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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. 

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

План: 

1. Поняття спеціальної техніки в правоохоронній діяльності, її значення у 

боротьбі зі злочинністю та забезпеченні громадської безпеки.  

2. Організаційні та тактичні основи застосування технічних засобів 

оперативно-розшукового призначення.  

3. Правова основа застосування спеціальної техніки правоохоронними 

органами, органами НПУ, а також працівниками служб безпеки підприємств , 

які використовують засоби спецтехніки для створення умов, що 

перешкоджають скоєнню злочину і для фіксації фактів протиправної поведінки 

громадян відносно персоналу, фірми, постачальників, клієнтів, а також 

злочинних посягань на майно та ін. 

. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Поняття спеціальної техніки. Значення спеціальної техніки. Завдання 

спеціальної техніки. Правова основа застосування спеціальної техніки. Роль 

знань про організаційні та тактичні основи застосування технічних засобів 

оперативно-розшукового призначення у виявленні, припиненні та розслідуванні 

злочинів.  

 

Рекомендована література до теми: 
1. Кримінальний кодекс України. – К., 2001. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012. 

3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 

18.02.1992 р. 

4. Закон України "Про Національну поліцію" № 580 від 02.07.2015 р. 

5. Закон України "Про прокуратуру" № 1697 від 14.10.2014 р. 

6. Закон України "Про державне бюро розслідувань" № 794 від 12.11.2015 р. 

7. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229-12 від 5.03.1992 р. 

8. Закон України "Про Національне антикорупційне бюро" № 1698 від 

14.10.2014 р. 

9. Указ Президента України про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. 

№ 143/2002.  

10. Указ Президента України «Про впорядкування виготовлення, придбання 

та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку» від 

13.04.2001 №256 
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11. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

12. Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, 

реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з 

каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.11.2001 №1450 

 

ТЕМА 2. ЗАСОБИ НЕГЛАСНОЇ ФОТО-, КІНОЗЙОМКИ. 

 

Практичне заняття № 2. – 2 год. 

 

План: 

1. Завдання, що вирішуються за допомогою технічних засобів фіксації 

інформації. 

2. Загальні принципи роботи й характеристики фото- техніки. 

3. Формати відеокамер. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Конституція  України – основний закон регулювання оперативно-розшукової 

діяльності. Оперативно-розшукове законодавство України – правова основа 

оперативно-розшукова діяльність. Засоби оперативної фотозйомки й 

відеозапису. Правові основи застосування негласної фото, кінозйомки. Негласна 

фото -, кінозйомка. Тактичні прийоми, правила негласного застосування фото-, 

кінозйомки.  

 

Рекомендована література до теми: 

1. Кримінальний кодекс України. – К., 2001. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012. 

3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 

18.02.1992 р. 

4. Закон України "Про Національну поліцію" № 580 від 02.07.2015 р. 

5. Закон України "Про прокуратуру" № 1697 від 14.10.2014 р. 

6. Закон України "Про державне бюро розслідувань" № 794 від 12.11.2015 р. 

7. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229-12 від 5.03.1992 р. 

8. Закон України "Про Національне антикорупційне бюро" № 1698 від 

14.10.2014 р. 

9.Закон України «Про розвідувальні органи України» від 3 квітня 2003 р. (зі 

змінами та доповненнями). 

10.Закон України «Про Державну прикордонну службу» від 18 лютого 1992 р. 

(зі змінами та доповненнями). 

11.Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 1 грудня 2005 

р. (зі змінами та доповненнями). 

12. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
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13. Закон України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах 

України” від 7 березня 2002 р. № 3099-ІІІ 

14. Указ Президента України «Про впорядкування виготовлення, придбання 

та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку» від 

13.04.2001 №256 

15. Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, 

реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з 

каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.11.2001 №1450 

16. 8. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність: Підруч.-Х.,2002. 

 

ТЕМА 2. ЗАСОБИ НЕГЛАСНОЇ ФОТО-, КІНОЗЙОМКИ. 

 

Практичне заняття № 3. – 2 год. 

 

План: 

1. Поняття і цілі ОФЗ і ВЗ. 

2. Класифікація й тактико-технічні дані апаратури негласної 

(оперативної) фото-, кінозйомки. 

3.Тактичні прийоми, правила негласного застосування  фото-, 

кінозйомки та документальне оформлення такого застосування. 

4.Негласне фотографування документів, предметів та осіб. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Конституція  України – основний закон регулювання оперативно-

розшукової діяльності. Оперативно-розшукове законодавство України – 

правова основа оперативно-розшукова діяльність. Засоби оперативної 

фотозйомки й відеозапису. Правові основи застосування негласної фото, 

кінозйомки. Негласна фото -, кінозйомка. Тактичні прийоми, правила 

негласного застосування фото-, кінозйомки.  

