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 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС на рік – 3 

Галузь знань 

26 цивільна безпека 

 

Денна / 

заочна форма навчання 

 

вибіркова 

Загальна кількість 

годин на рік – 90 

 

Спеціальність: 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 

Рік підготовки - 2 

Семестр - 3 

Лекції – 2 год. 

Модульних 

контролів –1 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Семінарські/практичні 

заняття – 0/26год. 

Самостійна робота – 

30год. 

Індивідуальна 

робота – 30год. 

Форма (-и) підсумкового 

контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 1/2. 
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2. Заплановані результати навчання 

 

Мета навчальної дисципліни: підготовка висококваліфікованого фахівця і 

особистості з таким рівнем знань, умінь та навичок в галузі спеціальної техніки, 

які, ставши фахівцями, змогли б на високому рівні забезпечити стійкий 

економічний розвиток та безпеку підприємства, шукаючи шляхи зближення 

національних правових та організаційних механізмів боротьби зі злочинними 

посяганнями у сфері правоохоронної діяльності, безпеки організацій та установ. 

 

навчальна - засвоєння визначення спеціальної техніки в широкому розумінні, 

знати класифікацію зразків спеціальної техніки за різними критеріями, 

засвоєння нормативно-правових основ застосування спеціальної техніки, 

основних напрямів перспективного розвитку груп та зразків спеціальної 

техніки. 

розвиваюча - студенти, як майбутні фахівці повиннi чiтко знати правові 

форми застосування; прийоми практичного використання технічних засобів у 

правоохоронній діяльності,вміти виконувати оперативно-службові завдання за 

допомогою технічних засобів i вмiти застосовувати набутий практичний досвід 

у своїй практичній діяльності; 

виховна - набуття умінь та навичок правильної організації своєї роботи щодо 

підготовки і застосування технічних засобів, виховання світогляду 

законослухняної особи, виховання у студентів моральних якостей порядної, 

чесної особистості сучасного правоохоронця, проведення виховної та 

профілактичної роботи серед населення. 

 

Завдання навчальної дисципліни: забезпечення викладання й вивчення 

курсу «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності» з метою всебічної 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів,  які володіють основами 

теоретичних знань і практичними навичками їх застосування у професійній 

діяльності. 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

таких компетентностей, а саме: 

1. Знань: 

 

1) на понятійному рівні - основні завдання спеціальної техніки в 

правоохоронній діяльності;  правові форми застосування;  прийоми 

практичного використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. 

 

2) на фундаментальному рівні - набуття умінь та навичок щодо вільного 

орієнтування в правових актах, які регламентують порядок, напрями та 

особливості застосування науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю і 

лід час проведення окремих заходів з охорони громадського порядку; 
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3) на практично-творчому рівні - вироблені практикою і рекомендовані 

наукою прийоми і методи застосування спецтехніки; 

вміти: 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні - відтворювати знання, передбачені 

програмою дисципліни; 

2) на алгоритмічному рівні - володіти поняттями, видами  і напрямами 

застосування спеціальних технічних засобів;  

3) на евристичному рівні - самостійно здійснювати юридичний аналіз 

неправомірних діянь;  

4) на творчому рівні - самостійно поглиблювати свої знання та 

використовувати їх для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій, доводити обґрунтованість і законність своїх рішень при застосуванні 

положень законодавства  та нормативних актів при використанні спеціальної 

техніки та засобів правоохоронної діяльності.  

 

 3. Способів мислення: за змістом: наочно-дійове, наочно-образне та 

абстрактне мислення; за характером задач: практичне і теоретичне мислення; 

за ступенем новизни й оригінальності: репродуктивне  (відтворювальне) і 

творче (продуктивне) мислення. 

 4. Професійних якостей: володіти та ефективно використовувати техніку 

особисто чи з допомогою фахівців відповідних технічних служб; адекватно 

оцінювати оперативну обстановку, умови, в яких буде здійснюватися 

застосування технічних засобів, корегувати тактику застосування та вибору 

необхідної комплектації технічних засобів (їх комплексів). 

 5. Світоглядних і громадянських якостей:  засноване на додержанні 

принципів - гуманізації та демократизації; самоактивності й саморегуляції; 

 системності; комплексності й міждисциплінарної інтегрованості; наступності 

та безперервності; культуро відповідності; інтеркультурності. 

. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Загальні положення спеціальної техніки 

Поняття спеціальної техніки. Застосування досягнень природничо-

технічних наук для розробки спеціальних технічних засобів, прийомів і методів 

спеціальної техніки. Поняття ―спеціальних технічних засобів‖, ―оперативно-

технічних засобів‖ і ―спеціальних засобів‖. Система спеціальної техніки. 

Основні форми застосування спеціальної техніки в профілактичній і 

оперативно-розшуковій діяльності. Завдання, які вирішуються за допомогою 

застосування спеціальної техніки під час проведення оперативно-розшукових 

заходів для доказування в кримінальному провадженні. Правові засади 

використання спеціальної техніки. Процесуальне оформлення використання 

спеціальних технічних засобів в оперативно-розшуковій діяльності. Види та 

функції спеціальних технічних засобів, умови та можливі напрями їх 
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застосування під час здійснення оперативно-розшукових заходів і перевірці 

доказів під час кримінального провадження. 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про загальні положення 

спеціальної техніки, Поняття, систему спеціальної техніки, основні форми 

застосування спеціальної техніки в профілактичній і оперативно-розшуковій 

діяльності. Завдання, які вирішуються за допомогою застосування спеціальної 

техніки під час проведення оперативно-розшукових заходів для доказування в 

кримінальному провадженні.  

Ключові поняття: «спеціальна техніка», «спеціальні технічні засоби», 

«оперативно-технічні засоби», «спеціальні засоби», «завдання, правові засади 

використання спеціальної техніки, види та функції спеціальних технічних 

засобів, умови та можливі напрями їх застосування». 

 

Тема 2. Засоби негласної фото-, кінозйомки. 

Поняття та мета застосування негласної кіно-, фотозйомки.  

Зйомка нерухомих об’єктів. Тактичні особливості знімання залежно від 

конкретних умов. Негласна фото -, кінозйомка з великої відстані. Негласне 

фотографування документів та предметів. Прилад для зйомки рефлексним 

способом: ФК- 2. Види апаратури для негласної фото -, кінозйомки осіб, документів 

та предметів, що становлять оперативний інтерес. Тактичні прийоми, правила 

негласного застосування та документальне оформлення такого застосування. 

Правові основи застосування негласної фото, кінозйомки. 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про поняття, мету, 

правові основи застосування негласної кіно-, фотозйомки ; види апаратури для 

негласної фото -, кінозйомки осіб, документів та предметів, що становлять 

оперативний інтерес, тактичні прийоми і правила негласного застосування та 

документальне оформлення такого застосування. 

Ключові поняття:  «негласна фото -, кінозйомка»,  «засоби негласної 

фото-, кінозйомки», «зйомка нерухомих об’єктів», «апаратура для негласної фото -

, кінозйомки осіб, документів та предметів», «тактичні прийоми, правила 

негласного застосування». 

 

Тема 3. Пошукові прилади та пристосування 

Поняття пошукових приладів і пристосувань, їх призначення під час 

використання при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Об’єкти 

пошуку. Основні відомості про будову: магнітного шукача підіймача і 

піднімання предметів із рідкого, напіврідкого середовища; індукційного 

напівпровідникового металошукача ―ІМП‖; приладу для провадження 

спостереження за різними об’єктами вночі; приладів для виявлення різних 

слідів, невидимих неозброєним оком; портативного рентгенівського апарату, 
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який призначений для просвічування стін і виготовлення знімків різних 

об’єктів у рентгенівських променях; трупошукача. Виявлення за допомогою 

спеціальних приладів ультрафіолетового випромінювання люмінесцентних 

речовин, які заздалегідь нанесені на різні об’єкти. Принципи дії спеціальних 

приладів з джерелами рентгенівських, ультрафіолетових, інфрачервоних 

променів. Схема ультрафіолетового засобу освітлення. Принципи дії 

трупошукача. Основа дії приладу-визначальника автентичності монет. 

