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Метою вивчення навчальної дисципліни «Спеціальна техніка в 

правоохоронній діяльності» є: 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; 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; 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; 

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. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни є набуті знання з 

дисциплін «Кримінальне право» (Загальна та Особлива частини), 

«Кримінальний процес», «Криміналістика». 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Спеціальна техніка в 

правоохоронній діяльності» 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати: 

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; 

на практично-творчому рівні - вироблені практикою і рекомендовані 

наукою прийоми і методи застосування спецтехніки; 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні - відтворювати знання, передбачені 

програмою дисципліни; 

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

застосування спеціальних технічних засобів;  
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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.  

 

Обсяг навчальної дисципліни: 90 годин; 3,0 кредити ECTS.  

 

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 процесі. 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 застосування під 

час здійснення оперативно-розшукових заходів і перевірці доказів під час 

кримінального провадження. 

 

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. 

 

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. 

 

ТЕМА 4. МІСЦЕ І РОЛЬ ДАНИХ, ОДЕРЖАНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ 

ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

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. 

 

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 правоохоронних 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 
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зупинки автотранспорту, водомети, спеціальні транспортні засоби, штурмові 

драбини, спеціальні хімічні засоби). 

 

ТЕМА 6. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОХОРОНИ. ЗАСОБИ ОХОРОННО-

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 

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, 

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”. 

 

ТЕМА 7. ПРИЗНАЧЕННЯ, ВИДИ ПРОВІДНОГО ТЕЛЕФОННОГО 

ЗВ’ЯЗКУ Й ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬ ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 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 двопровідно лінії зв’язку. Схеми 

організації внутрішнього зв’язку з підрозділами органів НПУ.  

 

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 спеціальні 

правоохоронні органи. Застосування короткохвильового радіозв’язку для 

організації оперативного зв’язку спеціальних правоохоронних органів на 

внутрідержавному і внутріобласному рівнях. Ультракороткохвильовий 



 

 

7 

 

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.  

 

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 

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). 
 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Спеціальна техніка в правоохоронній 

діяльності» передбачено: 
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- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

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 

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 питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

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 

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 

Курсант, студент, слухач 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 

 

Для навчальної дисципліни «Спеціальна техніка в правоохоронній 

діяльності» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають:  

завдання (для проміжного (по окремих темах) і підсумкового контролю знань);  

аудиторні контрольні роботи; перевірка наявності та якості виконаних 

індивідуальних завдань та самостійної роботи; екзамен, залік. 
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Спеціальна техніка в 

правоохоронній діяльності» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг   3,0  кредитів ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет юридичний 

 

Курс 2   Групи   Б-ПД-831, Б-ПД-832, Б-ПД-833, Б-ПД-834, Б-ПД-835, Б-ПД-

836. Б-ПД-921  

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Загальні положення спеціальної 

техніки 

10 6 2  4 4 

2 Засоби негласної фото-, 

кінозйомки 

8 4   4 4 

3 Пошукові прилади та 

пристосування 

8 4   4 4 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Місце і роль даних, одержаних у 

результаті 

застосування спеціальних 

технічних засобів у процесі 

доказування в кримінальному 

провадженні 

8 4   4 4 

5 Спеціальні засоби самооборони 8 4   4 4 

6 Технічні засоби охорони. Засоби 

охоронно-пожежної сигналізаціі. 

6 2   2 4 

7 Призначення, види зв’язку й 

порядок застосування відповідних 

засобів, які використовують 

органи Національної поліції 

України в охороні громадського 

порядку 

4 2   2 2 

8 Види і принципи радіозв’язку, 

який застосовується при 

виконанні оперативно-службових 

завдань спеціальними 

правоохоронними органами 

4 2   2 2 

9 Організація застосування 

спецтехніки і спецзасобів 

самооборони у процесі діяльності 

спецслужб у порядку виконання 

функції правоохорони 

4 2   2 2 

 Разом за семестр 90 30 2  28 30 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 1.2. 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Спеціальна техніка в 

правоохоронній діяльності» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса Наливайко 

___.___._______ 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   3,0  кредитів ЄКТС (90 годин). 

   

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 2   Групи   ЮЗПД-831, ЮЗПД-921 

 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 
С

ам
о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Загальні положення спеціальної 

техніки 

12 2 2   10 

2 Засоби негласної фото-, 

кінозйомки 

10     10 

3 Пошукові прилади та 

пристосування 

10     10 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Місце і роль даних, одержаних у 

результаті 

застосування спеціальних 

технічних засобів у процесі 

доказування в кримінальному 

провадженні 

10     10 

5 Спеціальні засоби самооборони 12 2   2 10 

6 Технічні засоби охорони. Засоби 

охоронно-пожежної сигналізаціі. 

12 2   2 10 

7 Призначення, види зв’язку й 

порядок застосування відповідних 

засобів, які використовують 

органи Національної поліції 

України в охороні громадського 

порядку 

10     10 

8 Види і принципи радіозв’язку, 

який застосовується при 

виконанні оперативно-службових 

завдань спеціальними 

правоохоронними органами 

10     10 

9 Організація застосування 

спецтехніки і спецзасобів 

самооборони у процесі діяльності 

спецслужб у порядку виконання 

функції правоохорони 

4     4 

 Разом за семестр 90 6 2  4 84 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «28» травня 2019 № 20. 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                     _____________     Олександра Скок 
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Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни «Спеціальна техніка в 

правоохоронній діяльності» 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

1. Конституція України . - К., 1996; 

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. 

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

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

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

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

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

2003. - № 27. - Ст. 209. 

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). 

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

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

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

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

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

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

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

05.07.1994 року 

11. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим 
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