 

Рекомендована література до теми: 

1. Кримінальний кодекс України. – К., 2001. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012. 

3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 

18.02.1992 р. 

4. Закон України "Про Національну поліцію" № 580 від 02.07.2015 р. 

5. Закон України "Про прокуратуру" № 1697 від 14.10.2014 р. 

6. Закон України "Про державне бюро розслідувань" № 794 від 12.11.2015 р. 

7. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229-12 від 5.03.1992 р. 

8. Закон України "Про Національне антикорупційне бюро" № 1698 від 

14.10.2014 р. 

9.Закон України «Про розвідувальні органи України» від 3 квітня 2003 р. (зі 

змінами та доповненнями). 

10.Закон України «Про Державну прикордонну службу» від 18 лютого 1992 р. 
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(зі змінами та доповненнями). 

11.Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» від 1 грудня 2005 

р. (зі змінами та доповненнями). 

12.Закон України “Про державну охорону органів державної влади України та 

посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

13. Закон України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах 

України” від 7 березня 2002 р. № 3099-ІІІ 

14. Указ Президента України «Про впорядкування виготовлення, придбання 

та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку» від 

13.04.2001 №256 

15. Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, 

реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з 

каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.11.2001 №1450 

16. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність: Підруч.-Х.,2002. 

 

ТЕМА 3. ПОШУКОВІ ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ. 

 

Практичне заняття № 4. – 2 год. 

 

План: 

1. Поняття та значення пошукових приладів та пристосувань в 

правоохоронній діяльності.. 

1. Основні характеристики та принцип дії пошукових пристроїв, їх види. 

2. Підготовка та розшук предметів у різних захищених середовищах  

3. Документальне оформлення застосування пошукових пристроїв при 

проведенні негласних слідчих(розшукових) дій. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття та значення пошукових приладів та пристосувань, принцип дії 

пошукових пристроїв, підготовка та розшук предметів, документальне оформлення 

застосування пошукових пристроїв, негласні слідчі (розшукові) дії. 

Рекомендована література до теми: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. 

2. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012. 

3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 

18.02.1992 р. 

4. 12.Закон України “Про державну охорону органів державної влади 

України та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

5. Закон України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах 

України” від 7 березня 2002 р. № 3099-ІІІ 

6. Указ Президента України «Про впорядкування виготовлення, придбання 

та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку» від 

13.04.2001 №256 

7. Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, 

реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з 
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каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.11.2001 №1450 

8. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність: Підруч.-Х.,2002. 

9. Рудік В.М., Лісіцков О.В., Хараберюш І.Ф. Деякі шляхи запобігання 

травматизму та загибелі особового складу ОВС України під час охорони 

громадського порядку та проведення оперативних заходів: науково-практичні 

рекомендації. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2004. – 74 с. 

10. Спеціальна техніка ОВС та її застосування (загальна частина): навчальний 

посібник. / Укл. Дрозд Ю.В., Телійчук В.Г. - Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, кафедра 

оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної тактики, 

2006. - 72 с. 

11. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій.Сучасний стан та роль 

використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Засоби зв’язку та 

їхнє застосування в діяльності ОВС – м. Харків, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 2013. /  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

12. Спеціальна техніка НПУ : мета, система, завдання. Підручник. 

Спеціальна техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta 2016 

 

 

ТЕМА 3. ПОШУКОВІ ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ. 

 

Практичне заняття № 5. – 2 год. 

 

План: 
1.Призначення, принцип дії, склад, структура та ТТХ магнітного шукача – підіймача. 

Основні тактичні прийоми роботи з приладом. 

2.Призначення, принцип дії та ТТХ оптичних пошукових засобів. (ОЛД-41, «Ультрафот» 

та ін.)  

3.Призначення, принцип дії та ТТХ радіоелектронних пошукових засобів для виявлення 

каналів та технічних засобів зняття інформації (на прикладі CPM-700,”Акула” та ін.). 

4.Основні положення нормативно-правових засад використання приладів пошукової 

техніки та документальне оформлення їхнього застосування. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

призначення, принцип дії, склад, структура магнітного шукача – підіймача. 

оптичні пошукові засоби, радіоелектронні пошукові засоби, основні положення 

нормативно-правових засад використання приладів пошукової техніки. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. 

2. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012. 

3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 від 

18.02.1992 р. 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta
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4. 12.Закон України “Про державну охорону органів державної влади 

України та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

5. Закон України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах 

України” від 7 березня 2002 р. № 3099-ІІІ 

6. Указ Президента України «Про впорядкування виготовлення, придбання 

та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку» від 

13.04.2001 №256 

7. Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, 

реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з 

каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.11.2001 №1450 

8. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність: Підруч.-Х.,2002. 

