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ТЕМА 1. Загальні положення спеціальної техніки. 

 

1. Складові системи спеціальної техніки, яка використовується у тому або 

іншому напрямі діяльності правоохоронних органів. 

2. Завдання спеціальної техніки, яку застосовують для забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності. 

3. Що означають терміни ―спеціальна техніка‖ і ―спеціальні засоби‖? 

4. Процесуальне оформлення використання спеціальних технічних засобів в 

оперативно-службовій діяльності правоохоронних органів і попередженні 

злочинів силами служб безпеки компаній та підприємств. 

5. Правові засади використання спеціальної апаратури під час здійснення 

оперативно-розшукових заходів, а також пошукових приладів, засобів 

магнітного звукозапису та технічних засобів які забезпечують управлінську 

діяльність правоохоронних органів. 

6. Завдання, які вирішуються працівниками служб безпеки підприємства за 

допомогою застосування спеціальної техніки. 

7. Критерії присутності та використання технічних засобів і методів 

працівниками служб недержавної системи безпеки підприємства. 

8. Класифікація засобів і методів спеціальної техніки, які використовуються 

працівниками служб безпеки підприємств 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. 

9. Загальні та спеціальні завдання курсу ―Спеціальна техніка‖. 

 

 

Рекомендована література: (1.1-1.9, 1.13, 1.17, 1.27-1.32, 2.1, 2.2) 

 

ТЕМА 2. Засоби негласної фото-, кінозйомки 

1. Поняття та мета застосування негласної кіно-, фотозйомки.  

2. Зйомка нерухомих об’єктів. 

3. Тактичні особливості знімання залежно від конкретних умов. 

4. Негласна фото -, кінозйомка з великої відстані. 

5. Негласне фотографування документів та предметів. 

6. Прилад для зйомки рефлексним способом: ФК- 2. 

7. Види апаратури для негласної фото -, кінозйомки осіб, документів та предметів, 

що становлять оперативний інтерес. 

8. Тактичні прийоми, правила негласного застосування та документальне 

оформлення такого застосування. 

9. Правові основи застосування негласної фото, кінозйомки 

10. Специфіка застосування спеціальних мікрофотоапаратів РК-420, РК-345, 

РК 1700, РК 1565 з мікрооб’єктивами і ендоскопів. 

11. 7. З’ясуйте принцип роботи пристрою типу ДМ-18, який застосовують для 

виявлення прихованого відеоспостереження. 
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Рекомендована література до Теми 2: (1.1-1.9, 1.13, 1.17, 1.19-1.26, 1.33, 2.1, 

2.2) 

 

ТЕМА 3. Пошукові прилади та пристосування 

 

1. Дайте визначення поняття ―пошукові прилади‖. 

2. Назвіть види пошукових приладів, які застосовують з метою відшукання 

знарядь, що використовувалися правопорушниками при підготовці і вчиненні 

злочинів, та інших предметів, що можуть мати доказове значення. 

3. Охарактеризуйте призначення індукційного напівпровідникового 

металошукача ―ІМП‖, який може бути використаний як при виконанні слідчих 

(розшукових) дій, так і при здійсненні оперативно-розшукових заходів. 

4. Назвіть максимальну глибину, на якій шукані предмети можуть бути 

виявлені в ґрунті або в інших щільних середовищах та в воді. 

5. Назвіть мінімальну відстань між двома металошукачами, які можуть 

застосовуватися одночасно при пошуку різних предметів, аби виключити 

взаємний вплив їхніх магнітних полів. 

6. Охарактеризуйте можливості приладу С-70 для відшукання різних слідів з 

урахуванням його конституційних функцій. 

7. Охарактеризуйте принципи дії індуктивного напівпровідникового 

металошукача ―ІМП‖. 

8. Розкрийте відмінності складання металошукача для роботи в положенні 

―лежачи‖ і в положенні ―стоячи‖. 

9. Охарактеризуйте тактику використання металошукача у тих випадках, коли 

необхідно вести пошук на місцевості. 

