
Анотація навчальної дисципліни за вибором „Спеціальна техніка в 

правоохоронній діяяльності” для студентів юридичного факультету 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни „Спеціальна техніка в 

правоохоронній діяяльності” складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалара напряму підготовки „правоохоронна 

діяльність”. 

Специфіка напрямів роботи багатьох служб, як правоохоронних 

органів, так і недержавних служб безпеки (криміналістична експертиза, 

інформаційно-аналітичне забезпечення, використання спеціальних 

оперативно-технічних засобів тощо) постійно вимагає впровадження 

сучасних досягнень науково-технічних засобів. Тому фахівці мають 

проходити підготовку з технічного і природно-наукового профілів. 

Знання в галузі спецтехніки потрібні для своєчасного проведення 

необхідних заходів із забезпечення безпеки діяльності організацій та установ. 

Водночас курс зі спеціальної техніки забезпечує використання вироблених 

наукою про безпеку положень, правил, прийомів, методів і форм протидії 

конкурентної розвідки у сфері підприємництва із застосуванням засобів 

відеоспостереження, сигналізації, радіозв’язку, фотографування. 

Предметом вивчення курсу "Спеціальна техніка в правоохоронній 

діяльності" є системи та види технічних засобів, що передбачені для 

озброєння органів НПУ, інших правоохоронних органів, а також підприємств 

та установ,  які здійснюють приватну детективну діяльність та безпеку 

підприємств, організаційно-методичні, правові та тактико-технічні основи їх 

застосування, а також навички та прийоми практичного використання 

технічних засобів у правоохоронній діяльності, боротьбі зі злочинністю та 

при охороні громадського порядку. 

 

Міждисциплінарні зв'язки.  
“Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності” як навчальна 

дисципліна передбачає ознайомлення та оволодіння спеціальними 

технічними знаннями з якими, згідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики, студенти одержують при вивченні курсу. 

Навчальна дисципліна “Спеціальна техніка” є спеціальним курсом у 

системі професійної підготовки студентів, які навчаються за напрямом 

«Правоохоронна діяльність» - спеціальність «Приватна детективна 

діяльність», «Безпека підприємств», які, ставши фахівцями, змогли б на 

високому рівні забезпечити стійкий економічний розвиток та безпеку 

підприємства, шукаючи шляхи зближення національних правових та 

організаційних механізмів боротьби з правопорушеннями, зі злочинними 

посяганнями у сфері правоохоронної діяльності, безпеки організацій та 

установ. 

Курс базується на окремих pоздiлах таких наукових дисциплiн, як 

фiзика, pадiотехнiка, кiбеpнетика та юpидичнi дисциплiни. Пов'язаний з 



курсами: "Оперативно-розшукова дiяльнiсть", "Адмiнiстративне право", 

"Кримiнальне право", «Кримінальний процес»,"Кримiналiстика" та ін. 

 

Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають 

засвоєнню під час вивчення дисципліни "Спеціальна техніка в 

правоохоронній діяльності" 
‒ склад, призначення і основні характеристики спецзасобів, засобів 

провідного зв'язку, підсилення мови, радіозв'язку, технічних засобів 

охорони; 

‒ порядок та правила використання спецзасобів, які знаходяться на 

озброєнні правоохоронних органів; 

‒ правові основи застосування, класифікацію і ТТХ засобів спецтехніки в 

діяльності підрозділів НПУ та інших правоохоронних органів; 

‒ порядок оформлення результатів застосування засобів активної оборони 

при охороні громадського правопорядку, фотозйомки й відеозапису; 

‒ можливості використання спецзасобів, засобів провідного зв'язку, 

підсилення мови, радіозв'язку, пошукових приладів і технічних засобів 

охорони в професійній діяльності;  

‒ комплексного використання сучасних типових інтегрувальних систем для 

охорони території об’єкта; 

 

Роль і значення навчальної дисципліни в підготовці та майбутній 

професійній діяльності фахівця. 

Багатоплановий, прикладний характер курсу “Спеціальна техніка в 

правоохоронній діяльності» забезпечує базову підготовку студентів, 

потребує чіткого методологічного забезпечення. Загальну методологічну 

основу курсу складають методи аналізу та синтезу, рішення різних проблем у 

сфері правоохоронної діяльності, охорони громадського порядку та боротьби 

зі злочинністю. 

Викладання курсу “Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності” 

передбачає вивчення положень нормативних актів, затверджених 

правоохоронними органами з метою напрацювання практичних навичок та 

вмінь щодо визначення форм застосування спеціальної техніки в професійній 

діяльності, використання в практичній діяльності спеціальних технічних 

засобів, ефективного проведення негласних слідчих (оперативно-

розшукових) заходів щодо виявлення та затримання осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення. 

 

Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні 

для успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних 

проблем і завдань, що сприяють формуванню цих рис. 

 

Засвоєнню спеціальної техніки покликані всі форми аудиторної і 

самостійної роботи, в процесі якої студенти вивчають організаційно-

методичні, правові та тактико-технічні основи застосування технічних 



засобів, та сукупність заходів дотримання законності, здійснюваних 

державою і суспільством щодо правомірного використання спецтехніки. 

Поряд з набуттям знань, студенти виробляють навички та вміння, які 

сприяють критичному осмисленню дискусійних положень використання в 

практичній діяльності технічних засобів.  

Навчальний процес спрямований на формування у студентів якісно 

відпрацьованих навичок щодо умiння використання в пpактичнiй дiяльностi 

технiчних засобів ті, що маються на озброєнні в правоохоронних органах, 

підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють детективну та 

охоронну функцію не залежно від форм власності. 
 