9. Рудік В.М., Лісіцков О.В., Хараберюш І.Ф. Деякі шляхи запобігання 

травматизму та загибелі особового складу ОВС України під час охорони 

громадського порядку та проведення оперативних заходів: науково-практичні 

рекомендації. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2004. – 74 с. 

10. Спеціальна техніка ОВС та її застосування (загальна частина): навчальний 

посібник. / Укл. Дрозд Ю.В., Телійчук В.Г. - Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, кафедра 

оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної тактики, 

2006. - 72 с. 

11. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій.Сучасний стан та роль 

використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Засоби зв’язку та 

їхнє застосування в діяльності ОВС – м. Харків, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 2013. /  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

12. Спеціальна техніка НПУ : мета, система, завдання. Підручник. 

Спеціальна техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta 2016 

 

ТЕМА 4. МІСЦЕ І РОЛЬ ДАНИХ, ОДЕРЖАНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ 

ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. 

 

Практичне  заняття № 6. – 2 год. 

 

План: 

1. Напрями використання у кримінальному процес даних, одержаних у 

результаті застосування технічних засобів, фіксації інформації під час 

здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. 

2. Способи використання даних, одержаних у результаті застосування 

технічних засобів, фіксації інформації під час здійснення негласних 

розшукових заходів у разі неможливості введення у кримінальне провадження 

інформації про технічні характеристики спеціальних технічних засобів фіксації, 

про умови, способи та об’єкти їх виконання. 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta
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3. Дотримання  принципу законності при застосуванні спеціальних 

технічних засобів у процесі доказування в кримінальному провадженні. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

кримінальний процес, фіксація інформації під час здійснення негласних слідчих 

(розшукових) дій, способи використання даних, негласні розшукові заходи, 

доказування в кримінальному провадженні. 

 

Рекомендована література до теми: 
1. Конституція України . - К., 1996; 

2. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

3. Кримінально-процесуальний кодекс України/ [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17 

4. Закон України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів»:  від 23 грудня 1993 р. № 3781-XII (Із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 312-XІV від 11.12.98, № 743-ІV від 15.05.2003, 

№ 1254-VІ від 14.04.2009 ) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. 

– Ст. 50. 

5. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 

1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 303. 

6. Закон України “Про Службу Безпеки України” // ВВР України. -1992. - № 

27. - Ст. 382 (зі змін. та допов. станом на 06.02.03). 

7. Закон України “Про Державну прикордонну службу” // ВВР України. - 

2003. - № 27. - Ст. 209. 

8. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю” // ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 358 (зі змін. та 

допов. станом на 07.03.02). 

9. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

10. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 

11. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

12. Шинкаренко І. Р. Правове регулювання оперативно-розшукової 

діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-

логічні схеми) : Навч. посіб. / І. Р. Шинкаренко, І. О. Шинкаренко, О. В. 

Кириченко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровській державний університет 

внутрішніх справ; Ліра ЛТД, 2015. – 272 с.  

 

ТЕМА 4. МІСЦЕ І РОЛЬ ДАНИХ, ОДЕРЖАНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ 

ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
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Практичне заняття № 7. – 2 год. 

 

План: 

1.  Законодавчі акти, які становлять правову основу використання 

спеціальної техніки у діяльності органів досудового розслідування. 

2. Використання даних, одержаних у результаті застосування 

спеціальних технічних засобів оперативними та слідчими підрозділами 

у разі неможливості введення у кримінальне провадження.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

законодавчі акти, які становлять правову основу використання спеціальної 

техніки, використання даних, одержаних у результаті застосування спеціальних 

технічних засобів. 

Рекомендована література до теми: 
1. Конституція України . - К., 1996; 

2. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

3. Кримінально-процесуальний кодекс України/ [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17 

4. Закон України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів»:  від 23 грудня 1993 р. № 3781-XII (Із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 312-XІV від 11.12.98, № 743-ІV від 15.05.2003, 

№ 1254-VІ від 14.04.2009 ) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. 

– Ст. 50. 

5. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 

1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 303. 

6. Закон України “Про Службу Безпеки України” // ВВР України. -1992. - № 

27. - Ст. 382 (зі змін. та допов. станом на 06.02.03). 

7. Закон України “Про Державну прикордонну службу” // ВВР України. - 

2003. - № 27. - Ст. 209. 

8. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю” // ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 358 (зі змін. та 

допов. станом на 07.03.02). 

9. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

10. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 

11. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

12. Шинкаренко І. Р. Правове регулювання оперативно-розшукової 

діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-

логічні схеми) : Навч. посіб. / І. Р. Шинкаренко, І. О. Шинкаренко, О. В. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
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Кириченко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровській державний університет 

внутрішніх справ; Ліра ЛТД, 2015. – 272 с.  