Металошукачі ―Блесна‖, ―Іскра‖, ―Пошук‖ та ін. 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 
вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про поняття пошукових 

приладів і пристосувань, їх призначення під час використання при проведенні 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

Ключові поняття: «пошукові прилади і пристосування», «об’єкти 

пошуку», «магнітний шукач підіймач», «прилади для провадження 

спостереження за різними об’єктами вночі», «прилади для виявлення різних 

слідів, невидимих неозброєним оком», «трупо шукач». 

 

Тема 4. Місце і роль даних, одержаних у результаті 

застосування спеціальних технічних засобів у процесі 

доказування в кримінальному провадженні 

Поняття даних, одержаних у результаті застосування пошукової техніки, 

коли виникає необхідність знайти предмети, які можуть мати доказове 

значення. Місце та роль цих даних у процесі доказування в кримінальному 

провадженні. Основні напрями використання даних, отриманих у результаті 

застосування спеціальних технічних засобів у процесі негласних слідчих 

(розшукових) дій. Умови введення в кримінальний процес даних, одержаних у 

результаті застосування технічних засобів фіксації інформації під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) заходів. Способи використання 

даних, одержаних у результаті негласного застосування спеціальної техніки у 

разі неможливості введення у досудове розслідування інформації про технічні 

характеристики спеціальних технічних засобів фіксації, про умови, способи та 

суб’єкти їх використання. 

Порядок надання результатів застосування спеціальних технічних засобів 

органу досудового розслідування, слідчому, слідчому судді або суду. 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 
вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про поняття, місце та роль 

даних, одержаних у результаті застосування пошукової техніки у процесі 

доказування в кримінальному провадженні. 

Ключові поняття: «дані, одержані у результаті застосування пошукової 

техніки», «напрями використання даних», «способи використання даних», 

«порядок надання результатів застосування спеціальних технічних засобів». 

 



 8 

Тема 5. Спеціальні засоби самооборони 

Поняття спеціальних засобів, які використовують у правоохоронній 

практиці. Класифікація видів спеціальних засобів за цільовим призначенням. 

Конструктивна функція спеціальних засобів самооборони та її взаємозв’язок з 

діяльністю, що стосується експлуатації цих засобів з метою самооборони. 

Характеристика пасивних спеціальних засобів самооборони (броньовані 

жилети, каски із забралом, шоломи, металеві і пластикові щити). 

Характеристика активних спеціальних засобів самооборони (гумові кийки, 

наручники, засоби зв’язування, газові балончики з аерозолями сльозоточивої та 

дратівної дії, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, газова зброя 

самооборони - пістолети і револьвери та патрони до них, заряджені речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, механічні аерозольні розпилювачі). Застосування 

в порядку виконання функцій правоохорони активних спеціальних засобів 

самооборони, які заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії. 

Особливості організаційно-правового забезпечення застосування спеціальних 

засобів самооборони під час здійснення службових обов’язків спеціальними 

правоохоронними органами. Характеристика спеціальних засобів забезпечення 

спеціальних операцій (пристрої для відкривання приміщень і примусової 

зупинки автотранспорту, водомети, спеціальні транспортні засоби, штурмові 

драбини, спеціальні хімічні засоби). 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про спеціальні засоби 

самооборони, про поняття спеціальних засобів, які використовують у 

правоохоронній практиці, класифікацію видів спеціальних засобів за цільовим 

призначенням, особливості організаційно-правового забезпечення застосування 

спеціальних засобів самооборони під час здійснення службових обов’язків 

спеціальними правоохоронними органами. 

Ключові поняття: «пасивні спеціальні засоби самооборони», «активні 

спеціальні засоби самооборони», «спеціальні транспортні засоби», 

«класифікація спеціальних засобів», «спеціальні засоби з речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії», «пристрої для відкривання приміщень і 

примусової зупинки автотранспорту». 

 

 

Тема № 6. Технічні засоби охорони. Засоби охоронно-пожежної 

сигналізаціі. 

 

Поняття охоронної сигналізації і її значення в діяльності органів НПУ, 

інших правоохоронних органів. Класифікація і стисла характеристика засобів 

охоронної сигналізації. Організація застосування засобів охоронної 

сигналізації. Система технічного контролю та управління доступом на об’єкт, 

що охороняється за допомогою спеціальної охоронної техніки. Принципи 

роботи датчика, невід’ємного конструктивного вузла сигнального пристрою, 
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побудованого на базі фотореле за схемою, яка має назву ―негативна‖. Тактика 

застосування спеціальних технічних засобів з контролю території, які можуть 

фіксувати обставини у приміщеннях і навколо контрольно-пропускного пункту. 