 

Рекомендована література до Теми 3: (1.1-1.9, 1.13, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 2.1, 

2.2, 2.8) 

 

ТЕМА 4. Місце і роль даних, одержаних у результаті застосування спеціальних 

технічних засобів у процесі доказування в кримінальному провадженні 

 

1. Поняття даних, одержаних у результаті застосування пошукової техніки за 

необхідності знайти предмети, які можуть мати доказове значення. 

2. Роль даних, одержаних у результаті застосування пошукової техніки, у 

доказуванні в кримінальному судочинстві. 

3. Напрями використання даних, отриманих у результаті застосування 

спеціальних технічних засобів у процесі оперативно-розшукової діяльності. 

4. Умови введення в кримінальний процес даних, одержаних у результаті 

застосування технічних засобів, фіксації інформації під час здійснення таємних 

оперативно-розшукових заходів. 

5. Способи використання даних, одержаних у результаті таємного застосування 

спеціальної техніки, у разі неможливості введення у кримінальне провадження 
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інформації про технічні характеристики спеціальних технічних засобів фіксації, 

про умови, способи та об’єкти їх виконання. 

6. Порядок надання результатів застосування спеціальних технічних засобів 

органу досудового слідства, слідчому або суду. 

7. Характеристика матеріальної форми даних, що одержані у результаті 

застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі і мають 

значення для кримінального провадження. 

8. Інформаційний сенс та інформаційна цінність даних, одержаних у результаті 

застосування спеціальних технічних засобів у виявленні та розслідуванні 

злочинів. 

9. Можливість відображення даних, які отримані в результаті застосування 

спеціальних технічних засобів і мають значення для встановлення певних 

обставин з метою правильного вирішення кримінальної справи. 

10. Функції науково-технічних засобів, які використовуються у кримінальному 

судочинстві. 

 

Рекомендована література до Теми 4: (1.3-1.7, 1.13, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 2.1, 

2.2, 2.8) 

 

ТЕМА 5. Спеціальні засоби самооборони 

 

1. Законспектувати та вивчити статті Закону України „Про Національну 

поліцію України‖, що регламентують застосування спеціальних засобів при 

охороні громадського порядку. 

2. Вивчити та законспектувати характеристики спеціальних засобів активної 

оборони, засобів індивідуального захисту. 

3. Вивчити поняття та функції засобів індивідуального захисту: шолом 

армійський; каска захисна пластмасова (КП-80); спеціальний титановий шолом 

(СТШ-81) „Сфера‖; кулестійкий шолом із з’ємним забралом „Маска-1‖; 

протиударний захисний шолом „Маска-2‖. 

4. Вивчити та законспектувати Постанову Ради Міністрів України № 49 від 

27.02.92 р. 

5. Призначення, основні характеристики та порядок використання 

електрошокових пристроїв. 

6. Різновиди пістолетів та револьверів з сльозоточивим газом та гумовими 

кулями. 

7. Скласти  таблиці з основними  технічними характеристиками сучасних 

засобів активної оборони та індивідуального захисту. Зробити порівняльний 

аналіз захисних властивостей засобів індивідуального захисту, які прийняті на 

озброєння в ОВС. 

 

 

Рекомендована література до Теми 5: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 

1.33, 2.11-2.14) 
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ТЕМА 6. Технічні засоби охорони. Засоби охоронно-пожежної сигналізаціі. 

 

1. Поняття спеціальної охоронної техніки. 

2. Завдання спеціальної охоронної техніки. 

3. Класифікація технічних засобів спеціальної охоронної техніки за принципом 

дії. 

4. Конструктивні вузли технічного засобу попереджувальної охоронної 

сигналізації. 

5. Сучасні системи та прилади спеціальної охоронної техніки, які 

застосовуються найчастіше працівниками підрозділів служби безпеки 

підприємств у процесі захисту об’єктів від злочинних посягань. 

6. Методи застосування спеціальних технічних засобів з контролю території, які 

можуть фіксувати обстановку у приміщенні і навколо контрольно-пропускного 

пункту. 

7. Сутність методу охорони кордону і території об’єкта на базі системи 

відеоспостереження з комп’ютерним зором ―ORWELL-2K‖. 

8. Конструктивні особливості зчитувачів систем контролю санкціонованого 

доступу. 

Вивчити та законспектувати: 

1. Ознайомитись з основними типами сучасних засобів виявлення та 

сповіщення охоронної сигналізації, підготуйте порівняльну таблицю з їх 

основними технічними характеристиками. 