 

 

 

 

ТЕМА 5. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ САМООБОРОНИ. 

 

Практичне заняття №8. – 2 год. 

 

 

План: 
 

1. Поняття спеціальних засобів, які використовуються у процесі охорони 

праці 

2. Класифікація видів спеціальних засобів за цільовим призначенням. 

3. Призначення і класифікація засобів індивідуального захисту, що 

використовуються при охороні громадського порядку. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

поняття спеціальних засобів, які використовуються у процесі охорони праці, 

види спеціальних засобів, класифікація засобів індивідуального захисту. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р. 

// ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 303. 

2. Закон України “Про Службу Безпеки України” // ВВР України. -1992. - № 27. 

- Ст. 382 (зі змін. та допов. станом на 06.02.03). 

3. Закон України “Про Державну прикордонну службу” // ВВР України. - 2003. 

- № 27. - Ст. 209. 

4. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю” // ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 358 (зі змін. та допов. 

станом на 07.03.02). 

5. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України та 

посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

6. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 
7. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

8. Указ Президента України про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. 

№ 143/2002.  

http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
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9. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

10. Хараберюш І.Ф. Спец, техніка в ОВС: заг.частина: - 

Навч.посіб. Донецьк, 2002. 

11. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2006. – 80 с. 

12. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2005. – 76 с. 

13. Рудік В.М., Лісіцков О.В., Хараберюш І.Ф. Деякі шляхи запобігання 

травматизму та загибелі особового складу ОВС України під час охорони 

громадського порядку та проведення оперативних заходів: науково-практичні 

рекомендації. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2004. – 74 с. 

14. Спеціальна техніка ОВС та її застосування (загальна частина): навчальний 

посібник. / Укл. Дрозд Ю.В., Телійчук В.Г. - Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 

кафедра оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної 

тактики, 2006. - 72 с. 

15. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій.Сучасний стан та роль 

використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Засоби зв’язку та 

їхнє застосування в діяльності ОВС – м. Харків, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 2013. /  [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 

16. Спеціальна техніка НПУ : мета, система, завдання. Підручник. 

Спеціальна техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta 2016 

 

ТЕМА 5. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ САМООБОРОНИ. 

 

Практичне заняття №9. – 2 год. 

План: 

1 Класифікація засобів індивідуального захисту за рівнем броне захисту.  

2 Основні можливості засобів індивідуального захисту, що 

використовуються в МВС України. Особливості експлуатації і зберігання 

засобів індивідуального захисту. 

3 Призначення і класифікація спеціальних технічних засобів активної 

оборони з поділом на підгрупи засобів. 

4 Призначення і класифікація подразнюючих речовин, які 

використовуються в засобах активної оборони. Заходи безпеки їх застосування. 

5 Правила і тактика застосування спеціальних засобів засоби активної 

оборони при охороні громадського порядку. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття і класифікація спеціальних технічних засобів, що відносяться до 

засобів активної оборони, нормативно-правові основи застосування спеціальних 

засобів забезпечення громадського порядку, правила і тактика застосування 

спеціальних засобів засоби активної оборони. 

Рекомендована література до теми: 

1. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 

1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 303. 

2. Закон України “Про Службу Безпеки України” // ВВР України. -1992. - № 

27. - Ст. 382 (зі змін. та допов. станом на 06.02.03). 

3. Закон України “Про Державну прикордонну службу” // ВВР України. - 

2003. - № 27. - Ст. 209. 

4. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю” // ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 358 (зі змін. 

та допов. станом на 07.03.02). 

5. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

6. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 
7. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

8. Указ Президента України про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. 

№ 143/2002.  

9. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

10. Хараберюш І.Ф. Спец, техніка в ОВС: заг.частина: - 

Навч.посіб. Донецьк, 2002. 

11. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2006. – 80 с. 

12. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2005. – 76 с. 

13. Рудік В.М., Лісіцков О.В., Хараберюш І.Ф. Деякі шляхи запобігання 

травматизму та загибелі особового складу ОВС України під час охорони 

громадського порядку та проведення оперативних заходів: науково-практичні 

рекомендації. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2004. – 74 с. 

14. Спеціальна техніка ОВС та її застосування (загальна частина): навчальний 

посібник. / Укл. Дрозд Ю.В., Телійчук В.Г. - Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, кафедра 

оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної тактики, 

2006. - 72 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
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15. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій.Сучасний стан та роль 

використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Засоби зв’язку та 

їхнє застосування в діяльності ОВС – м. Харків, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 2013. /  [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 

16. Спеціальна техніка НПУ : мета, система, завдання. Підручник. 