Сутність методу охорони межі і території об’єкта на базі системи 

відеоспостереження з комп’ютерним зором ―ORWELL — 2k‖. Основні дані 

системи відеоспостереження ―ORWELL — 2k‖ та ін. 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про поняття, класифікацію і 

стислу характеристику охоронної та пожежної сигналізації ї її значення в 

правоохоронній діяльності 

Ключові поняття:  «охоронно-пожежна сигналізація», «застосування 

спеціальних технічних засобів з контролю території», «сутність методу охорони 

межі і території об’єкта», «системи відеоспостереження». 

 

Тема 7. Призначення, види зв’язку й порядок застосування 

відповідних засобів, які використовують органи Національної поліції 

України в охороні громадського порядку 

 

Поняття лінії провідного телефонного зв’язку та її кінцевих приладів 

(телефон, факсимільний апарат, телеграфний букводрукарський апарат). 

Технічні засоби з’єднання абонентів. Характеристика проводів, коаксіального 

кабелю, які застосовують для прокладання різних видів ліній телефонного 

зв’язку. Загальні відомості про технічні засоби провідного телефонного зв’язку, 

які використовують у роботі правоохоронних органів. 

Комутатори провідного телефонного зв’язку, які забезпечують ручне або 

автоматичне з’єднання абонентів для ведення телефонних розмов. Види 

провідникового телефонного зв’язку. Сутність і характеристика 

низькочастотного телефонного зв’язку. Види систем телефонування, на які 

поділяється телефонний зв’язок з урахуванням джерел електроживлення. 

Призначення індуктора змінного струму в конструктивній схемі 

польового телефонного зв’язку. Сутність протимісцевої схеми підключення 

польового телефонного апарату ТАІ-43 до двопровідної лінії зв’язку. Схеми 

організації внутрішнього зв’язку з підрозділами органів НПУ.  

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про призначення, види 

зв’язку й порядок застосування відповідних засобів, які використовують органи 

Національної поліції України, підгрупи засобів проводового зв'язку, схеми 

організації внутрішнього зв’язку з підрозділами органів НПУ 

Ключові поняття: «провідний зв’язок», «телефонний зв'язок», 

«телеграфний зв'язок», телевізійний зв'язок», «факсимільний зв'язок», 

«комутатори провідного телефонного зв’язку», «технічні засоби 

телекомунікацій». 
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Тема 8. Види і принципи радіозв’язку, який застосовується при 

виконанні оперативно-службових завдань спеціальними правоохоронними 

органами 

Поняття радіозв’язку. Види радіозв’язку, які застосовують спе ціальні 

правоохоронні органи. Застосування короткохвильового радіозв’язку для 

організації оперативного зв’язку спеціальних правоохоронних органів на 

внутрідержавному і внутріобласному рівнях. Ультракороткохвильовий 

радіотелефонний зв’язок, його призначення у спецдіяльності спеціальних 

правоохоронних органів. Принцип дії радіорелейного зв’язку. Спеціальні 

пристрої багатоканального ущільнення в конструкції радіорелейної станції. 

Технічне забезпечення приховуваної передачі радіоповідомлень у системі 

радіорелейного зв’язку. Основні вимоги, які висувають до радіостанції. 

Особливості організації зв’язку за допомогою ультракороткохвильових 

радіостанцій. Рухомі, носимі, стаціонарні радіостанції, які застосовують для 

передачі та приймання інформації при виконанні оперативно-службових 

завдань спеціальними правоохоронними органами.  

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про поняття, Види і 

принципи радіозв’язку, який застосовується при виконанні оперативно-

службових завдань спеціальними правоохоронними органами.  

Ключові поняття: «радіозв’язок», «короткохвильовий радіозв’язок» та 

«ультракороткохвильовий радіотелефонного зв’язок», «рухомі радіостанції», 

«носимі радіостанції», «стаціонарні радіостанції». 