2. Ознайомитися з діями підрозділів ДСО у разі спрацювання засобів охоронної 

сигналізації. 

 

Рекомендована література до Теми 6: (1.3-1.7, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 

2.11-2.14) 

 

ТЕМА 7. Призначення, види зв’язку й порядок застосування відповідних 

засобів, які використовують органи Національної поліції України в охороні 

громадського порядку 

 

1. Дайте визначення поняття ―лінія проводового телефонного зв’язку‖. 

2. Назвіть прийняту в останні роки класифікацію проводового зв’язку. 

3. Поняття лінії низькочастотного телефонного зв’язку. 

4. Охарактеризуйте види систем телефонування, на які поділяється телефонний 

зв’язок за джерелами електроживлення. 

5. Назвіть переваги телефонування з застосуванням центральної батареї 

електроживлення, яка встановлюється в приміщенні телефонної станції. 

6. Організація проводового телефонного зв’язку за системою центральної 

батареї електроживлення. 

7. Лінійно-ступінчаста схема організації внутрішнього зв’язку з підрозділами 

органів Націонадбної поліції. 

8. Променева схема організації телефонного зв’язку за проводами 
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високочастотної телефонії. 

9.Сутність протимісцевої схеми підключення польового телефонного апарата 

ТАІ-43 за двопроводовою лінією зв’язку. 

 

Рекомендована література до Теми 7: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 

1.33, 2.11-2.14) 
 

 

ТЕМА 8. Види і принципи радіозв’язку, який застосовується при виконанні 

оперативно-службових завдань спеціальними правоохоронними органами 

 

Вивчити та законспектувати: 

1. Скласти таблиці з основними технічними характеристиками сучасних 

радіостанцій вітчизняного та закордонного виробництва, зробити порівняльний 

аналіз. 

2. Вивчити та зробити короткий конспект перспективних напрямків розвитку 

радіозв'язку в НП України. 

3. Вивчити до другого практичного заняття "Порядок встановлення 

радіозв'язку". 

4. Вивчити "Перелік повідомлень, які дозволено передавати відкрито по 

радіозв'язку в органах НПУ". 

5. Самостійно вивчити основні модифікації та технічні характеристики 

радіостанцій серії "Оріон", "Черемшина" та "Транспорт. 

 

Рекомендована література до Теми 8: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 

1.33, 2.11-2.15) 

 

 

ТЕМА 9. Організація застосування спецтехніки і спецзасобів самооборони у 

процесі діяльності спецслужб у порядку виконання функції право охорони 

 

1. Організаційно-правові засади застосування органами Національної поліції 

України спеціальної техніки і спеціальних засобів при виконанні службових 

завдань під час припинення і ліквідації групових правопорушень громадського 

порядку, забезпечення безпеки громадян і затримання озброєних злочинців за 

різних умов складного оперативного затримання. 

2. Компетенція посадових осіб органів внутрішніх справ різних рівнів у 

прийнятті рішення про застосування тих чи інших видів спеціальних засобів і 

спеціальної техніки. 

3. Порядок, зміст і методи роботи старшого групи застосування засобів 

спецтехніки в складі спеціального зведеного загону НПУ при організації та 

здійсненні спеціальної операції у надзвичайних умовах. 

4. Екіпіровка і технічне оснащення співробітника ОВС при виконанні 

службових завдань в різних умовах оперативної обстановки. 
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5. Роль і завдання групи застосування засобів спецтехніки в складі спеціального 

зведеного загону при здійсненні спеціальної операції. 

6. Вибір комплексу спеціальних технічних засобів і спеціальних засобів для 

застосування при виконанні різних завдань у спеціальній операції з 

урахуванням прогнозу ситуаційної обстановки, яка може бути при реалізації 

тактичного рішення. 

7. Організаційні заходи для забезпечення сприятливих попередніх умов з метою 

ефективного застосування спеціальних технічних засобів і спеціальних засобів 

у спеціальній операції. 

8. Забезпечення засобами зв’язку співробітників органів внутрішніх справ, які 

діють у складі спеціального зведеного загону НПУ при здійсненні спеціальної 

операції у різних умовах складної оперативної обстановки. 

