А.А. Захист інформації від витоку по технічним каналам. Ч.1. Технічні канали витоку інформації. Навчальний посібник. — К.:, 2015. — 

320 с. 

Організація та  сучасні методи захисту інформації/ С.А. Дієв, A.Г. Шаваєв. — К.: Коцерн “Банковський Діловий Центр”, 2015. — 472 с. 

Болдирев А.І., Василевський І.В., Сталенков С.Є. Методичні рекомендації по пошуку та нейтралізації засобів негласного отримання інформації. 

Практичний  посібник. — М.: НЕЛК, 2016. — 138 с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

залік 

 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторне обладнання – скануючи приймачі AR-8200, IC-R20, IC-R25. Програмно-апаратний комплекс DJ Scan. Детектор ел. магнітного поля 

Protect 1206. 

 