 

 

Тема 9. Організація застосування спецтехніки і спецзасобів 

самооборони у процесі діяльності спецслужб у порядку виконання функції 

правоохорони 

 

Компетенція посадових осіб органів Національної поліції України різних 

рівнів у прийнятті рішення про застосування тих чи інших видів спеціальних 

засобів самооборони і спеціальної техніки. План щодо організації, підготовки 

особового складу групи застосування засобів спецтехніки, що залучається до 

спецоперації. Роль і завдання групи застосування засобів спецтехніки в 

спеціальній операції. Її екіпіровка і технічне оснащення. Склад групи 

застосування засобів спецтехніки, що створюється для забезпечення 

сприятливих попередніх умов з метою успішного ведення дій у спецоперації. 

Технічна оснащеність групи зупинки транспортних засобів. Вибір 

комплексу спеціальних технічних засобів і спеціальних засобів самооборони 

для застосування при виконанні різних завдань у спеціальній операції, з 

урахуванням конкретних умов обстановки. Організація застосування 

спецтехніки і спецзасобів самооборони: усвідомлення поставленого завдання 

начальником групи, завчасні розпорядження особовому складу групи, оцінка 

обстановки, прийняття рішення. Постановка завдань групі застосування 
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спеціальної техніки та організація її взаємодії з особовим складом, який бере 

участь у спецоперації. Технічне забезпечення засобами зв’язку сил, які 

застосовуються в спеціальній операції. Порядок організації зв’язку в 

підготовчий період і в період ведення спецоперації. Вибір тактичних засобів дій 

групи застосування спеціальних засобів і техніки. Спостереження за районом 

дій, що мають відбутися. Попередження злочинців про застосування 

спеціальних засобів. Засоби індивідуального броньованого захисту (броньовані 

жилети, шоломи, щити, протиударні шоломи). 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про організацію 

застосування спецтехніки і спецзасобів самооборони у процесі діяльності 

спецслужб у порядку виконання функції право охорони, поняття та види 

засобів індивідуального броньованого захисту. 

Ключові поняття: «компетенція посадових осіб органів Національної 

поліції України», «застосування спеціальних засобів самооборони і спеціальної 

техніки», «група застосування засобів спецтехніки», «шоломи», «щити», 

«броньовані жилети», «протиударні шоломи». 
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1. Загальні положення спеціальної техніки 

10 4 2   2   6 

мультимедійна 

презентація 

Кримінал

ьний 

процес, 

т.1,2, 

Кримінал

істика 

т.1,4 

2. Засоби негласної фото-, кінозйомки 8 2   2  6 мультимедійна 

презентація 

Кримінал

ьний 

процес, 

т.6,7, 
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3. Пошукові прилади та пристосування 10 4   4  6 мультимедійна 

презентація 

Кримінал

ьний 

процес, 

т.4,7, 

Кримінал

істика 

т.1,4 

4. Місце і роль даних, одержаних у результаті 

застосування спеціальних технічних засобів у процесі 

доказування в кримінальному провадженні 

12 4   4  8 мультимедійна 

презентація 

Кримінал

ьний 

процес, 

т.4,7, 

Кримінал

істика 

т.1,4 

5. Спеціальні засоби самооборони 12 4   4  8 мультимедійна 

презентація 

Кримінал

ьний 

процес, 

т.4,7, 

ОРД т. 

6 Технічні засоби охорони. Засоби охоронно-пожежної 

сигналізаціі. 
 

10 4   4  6   

7. Призначення, види зв’язку й порядок застосування 

відповідних засобів, які використовують органи 

Національної поліції України в охороні громадського 

порядку 

8 2   2  6 мультимедійна 

презентація 

Кримінал

ьний 

процес, 

т.4,7, 

Кримінал

істика 

т.2,6, 

ОРД т.3 
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8. Види і принципи радіозв’язку, який застосовується 

при виконанні оперативно-службових завдань спеціальними 

правоохоронними органами 

 

10 4   2  6 мультимедійна 

презентація 

Кримінал

ьний 

процес, 

т.4,7, 

Кримінал

істика 

т.2,6, 

ОРД т.3, 

5 

9. Організація застосування спецтехніки і спецзасобів 

самооборони у процесі діяльності спецслужб у порядку 

виконання функції правоохорони 

 

10 4   4  6 мультимедійна 

презентація 

Кримінал

ьний 

процес, 

т.4,7, 

Кримінал

істика 

т.2,6, 

ОРД т.3, 

5 

  Модульний контроль  2 2       2       

  Усього за модуль 90 30 2   26 2 60     

  Усього за семестр 90 30 2   26 2 60     

  Форма підсумкового контролю Залік     

 



5.Перелік контрольних питань 
    

 

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‖. 