9. Поняття і призначення спеціальних засобів, якими оснащується особливий 

склад органів і підрозділів НП для індивідуального захисту і примусового 

впливу на злочинців. 

 

Рекомендована література до Теми 8: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 

1.33, 2.11-2.15) 

 

 

 

8. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Загальні положення спеціальної техніки. 

 

Теми рефератів: 

1. Нормативно-правові документи, що захищають права і свободи громадян від 

незаконного використання засобів спецтехніки органами внутрішніх справ. 

2.Поняття, завдання та джерела спеціальної техніки 

3.Класифікація засобів і методів спеціальної техніки 

 

Рекомендована література: (1.1-1.9, 1.13, 1.17, 1.27-1.32, 2.1, 2.2) 

 

ТЕМА 2. Засоби негласної фото-, кінозйомки 

 

Практичні завдання 

Підготуйте письмові відповіді на наведені питання. 

1. Охарактеризуйте спеціальний пристрій ―Фотоснайпер‖. 

2. Визначте призначення телеоб’єктивів для зйомки об’єктів. 

3. Перелічіть основні елементи конструкції телеоб’єктивів і характеристики 

―МТ-1000‖, ―МТО-500‖ (кут поля зору об’єктива, фокуса, відстань, вага, 

габарити). 

 

Рекомендована література до Теми 2: (1.1-1.9, 1.13, 1.17, 1.19-1.26, 1.33, 2.1, 

2.2) 
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ТЕМА 3. Пошукові прилади та пристосування 

 

Теми рефератів: 

1. Магнітні виявники зброї. 

2. Сучасні стаціонарні й переносні рентгенівські та рентгено-телевізійні 

установки. 

3. Оглядові дзеркала. Призначення, різновиди, основні напрями застосування в 

діяльності ОВС. 

4. Можливості використання технічних засобів для пошуку місць невідомих 

поховань. 

5. Прилади для виявлення та огляду прихованих місць. 

 

Рекомендована література до Теми 3: (1.1-1.9, 1.13, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 2.1, 

2.2, 2.8) 

 

ТЕМА 4. Місце і роль даних, одержаних у результаті застосування спеціальних 

технічних засобів у процесі доказування в кримінальному провадженні 

 

Практичні завдання 

Дайте письмові відповіді на питання: 

1. Чому, залишившись не зафіксованою, не закріпленою у 

певномуматеріальному носії, інформація про об’єкт пошуку у вигляді даних 

про нього втрачає властивість бути використаною у подальшій кримінально-

процесуальній діяльності? 

2. В якій матеріальній формі закріплюється перенесена на технічний засіб 

фіксуюча інформація, тобто у вигляді якого джерела? 

3. Обґрунтуйте, вживання якого поняття — ―відомості‖ або ―наслідки 

застосування науково-технічних засобів‖ є більш правомірним у сенсі 

змістового навантаження? 

4. Що є результатом експлуатації певних властивостей науково-технічних 

засобів – ―дані‖ чи ―відомості‖? 

5. Чому сприяють у кримінальному судочинстві засоби спеціальної техніки? 

6. Які відносно самостійні види функцій науково-технічних засобів дає 

можливість виокремити реалізація пошуково-пізнавальної діяльності із 

застосуванням спеціальної техніки? 

7. Визначте конструктивну функцію науково-технічних засобів у процесі 

досудового розслідування злочинів. 

8. Які засоби є технічною базою для реалізації завдань функції моделювання? 

9. Назвіть засоби, що сприяють виявленню джерел доказової інформації. 

10. Назвіть випадки, в яких подання доказів у вигляді даних, одержаних в 

умовах ―побутового‖ або ―випадкового‖ використання тих чи інших науково-

технічних засобів фіксації інформації, може розглядатися як джерело даних, що 

можуть бути безпосередньо використані у процесі доказування. 
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Рекомендована література до Теми 4: (1.3-1.7, 1.13, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 2.1, 

2.2, 2.8) 

 

ТЕМА 5. Спеціальні засоби самооборони 

 

Теми рефератів: 

1. Використання засобів індивідуального захисту - один зі способів 

запобігання травматизму і загибелі співробітників ОВС при виконанні 

службових обов'язків. 

