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Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3/90  

Мова викладання  Українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

    Засоби відеоспостереження в аеропортах та службах цивільної 

авіації.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

    Сформувати знання, вміння та навички є необхідною умовою 

фахової підготовки інженерів цивільної авіації, які спеціалізуються 

у галузі технічного обслуговування і ремонту засобів 

відеоспостереження в аеропортах  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

    Вивчити побудови, принципи роботи та влаштування технічних 

засобів відеоспостереження, а також їхніх експлуатаційних  та 

технічних характеристик, функціональних, принципових схем та 

конструкційного виконання основних вузлів найбільш характерних 

зразків систем відеоспостереження.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

    Налаштовувати апаратуру відеоспостереження; проводити 

регламентні роботи по обслуговуванню систем відеоспостереження; 

проводити проектування систем відеоспостереження для певного 

об’єкта охорони в залежності від зовнішніх умов та факторів їх 

наступної експлуатації  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Державні стандарти систем відеоспостереження; 

Технічні характеристики систем відеоспостереження; Склад та 

побудова типових систем відеоспостереження; Компонентна база 

систем відеоспостереження; Проектування об’єктових систем 

відеоспостереження.  

Види занять: лекційні та лабораторні.  

Методи навчання: спеціалізоване теоретичне та практичне 

вивчення типових зразків сучасних систем відеоспостереження,  

типове проектування цих систем на конкретному об’єкті. завдання 

на роботу в Інтернеті.  

Форми навчання: проблемні й оглядові лекції, лабораторні заняття 

на стенді сучасної системи відеоспостереження, проектування 

систем відеоспостереження.  

Пререквізити  «Загальна фізика», «Системи і комплекси радіомовлення та  

телебачення  

Пореквізити  «Інформаційна безпека мереж зв’язку та телебачення», 

«Технології цифрового телевізійного, мультімедійного та 

звукового мовлення»  
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Оригінальність навчал 

дисципліни  

ьної  Оригінальний стенд системи відеоспостереження, оригінальне 

завдання на лабораторні роботи та домашню роботу  
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