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

11. Зйомка нерухомих об’єктів. 

12. Тактичні особливості знімання залежно від конкретних умов. 

13. Негласна фото -, кінозйомка з великої відстані. 

14. Негласне фотографування документів та предметів. 

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

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

що становлять оперативний інтерес. 

17. Тактичні прийоми, правила негласного застосування та документальне 

оформлення такого застосування. 

18. Правові основи застосування негласної фото-, кінозйомки 

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

1700, РК 1565 з мікрооб’єктивами і ендоскопів. 

20. Головні завдання дисципліни " Спеціальна техніка в правоохоронній 

діяльності» та її застосування. 

21. Гласна та негласна форми використання спеціальної техніки. Правові 

основи гласного та негласного використання спеціальної техніки. 

22.  Класифікація спеціальної техніки: класифікація за видами діяльності 

органів та підрозділів НПУ. Назвати і охарактеризувати класи спеціальної 

техніки.  
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23. Класифікація спеціальної техніки за призначенням і сферами застосування 

техніки. Назвати і охарактеризувати види спеціальної техніки. 

24. Класифікація спеціальної техніки за принципами дії і функційними 

особливостями технічної реалізації. Назвати і охарактеризувати групи деяких 

видів спеціальної техніки. 

25. Класифікація спеціальної техніки за особливостями технічної реалізації. 

Назвати і охарактеризувати підгрупи деяких груп спеціальної техніки. 

26.  Історичний аспект, теперішній стан та перспективи розвитку спеціальної 

техніки. Наукові основи розробки та застосування спеціальної техніки. Основна 

організація в сфері розробки та впровадження спеціальної техніки. 

27. Предмет, цілі та завдання дисципліни "Спеціальна техніка в правоохоронній 

діяльності", її місце в навчальному процесі. Зв'язок курсу з суміжними 

дисциплінами. 

28.  Значення документального оформлення результатів застосування 

спеціальних технічних засобів. Особливості оформлення при гласному та 

негласному застосуванні. 

29. Види та призначення технічних засобів чергових частин органів внутрішніх 

справ. 

30. Комплексне застосування технічних засобів чергових частин для 

оперативного управління особовим складом при проведенні заходів по 

забезпеченню охорони громадського порядку, по запобіганню i розкриттю 

злочинів, знаходженню i затриманню правопорушників. 

31. Типові варіанти обладнання технічними засобами приміщень чергових 

частин підрозділів НПУ. 

32. Використання можливостей технічних засобів чергових частин 

співробітниками НПУ. 

33. Вимоги, які пред’являються до комплексів технічних засобів чергових 

частин. 

34. Засоби оперативного зв’язку чергових частин. 

35. Принципи організації зв’язку чергових частин підрозділів НПУ. 

36. Засоби спеціальної (оперативної) техніки чергових частин. 

37. Документальне оформлення застосування процедури зйомки віддалених 

об’єктів за допомогою довгофокусної оптики у діяльності підрозділів НПУ. 

38. Документальне оформлення застосування результатів використання техніки 

фото-відео запису у діяльності підрозділів НПУ. 

39. Які статті УПК висвітлюють особливості виконання слідчих (розшукових) 

дій із застосуванням засобів звукозапису. 

40. Які основні моменти треба виділити при складанні протоколу допиту з 

застосуванням засобів звукозапису. 

41. Які особливості мають слідчі дії при застосуванні цифрових диктофонів. 

42. Призначення та принцип дії приладу "Магнітний шукач – підіймач". 

43. Перечислити основні нормативно-правові засади використання пошукової 

техніки. 

44. Документальне оформлення застосування результатів використання 

пошукової техніки в діяльності підрозділів НПУ. 
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45. Призначення, комплект і тактико-технічні характеристики радіостанції 

Моtоrоlа  GР68 «Radius». 