Основні причини травматизму і загибелі особового складу ОВС України, 

основні шляхи їхнього запобігання. Призначення і класифікація засобів 

індивідуального захисту. Використання засобів індивідуального захисту - один 

зі способів запобігання травматизму. 

2. Засоби активної оборони. 

Призначення, класифікація, правові основи їхнього застосування. Порядок 

використання засобів активної оборони практичними співробітниками ОВС. 

Міри безпеки. 

3. Електрошокові пристрої. 

1. Призначення, принцип і характер дії електрошокерів, правова основа їхнього 

використання в підрозділах НП України. Основні характеристики 

електрошокера українського виробництва "ІР-4", „ІР-4П". 

2. "Історія патентування електрошокових пристроїв". 

4. Спеціальні водометні автомобілі серії „Торнадо". 

У рефераті розкрити призначення, модифікації, конструктивні особливості і 

перспективи використання виробів «Торнадо». 

5. Нові види несмертельної зброї. 

Зробити огляд наявних видів стрілецької зброї для відстрілу боєприпасів 

несмертельної дії. Які маються нові види несмертельної зброї. 

Описати коротко їхній устрій. 

6. Балони аерозольні „Терен 1,4,4М". 

Описати призначення, устрій, основні технічні характеристики. Порядок 

застосування. Міри безпеки. 

7. Пристрій миттєвого розпилення сльозоточивого аерозолю „Терен-6". 

Описати призначення, основні технічні характеристики і його устрій. Порядок 

застосування. Міри безпеки. 

8 Пристрій світлозвуковий „Терен - 7" і його модифікації.  

Описати призначення, устрій, основні технічні  характеристики і модифікації 

пристрою світлозвукового „Терен - 7". Порядок застосування. 

 

Рекомендована література до Теми 5: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 

1.33, 2.11-2.14) 

 

 

ТЕМА 6. Технічні засоби охорони. Засоби охоронно-пожежної сигналізаціі. 
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Теми рефератів: 

1. Охоронно-пожежні засоби охоронної сигналізації. 

Призначення, класифікація засобів охоронної сигналізації. Приклади основних 

зразків технічних засобів охоронно-пожежної сигналізації, їх характеристики. 

Порядок організації охорони. 

2. Охоронні датчики, що використовуються в системі охоронної 

сигналізації. 

Призначення, види і принцип роботи охоронних датчиків. 

3. Пожежні датчики, що використовуються в системі охоронної 

сигналізації. 

Призначення, види і принцип роботи пожежних датчиків. 

4. Системи визначення місцезнаходження мобільних об'єктів.  

Використовуючи досвід впровадження та експлуатації в підрозділах ДСО 

вказаних систем дати їх класифікацію й основні можливості. Система „Кронос-

А". 

 

Рекомендована література до Теми 6: (1.3-1.7, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 

2.11-2.14) 

 

ТЕМА 7. Призначення, види зв’язку й порядок застосування відповідних 

засобів, які використовують органи Національної поліції України в охороні 

громадського порядку 

 

Вивчити та законспектувати: 

1. Обмін інформацією за допомогою електронної пошти. 

2. Електронний пульт оперативного зв'язку ЕПОС - 32М: призначення, основні 

ТТХ, режими роботи. 

3. Умови яких необхідно дотримуватися при мовленні за допомогою 

гучномовців. 

4. Скласти таблиці з основними технічними характеристиками сучасних 

сигнально-гучномовних установок вітчизняного та закордонного виробництва, 

зробити порівняльний аналіз. 

 

Рекомендована література до Теми 7: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 

1.33, 2.11-2.14) 
 

 

ТЕМА 8. Види і принципи радіозв’язку, який застосовується при виконанні 

оперативно-службових завдань спеціальними правоохоронними органами 

 

Теми рефератів: 

1. Перспективні напрямки розвитку радіозв'язку в МВС України. 

Транкінговий, стільниковий, пейджинговий, супутниковий радіозв'язок -

коротка характеристика, можливості використання в органах НПУ. 

2. Сучасні мобільні-базові радіостанції, що використовуються в органах 
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НПУ. 

Призначення, основні характеристики сучасних мобільних-базових 

радіостанцій, дозволених для використання в органах НПУ. 