Спеціальна техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta 2016 

 

 

ТЕМА 6. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОХОРОНИ. ЗАСОБИ ОХОРОННО-

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ. 

 

Практичне заняття №10. – 2 год. 

 

План: 

1. Основні поняття про підрозділи НПУ, які здійснюють охоронні функції 

об’єктів з різними формами власності. Правова основа їх діяльності. 

2. Класифікація та призначення технічних засобів охорони. Класифікація і 

принципи дії датчиків: електромеханічні, п’єзоелектричні, ємнісні, 

фотопроменеві, ультразвукові. 

3. Класифікація технічних засобів спеціальної охоронної техніки за 

принципом дії. 

4. Особливість застосування об’єктових засобів охоронної сигналізації, 

основні її елементи. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

підрозділи НПУ, які здійснюють охоронні функції об’єктів з різними формами 

власності, класифікація та призначення технічних засобів охорони, 

класифікація і принципи дії датчиків, технічні засоби спеціальної охоронної 

техніки. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 

1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 303. 

2. Закон України “Про Службу Безпеки України” // ВВР України. -1992. - № 

27. - Ст. 382 (зі змін. та допов. станом на 06.02.03). 

3. Закон України “Про Державну прикордонну службу” // ВВР України. - 

2003. - № 27. - Ст. 209. 

4. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю” // ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 358 (зі змін. та 

допов. станом на 07.03.02). 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta
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5. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

6. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 
7. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

8. Указ Президента України про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. 

№ 143/2002.  

9. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

10. Хараберюш І.Ф. Спец, техніка в ОВС: заг.частина: - 

Навч.посіб. Донецьк, 2002. 

11. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2006. – 80 с. 

12. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2005. – 76 с. 

13. Рудік В.М., Лісіцков О.В., Хараберюш І.Ф. Деякі шляхи запобігання 

травматизму та загибелі особового складу ОВС України під час охорони 

громадського порядку та проведення оперативних заходів: науково-практичні 

рекомендації. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2004. – 74 с. 

14. Спеціальна техніка ОВС та її застосування (загальна частина): навчальний 

посібник. / Укл. Дрозд Ю.В., Телійчук В.Г. - Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, кафедра 

оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної тактики, 

2006. - 72 с. 

15. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій.Сучасний стан та роль 

використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Засоби зв’язку та 

їхнє застосування в діяльності ОВС – м. Харків, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 2013. /  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

16. Спеціальна техніка НПУ : мета, система, завдання. Підручник. 

Спеціальна техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta 2016 

 

ТЕМА 6. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОХОРОНИ. ЗАСОБИ ОХОРОННО-

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 

 

Практичне заняття №11. – 2 год. 

 

План: 

http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta
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1 Принципи роботи та тактико- технічні дані датчиків та приймально-

контрольних пристроїв охоронно-пожежної сигналізації та їх призначення.  

2 Призначення та тактико-технічні характеристики систем автономної та 

централізованої охорони об’єктів власності.  

3 Система централізованої охорони об’єктів. Призначення і особливості 

використання системи централізованої охорони: „НЄВА – ЮМ”, „Комета – К”, 

„ЦИКЛОН” та ін. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

підрозділи НПУ, які здійснюють охоронні функції об’єктів з різними формами 

власності, класифікація та призначення технічних засобів охорони, 

класифікація і принципи дії датчиків, технічні засоби спеціальної охоронної 

техніки, систем автономної та централізованої охорони об’єктів 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 

1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 303. 

2. Закон України “Про Службу Безпеки України” // ВВР України. -1992. - № 

27. - Ст. 382 (зі змін. та допов. станом на 06.02.03). 

3. Закон України “Про Державну прикордонну службу” // ВВР України. - 

2003. - № 27. - Ст. 209. 

4. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю” // ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 358 (зі змін. та 

допов. станом на 07.03.02). 

5. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

6. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 
7. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

8. Указ Президента України про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. 

№ 143/2002.  

9. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

10. Хараберюш І.Ф. Спец, техніка в ОВС: заг.частина: - 

Навч.посіб. Донецьк, 2002. 

11. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2006. – 80 с. 

12. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
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внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2005. – 76 с. 

13. Рудік В.М., Лісіцков О.В., Хараберюш І.Ф. Деякі шляхи запобігання 

травматизму та загибелі особового складу ОВС України під час охорони 

громадського порядку та проведення оперативних заходів: науково-практичні 

рекомендації. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2004. – 74 с. 

14. Спеціальна техніка ОВС та її застосування (загальна частина): навчальний 

посібник. / Укл. Дрозд Ю.В., Телійчук В.Г. - Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, кафедра 

оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної тактики, 

2006. - 72 с. 

15. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій.Сучасний стан та роль 

використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Засоби зв’язку та 

їхнє застосування в діяльності ОВС – м. Харків, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 2013. /  [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 

16. Спеціальна техніка НПУ : мета, система, завдання. Підручник. 

Спеціальна техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta 2016 

 

Змістовий модуль ІІ . Засоби забезпечення управління діями 

співробітників органів національної поліції України 

при виконанні службово-бойових завдань 

у різних умовах оперативної обстановки 

 

ТЕМА 7. ПРИЗНАЧЕННЯ, ВИДИ ЗВ’ЯЗКУ Й ПОРЯДОК 

ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ 

ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. 

 

Практичне заняття №11. – 2 год. 

 

План: 

1. Призначення та організація зв’язку в органах НПУ.  

2. Види провідних засобів зв’язку.  

3.  Правила експлуатації засобів провідного зв’язку.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

призначення та організація зв’язку, провідий зв’язок, види провідних засобів 

зв’язку, призначення і тактико-технічні характеристики гучномовних та 

стаціонарних установок. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 

1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 303. 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta
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2. Закон України “Про Службу Безпеки України” // ВВР України. -1992. - № 

27. - Ст. 382 (зі змін. та допов. станом на 06.02.03). 

3. Закон України “Про Державну прикордонну службу” // ВВР України. - 

2003. - № 27. - Ст. 209. 

4. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю” // ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 358 (зі змін. та 

допов. станом на 07.03.02). 

5. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

6. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 
7. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

8. Указ Президента України про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. 

№ 143/2002.  

9. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

10. Хараберюш І.Ф. Спец, техніка в ОВС: заг.частина: - 

Навч.посіб. Донецьк, 2002. 

11. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2006. – 80 с. 

12. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2005. – 76 с. 

13. Рудік В.М., Лісіцков О.В., Хараберюш І.Ф. Деякі шляхи запобігання 

травматизму та загибелі особового складу ОВС України під час охорони 

громадського порядку та проведення оперативних заходів: науково-практичні 

рекомендації. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2004. – 74 с. 

14. Спеціальна техніка ОВС та її застосування (загальна частина): навчальний 

посібник. / Укл. Дрозд Ю.В., Телійчук В.Г. - Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, кафедра 

оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної тактики, 

2006. - 72 с. 

15. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій.Сучасний стан та роль 

використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Засоби зв’язку та 

їхнє застосування в діяльності ОВС – м. Харків, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 2013. /  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

16. Спеціальна техніка НПУ : мета, система, завдання. Підручник. 

Спеціальна техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta 2016 
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ТЕМА 7. ПРИЗНАЧЕННЯ, ВИДИ ЗВ’ЯЗКУ Й ПОРЯДОК 

ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ 

ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. 

 

Практичне заняття №12. – 2 год. 

План: 

1.Призначення та тактико-технічні характеристики електромегафонів.  

2.Призначення і тактико-технічні характеристики гучномовних та стаціонарних 

установок. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

призначення та організація зв’язку, провідий зв’язок, види провідних засобів 

зв’язку, призначення і тактико-технічні характеристики гучномовних та 

стаціонарних установок. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 

1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 303. 

2. Закон України “Про Службу Безпеки України” // ВВР України. -1992. - № 

27. - Ст. 382 (зі змін. та допов. станом на 06.02.03). 

3. Закон України “Про Державну прикордонну службу” // ВВР України. - 

2003. - № 27. - Ст. 209. 

4. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю” // ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 358 (зі змін. та 

допов. станом на 07.03.02). 

5. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

6. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 
7. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

8. Указ Президента України про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. 

№ 143/2002.  

9. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

10. Хараберюш І.Ф. Спец, техніка в ОВС: заг.частина: - 

Навч.посіб. Донецьк, 2002. 

11. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
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2006. – 80 с. 

12. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2005. – 76 с. 

13. Рудік В.М., Лісіцков О.В., Хараберюш І.Ф. Деякі шляхи запобігання 

травматизму та загибелі особового складу ОВС України під час охорони 

громадського порядку та проведення оперативних заходів: науково-практичні 

рекомендації. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2004. – 74 с. 

14. Спеціальна техніка ОВС та її застосування (загальна частина): навчальний 

посібник. / Укл. Дрозд Ю.В., Телійчук В.Г. - Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, кафедра 

оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної тактики, 

2006. - 72 с. 

15. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій.Сучасний стан та роль 

використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Засоби зв’язку та 

їхнє застосування в діяльності ОВС – м. Харків, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 2013. /  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

16. Спеціальна техніка НПУ : мета, система, завдання. Підручник. 

Спеціальна техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta 2016 

 

 

ТЕМА 8. ВИДИ І ПРИНЦИПИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ, ЯКИЙ 

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАТИВНО-

СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ СПЕЦІАЛЬНИМИ 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 

Практичне заняття №13. – 2 год. 