46. Порядок підготовки до роботи та використання спецзасобу «Терен-4М». 

47. Описати порядок підготовки до роботи і використання спецзасобу 

«Черемуха-7». 

48. Поняття спеціальної техніки, її значення в діяльності підрозділів НПУ. 

49. Правові підстави застосування спецзасобів при охороні громадського 

порядку. 

50. Порядок застосування спеціальних засобів при охороні громадського 

порядку. 

51. Поняття, призначення та особливості застосування спеціальної техніки 

підрозділів НПУ в сучасних умовах. 

52. Напрями використання даних, отриманих у результаті застосування 

спеціальних технічних засобів у процесі оперативно-розшукової діяльності. 

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

застосування технічних засобів, фіксації інформації під час здійснення таємних 

оперативно-розшукових заходів. 

54. Способи використання даних, одержаних у результаті таємного 

застосування спеціальної техніки, у разі неможливості введення у кримінальне 

провадження інформації про технічні характеристики спеціальних технічних 

засобів фіксації, про умови, способи та об’єкти їх виконання. 

55. Порядок надання результатів застосування спеціальних технічних засобів 

органу досудового слідства, слідчому або суду. 

56. Характеристика матеріальної форми даних, що одержані у результаті 

застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі і мають 

значення для кримінального провадження. 

57.  Інформаційний сенс та інформаційна цінність даних, одержаних у 

результаті застосування спеціальних технічних засобів у виявленні та 

розслідуванні злочинів. 

58. Призначення, основні характеристики та порядок використання 

електрошокових пристроїв. 

59. Різновиди пістолетів та револьверів із сльозоточивим газом та гумовими 

кулями. 

60. Сучасні системи та прилади спеціальної охоронної техніки, які 

застосовуються найчастіше працівниками підрозділів служби безпеки 

підприємств у процесі захисту об’єктів від злочинних посягань. 
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6.Індивідуальні навчально-дослідні 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) 

 

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: 
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1. Чому, залишившись не зафіксованою, не закріпленою у певному матеріальному 

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. 

 

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". 
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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. 

 

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 
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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 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) 
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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) 

 

7. Методи контролю 

Засоби діагностики знань використовуються з метою визначення 

ефективності вказаних методик навчання. В університеті, відповідно до наказу 

МОН України від 31.07.1998 № 285 „Про порядок розробки складових 

нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з 

вищою освітою‖, педагогічний контроль розглядається як основна ланка, що 

забезпечує неперервність процесу виховання, освіти та професійної підготовки і 

має чотири пріоритетні функції: діагностичну, навчальну, організаційну та 

виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника з 

студентом під час навчально-виховного процесу, педагогічний контроль являє 

собою систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й 

означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто 

навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані результати 

навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати виховання у вигляді 

сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і потреб 

особистості. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих навчальних 

результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, забезпечувати 

об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об'єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням технічних 

засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю знань 

студентів є складовими навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін 

і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з дисципліни. 

Для навчальної дисципліни „Спеціальна техніка в правоохоронній 

діяльності‖ засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

- тестові завдання (для проміжного (по окремих темах) і підсумкового 

контролю знань); 

- аудиторні контрольні роботи; 

- перевірка виконання самостійної та індивідуальної роботи; 

- модульний контроль;  

- залік. 
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8. Схеми нарахування балів 
Схема нарахування балів за різними формами контролю для дисциплін, з 

яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом 
семестру за денною формою навчання 

МОДУЛЬ (М) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 
(ПК) 

Модульний контроль 
(МК) 

Аудиторн
а робота 

Самостійна 
робота 

Індивідуальн
а робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100 
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену 

(П)=ПК+Е≤100 
≤40 

Схема нарахування балів за різними формами контролю для дисциплін, з 
яких навчальним планом передбачено два модульних контролі протягом семестру 
за денною формою навчання 

МОДУЛЬ 1 (М1) МОДУЛЬ 2 (М2) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 1 
(ПК1) 

м
о

д
у

л
ь

н
и

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

(М
К

1
) 

Поточний контроль 2 
(ПК2) 

м
о

д
у

л
ь

н
и

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

(М
К

2
) Аудито

рна 
робота 

Самості
йна 

робота 

Індивідуал
ьна робота 

Аудито
рна 

робота 

Самості
йна 

робота 

Індивідуал
ьна робота 

≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 ≤60 ≤40 
М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 + МК2 ≤ 100 

Підсумкова оцінка (П)= 
М1+М2 ≤100 

2 
Підсумкова оцінка у 
випадку складання 

екзамену (П) = 

ПК1+ПК2 
+Е≤100 ≤40 

2 

 
11. Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 
роботи, практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  
 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 
68-74 D 

задовільно  
60-67 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F незадовільно з не зараховано з 
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обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 
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9. 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 організованою 

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

07.03.02). 