3. Нові технології XXI століття. 

Описати розвиток інформаційно-телекомунікаційної галузі на Україні. 

Наявність операторів мобільного зв'язку, їх можливості по використанню в 

ОВС. Використання Інтернет-ринку підрозділами ОВС. 

4. Акумуляторні джерела енергії. 

5. Системи супутникового зв'язку. 

5.1. Описати пристрій супутникової системи зв'язку. Види супутникового 

зв'язку, їх достоїнства і недоліки. 

1.2. Системи супутникового зв'язку, їх достоїнства і недоліки.  

6. Радіомікрофони. 

Призначення, устрій. Застосування радіомікрофонів в органах НПУ. 

7. Носимі радіостанції, що використовуються в органах НПУ.  

Зробити огляд моделей носимих радіостанцій вітчизняного і закордонного 

виробництва,  провести порівняльний аналіз їхніх технічних характеристик. 

8. Призначення, основні моделі ретрансляторів і їхні технічні 

характеристики. Порядок організації радіозв'язку з використанням 

ретрансляторів в органах НПУ. 

Рекомендована література до Теми 8: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 

1.33, 2.11-2.15) 

 

 

ТЕМА 9. Організація застосування спецтехніки і спецзасобів самооборони у 

процесі діяльності спецслужб у порядку виконання функції право охорони 

 

1. Підготуйте реферат на тему ―Поняття, класифікація засобів спеціальної 

техніки‖. 

2. Підготуйте реферат на тему ―Спеціальні засоби‖. 

3. Підготуйте реферат на тему ―Роль і місце спеціальних і технічних засобів при 

посиленні охорони важливих об’єктів‖. 

 

Рекомендована література до Теми 8: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 

1.33, 2.11-2.15) 
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Критерії оцінювання самостійної роботи 

студентів 

 

1. В рамках виконання завдань самостійної роботи студентом можуть бути 

підготовлені тематичні мультимедійні презентації – до 5 балів, тести до 

теми – до 5 балів.  

2. Підготовка письмових відповіді на питання для самостійного вивчення – 

до 5 балів. 
3. Додатково можуть бути оцінені в межах балів виділених на самостійну та 

індивідуальну роботу: участь у наукових семінарах, конференціях або  

4. Додатково нараховуються бали за участь студента в роботі наукового 

гуртка кафедри, в залежності від виду роботи, яку він здійснює до 8 

балів. 

5. Підготовка наукової доповіді (тез) оцінюється - до 5 балів, наукової 

статті – до 10 балів, конкурсної роботи - до 15 балів.  

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

студентів 

 

БА

Л 

ЗА ЗМІСТ РЕФЕРАТУ 

0 не виконано 

4 

порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, студент доповідає 

безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою 

реферату дати не може. 

6 

вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, студент 

підготовив тези для доповіді, намагається відповідати на питання 

аудиторії. 

8 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь 

здійснюється за планом без використання тексту реферату, студент 

відповідає на запитання за рефератом, але не впевнено 

9 
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, студент вільно 

доповідає і відповідає на запитання за рефератом 

10 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, студент вільно 

доповідає і відповідає на запитання за рефератом, дискутує з 

аудиторією та викладачем, правильно аргументує свою думку. 

 

1. Студент протягом модулю має  підготувати 1 реферат, який може бути 

оцінено до 10 балів. 

2. Схема нормативно-правового забезпечення спеціальної техніки – до 5 

балів. 

3. Рецензування наукових матеріалів (наукової статті, доповіді)  за 

обраною темою – до 3 балів. 

4. Словник термінів за навчальною дисципліною – до 10 балів. 
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Рекомендована література 

1. Основна: 

- Закони: 

1.1. Конституція України . - К., 1996; 

1.2. 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. 

1.3. Закон України ―Про оперативно-розшукову діяльність‖ від 18 лютого 

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

1.4. Закон України ―Про Службу Безпеки України‖ // ВВР України. -1992. - № 

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

1.5. Закон України ―Про Державну прикордонну службу‖ // ВВР України. - 

2003. - № 27. - Ст. 209. 

1.6. Закон України ―Про організаційно-правові основи боротьби з 
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