 

План: 

1. Основні напрямки використання засобів радіозв’язку та їх роль в 

оперативно службовій діяльності. 

2. Організація використання засобів радіозв’язку.  

3. Поняття ланцюгового та радіальної схеми організації та використання 

радіозв’язку.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

призначення та організація радіозв’язку, види засобів радіозв’язку, призначення 

і тактико-технічні характеристики засобів радіозв’язку. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 

1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 303. 
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2. Закон України “Про Службу Безпеки України” // ВВР України. -1992. - № 

27. - Ст. 382 (зі змін. та допов. станом на 06.02.03). 

3. Закон України “Про Державну прикордонну службу” // ВВР України. - 

2003. - № 27. - Ст. 209. 

4. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю” // ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 358 (зі змін. та 

допов. станом на 07.03.02). 

5. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

6. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 
7. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

8. Указ Президента України про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. 

№ 143/2002.  

9. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

10. Хараберюш І.Ф. Спец, техніка в ОВС: заг.частина: - 

Навч.посіб. Донецьк, 2002. 

11. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2006. – 80 с. 

12. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2005. – 76 с. 

13. Рудік В.М., Лісіцков О.В., Хараберюш І.Ф. Деякі шляхи запобігання 

травматизму та загибелі особового складу ОВС України під час охорони 

громадського порядку та проведення оперативних заходів: науково-практичні 

рекомендації. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2004. – 74 с. 

14. Спеціальна техніка ОВС та її застосування (загальна частина): навчальний 

посібник. / Укл. Дрозд Ю.В., Телійчук В.Г. - Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, кафедра 

оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної тактики, 

2006. - 72 с. 

15. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій.Сучасний стан та роль 

використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Засоби зв’язку та 

їхнє застосування в діяльності ОВС – м. Харків, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 2013. /  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

16. Спеціальна техніка НПУ : мета, система, завдання. Підручник. 

Спеціальна техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta 2016 
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ТЕМА 8. ВИДИ І ПРИНЦИПИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ, ЯКИЙ 

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАТИВНО-

СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ СПЕЦІАЛЬНИМИ 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 

Практичне заняття №14. – 2 год. 
 

План: 

1. Правила радіообміну. Порядок входження в радіозв’язок, виклик та 

передавання повідомлень. 

2. Дисципліна зв’язку під час передавання службової інформації. Перелік 

відомостей, які заборонені для передачі відкритим текстом. Особливості роботи 

з УКХ радіостанціями. 

3. Дисципліна зв’язку під час передавання службової інформації. Перелік 

відомостей, які заборонені для передачі відкритим текстом. Особливості роботи 

з УКХ радіостанціями. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

призначення та організація радіозв’язку, види засобів радіозв’язку, призначення 

і тактико-технічні характеристики засобів радіозв’язку, дисципліна зв’язку під 

час передавання службової інформації. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 

1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 303. 

2. Закон України “Про Службу Безпеки України” // ВВР України. -1992. - № 

27. - Ст. 382 (зі змін. та допов. станом на 06.02.03). 

3. Закон України “Про Державну прикордонну службу” // ВВР України. - 

2003. - № 27. - Ст. 209. 

4. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю” // ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 358 (зі змін. та 

допов. станом на 07.03.02). 

5. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

6. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 
7. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 
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8. Указ Президента України про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. 

№ 143/2002.  

9. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

10. Хараберюш І.Ф. Спец, техніка в ОВС: заг.частина: - 

Навч.посіб. Донецьк, 2002. 

11. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2006. – 80 с. 

12. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2005. – 76 с. 

13. Рудік В.М., Лісіцков О.В., Хараберюш І.Ф. Деякі шляхи запобігання 

травматизму та загибелі особового складу ОВС України під час охорони 

громадського порядку та проведення оперативних заходів: науково-практичні 

рекомендації. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2004. – 74 с. 

14. Спеціальна техніка ОВС та її застосування (загальна частина): навчальний 

посібник. / Укл. Дрозд Ю.В., Телійчук В.Г. - Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, кафедра 

оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної тактики, 

2006. - 72 с. 

15. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій.Сучасний стан та роль 

використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Засоби зв’язку та 

їхнє застосування в діяльності ОВС – м. Харків, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 2013. /  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

16. Спеціальна техніка НПУ : мета, система, завдання. Підручник. 

Спеціальна техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta 2016 

 

 

ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦТЕХНІКИ І 

СПЕЦЗАСОБІВ САМООБОРОНИ У ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ 

СПЕЦСЛУЖБ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ ПРАВООХОРОНИ 

 

Практичне заняття №16. – 2 год. 
 