1.7. Закон України ―Про державну охорону органів державної влади України та 

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

1.8. Закон України ―Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах 

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

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

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

1.10. Закон «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 

05.07.1994 року 

1.11. 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 

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

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

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

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

1.14.  Указ Президента України про заходи щодо подальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. № 143/2002.  

1.15. Указ Президента України «Про впорядкування виготовлення, придбання та 

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

13.04.2001 №256 

1.16. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

1.17. Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, 

реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з 

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://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
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каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.11.2001 №1450 

1.18.  Інструкція про єдиний облік злочинів та Інструкція про порядок заповнення 

та подання документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху 

кримінальних справ. Затверджено: Наказ Генеральної прокуратури України від 

26.03.2002р. № 20, Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2002р. № 84, 

Служби безпеки України від 26.03.2002р. № 293, Державної податкової 

адміністрації України від 26.03.2002р. № 126, Міністерства юстиції України від 

26.03.2002р. № 18/5. 

1.19. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: 

Генеральна прокуратура України, МВС України, Служба безпеки України [...]; 

Наказ, Інструкція від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 

1.20.  Артеменко П.П. Специальные оперативно-технические средства. – К., 1988. –

 88 с. 

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

1.22. Вечернин Э.П., Скоромников К.С., Лещенко В.П. Использование оперативно-

технических средств в деятельности аппаратов БХСС – УМК МВД СССР. – 1978 

1.23. Голубков И.Н. Применение научно технических средств и методов в 

розыскной работе. – УМК МВД СССР. – 1977 

1.24. Орлов П.І. Методичні рекомендації щодо організації і проведення занять із 

засобів зв’язку та спецтехніки з рядовим і начальницьким складом ОВС України. - 

X., НУВС, 2002 

1.25. Коровин М.А., Бирюков Г.М. Средства фиксации оперативно-розыскной 

информации в Органах внутренних дел (Ч.1). -  РИО ЛАВД МВД Украины– Луганск 

– 2001.  

1.26. Коровин М.А., Бирюков Г.М. Оперативно технические средства Органов 

внутренних дел (Ч.2). - РИО ЛАВД МВД Украины– Луганск – 2002.  

1.27. Коровин М.А., Бирюков Г.М. Оперативно технические средства Органов 

внутренних дел (Ч.3). - РИО ЛАВД МВД Украины– Луганск – 2003.  

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

Навч.посіб. Донецьк, 2002. 

1.29. 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. 

1.30. 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. 

1.31. 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. 

1.32. 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. - 

http://zakon.rada.gov.ua/go/v0114900-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/v0114900-12
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72 с. 

1.33. 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: 

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

техніка ОВС / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

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

 

2. Допоміжна: 

 

2.1. Голуб Ю.М., Лоторєв В.О., Донченко С.О. Правоохоронцям-надійний 

захист // Науково-технічний вісник МВС України Сучасна спеціальна техніка - 

2003 - №. 11. - с 13. 

2.2. Гусаров С.М.. Спеціальна техніка для правоохоронної діяльності // Науково-

технічний вісник МВС України Сучасна спеціальна техніка. - 2004 -№4. - с.4 – 6. 

2.3. Кириллычев А.Н., Кирин В.И., Кравченко Ю.А. Специальная техника и 

информационная безопасность. – М., 2000 – Т.1. 

2.4. Михальов В.О., Чайка І.В. Особливості оснащення органів та підрозділів 

МВС України озброєнням та військовою технікою при охороні громадського 

порядку // Науково-технічний вісник МВС України «Сучасна спеціальна техніка» -  

2003 - №1 - с. 19 - 23. 
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