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Передмова
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Спеціальна техніка
ОВС» складені відповідно до програми варіативної навчальної дисципліни, робочої програми
навчальної дисципліни, освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму
підготовки 6.030401 – «Правознавство».
Слухачі, вивчаючи дану дисципліну, та науково-педагогічні працівники, які викладають
цю дисципліну, повинні мати відповідну форму допуску до державної таємниці.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є технічні засоби, що перебувають на
оснащенні органів внутрішніх справ України, тактичні та правові основи їх використання.
Міждисциплінарні зв’язки: «Режим таємності», «Тактико-спеціальна підготовка»,
«Адміністративне право», «Цивільне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика»,
«Кримінальне право», «Оперативно-розшукова діяльність», «Фізика», «Захист державних
секретів».

СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_____________ Протокол № __
(дата, місяць, рік )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету підготовки
фахівців для підрозділів боротьби з
кіберзлочинністю та торгівлею
людьми ХНУВС
Протокол № ______
(дата, місяць, рік )

______________
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін

Протокол № ______
(дата, місяць, рік )

______________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

________________
(П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри
захисту інформації
ФПФПБКТЛ ХНУВС
_____________ Протокол № __
(дата, місяць, рік )
_______________________
(підпис)

_____________________________
(П.І.Б.)

Рецензенти:
Кобзєв І.В., доцент кафедри інформаційної та економічної безпеки
ННІПФПКМ ХНУВС, к.т.н., доцент;
Хорошайло Ю.Є., професор кафедри проектування та експлуатації
електронних апаратів ХНУРЕ, к.т.н., доцент

Розробники: Онищенко Ю.М., Світличний В.А.,
національний університет внутрішніх справ, 2015.

–

м. Харків,

Харківський

© Онищенко Ю.М., Світличний В.А., 2015
© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015

3

1. Загальні методичні вказівки
Метою викладання дисципліни «Спеціальна техніка ОВС» є вивчення слухачами
фізичних основ і принципів роботи засобів спеціальної техніки, правових основ її застосування,
теоретичних основ організаційно-технічного і тактичного забезпечення процесу застосування
спеціальної техніки у слідчій та оперативно-розшуковій діяльності; управління у сфері охорони
громадського порядку, а також набуття слухачами навичок практичної роботи з окремими
зразками спеціальної техніки та документального оформлення фактів і результатів їх
використання з метою одержання, фіксації, зберігання, обробки та використання інформації з
ціллю попередження й розкриття злочинів.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Спеціальна техніка ОВС» є:
1) розкриття важливості використання науково-технічних засобів в діяльності ОВС по
боротьбі з правопорушеннями; виховання у слухачів почуття відповідальності та ініціативи
при розв'язанні проблем вивчення і ефективного використання техніки; розвиток
раціоналізаторства та винахідництва;
2) засвоєння знань про природно-наукові основи, загальні тенденції і проблеми впровадження
та використання спеціальної техніки, про форми і методи науково-технічної політики, що
проводиться МВС України; про основні вимоги, напрямки і заходи по забезпеченню
ефективного впровадження та використання техніки; про перспективи розвитку спеціальної
техніки;
3) вивчення організаційно-методичних і правових основ використання спеціальної техніки,
тактико-технічних характеристик зразків техніки, що використовується органами
внутрішніх справ, а також набуття навичок роботи з окремими системами та зразками
технічних засобів з урахуванням наявного узагальненого досвіду та спеціалізації при
навчанні;
4) підготовка слухачів до успішного впровадження та використання нових зразків спеціальної
техніки.
Навчання з дисципліни «Спеціальна техніка ОВС» проходить у формі: лекцій,
практичних занять, а також самостійної роботи.
Метою лекційного курсу, що проводиться із застосуванням засобів мультимедіа, є
вивчення загальних понять, термінів, класифікацій, нормативних основ використання та
фізичних принципів роботи засобів спеціальної техніки з відповідних тем.
На практичних заняттях слухачі повинні на основі знання лекційного матеріалу та
самостійної роботи над кожною темою продемонструвати знання нормативної бази
використання технічних засобів відповідних груп і підгруп техніки, фізичних основ роботи та
тактико-технічних характеристик окремих зразків спеціальної техніки, тактичних прийомів
використання зразків спеціальної техніки для вирішення практичних завдань у діяльності ОВС.
Обов’язковою вимогою до слухачів у межах практичних занять є отримання мінімум однієї
позитивної оцінки за написання аудиторної контрольної роботи у формі тестових завдань.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення: нормативної бази
використання технічних засобів відповідних груп і підгруп техніки за першоджерелами,
засвоєння фізичних основ роботи та тактико-технічних характеристик окремих зразків
спеціальної техніки, а також ознайомлення з тактичними прийомами використання зразків
спеціальної техніки для вирішення практичних завдань за навчальними посібниками та
публікаціями, рекомендованими в переліку літератури до відповідних тем.
Обов’язковою вимогою до слухачів у межах самостійної роботи є підготовка реферату з
представленої на вибір теми.
Індивідуальна робота передбачає консультування викладачами, доцентами та
професорами слухачів з питань, що залишилися не зрозумілими, перездачу контрольних і
тестових завдань тощо.
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Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Всього