План: 

1.Правові основи застосування правоохоронними органами спеціальної 

техніки і спеціальних засобів при виконанні службових завдань під час 

припинення і ліквідації групових правопорушень громадського порядку, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
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забезпечення безпеки громадян і затримання озброєних злочинців за різних 

умов складного оперативного затримання 

2.Компетенція посадових осіб органів НПУ різних рівнів у прийнятті 

рішення про застосування тих чи інших видів спеціальних засобів і спеціальної 

техніки. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

виконання службових завдань, групові правопорушення громадського порядку, 

забезпечення безпеки громадян, спеціальних засобів і спеціальної техніки. 

 

 

 

 

Рекомендована література до теми: 
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2. Закон України “Про Службу Безпеки України” // ВВР України. -1992. - № 

27. - Ст. 382 (зі змін. та допов. станом на 06.02.03). 

3. Закон України “Про Державну прикордонну службу” // ВВР України. - 

2003. - № 27. - Ст. 209. 

4. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю” // ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 358 (зі змін. та 

допов. станом на 07.03.02). 

5. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 
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7. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

8. Указ Президента України про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. 

№ 143/2002.  

9. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

10. Хараберюш І.Ф. Спец, техніка в ОВС: заг.частина: - 

Навч.посіб. Донецьк, 2002. 

11. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2006. – 80 с. 

12. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2005. – 76 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF


25 

  

13. Рудік В.М., Лісіцков О.В., Хараберюш І.Ф. Деякі шляхи запобігання 

травматизму та загибелі особового складу ОВС України під час охорони 

громадського порядку та проведення оперативних заходів: науково-практичні 

рекомендації. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2004. – 74 с. 

14. Спеціальна техніка ОВС та її застосування (загальна частина): навчальний 

посібник. / Укл. Дрозд Ю.В., Телійчук В.Г. - Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, кафедра 

оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної тактики, 

2006. - 72 с. 

15. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій.Сучасний стан та роль 

використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Засоби зв’язку та 

їхнє застосування в діяльності ОВС – м. Харків, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 2013. /  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

16. Спеціальна техніка НПУ : мета, система, завдання. Підручник. 

Спеціальна техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta 2016 

 

 

 

ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦТЕХНІКИ І 

СПЕЦЗАСОБІВ САМООБОРОНИ У ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ 

СПЕЦСЛУЖБ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ ПРАВООХОРОНИ 

 

Практичне заняття №17. – 2 год. 
 

План: 

1. Межі застосування спеціальних засобів активної оборони до різних категорій 

громадян та оціночні критерії допустимості їх застосування 

2. Порядок застосування спецтехніки для огляду місцевості після затримання 

озброєних злочинців під час спеціальної операції.. 

3.Роль і місце спеціальних і технічних засобів при посиленні охорони важливих 

об’єктів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

виконання службових завдань, групові правопорушення громадського порядку, 

забезпечення безпеки громадян, спеціальних засобів і спеціальної техніки. 

 

Рекомендована література до теми: 

 

1. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 

2. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 

1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 303. 
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допов. станом на 07.03.02). 

6. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 
7. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

8. Указ Президента України про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. 

№ 143/2002.  

9. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

10. Хараберюш І.Ф. Спец, техніка в ОВС: заг.частина: - 

Навч.посіб. Донецьк, 2002. 

11. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2006. – 80 с. 

12. Рудік В.М., Хараберюш І.Ф., Буханченко А.Г. Спеціальна техніка в органах 

внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник в схемах. – Донецьк, 

2005. – 76 с. 

13. Рудік В.М., Лісіцков О.В., Хараберюш І.Ф. Деякі шляхи запобігання 

травматизму та загибелі особового складу ОВС України під час охорони 

громадського порядку та проведення оперативних заходів: науково-практичні 

рекомендації. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ, 2004. – 74 с. 

14. Спеціальна техніка ОВС та її застосування (загальна частина): навчальний 

посібник. / Укл. Дрозд Ю.В., Телійчук В.Г. - Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, кафедра 

оперативно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та спеціальної тактики, 

2006. - 72 с. 

15. Світличний В.А., Онищенко Ю.М. Тексти лекцій.Сучасний стан та роль 

використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. Засоби зв’язку та 

їхнє застосування в діяльності ОВС – м. Харків, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, 2013. /  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

16. Спеціальна техніка НПУ : мета, система, завдання. Підручник. 

Спеціальна техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304205/specialna_tehnika_npu_meta 2016 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних заняттях 

 

Б А Л И ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 

завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 

питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії 

та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 

планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними 

неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на 

теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 

стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички 

та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 

закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 

завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 

знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 

недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань 

містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, 

з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 

розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