Номер та назва змістового
модулю, номер та
найменування теми

Література, сторінки

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Семестр № 6
Тема 1. Спеціальна техніка
органів внутрішніх справ.
Основні поняття.
Тема 2. Засоби зв'язку органів
внутрішніх справ
Тема 3. Технічні засоби охорони
об'єктів та системи контролю
доступу
Тема 4. Спеціальні засоби
охорони громадського порядку
Тема 5. Засоби звукозапису,
фотографування, відеозапису,
спостереження
Тема 6. Пошукова техніка.
Спеціальні хімічні речовини
Тема 7. Способи і засоби
негласного дактилоскопіювання
Тема 8. Технічні засоби захисту
інформації. Способи і засоби
зняття інформації та протидія
їхньому використанню
Всього за семестр № 6:

6

2

11

4

1

8

8

11
11

2

9

1

10

1

8

1

8

8

8

8
72

10

8
4

4

1-5, 7-13, 27, 29,
39, 47-49, 51, 54
1, 2, 6, 13, 27, 29,
31-33, 35, 45-50,
52
1-5, 7-13, 15, 2225, 32-35, 41, 4749, 53, 54
1, 2, 9, 13-26, 31,
32, 34, 35, 45-50
1-5, 7, 8, 10-13,
28-30, 36-44, 46,
47, 51, 53-58
1-5, 7, 8, 10-13,
29, 30, 39-42, 44,
46, 47
1-5, 7-13, 26, 46
1-5, 7-13, 17, 18,
46, 57

64

залік

3. Методичні вказівки до практичних занять
Тема № 1. Засоби зв’язку органів внутрішніх справ
Практичне заняття «Засоби зв’язку органів внутрішніх справ»
Навчальна мета заняття: вивчити та засвоїти основні поняття і визначення теми,
призначення та класифікацію систем та засобів зв’язку, правила їх застосування.
Час проведення.
№
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Розподіл годин згідно робочої навчальної програми
Кількість годин, відведених на вивчення теми
Час, що відводиться на практичне заняття

Кількість годин
11
1

Місце проведення – спеціалізовані аудиторії кафедри інформаційної безпеки.
Навчальні питання:
Загальні поняття про зв’язок.
Проводовий зв'язок.
Технічні засоби проводового зв'язку ОВС.
Засоби підсилення мови.
Радіозв'язок в ОВС.
Технічні засоби радіозв’язку.
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7. Способи організації радіозв'язку в ОВС.
8. Правила та порядок організації радіозв'язку в ОВС.
9. Контроль за використанням засобів зв’язку та правильним застосуванням радіоданих.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.
[1,2,6,13,27,29,31-33,35,45-50,52].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
На початку заняття викладач проводить перевірку наявності особового складу
навчальної групи, оголошує тему та навчальні питання заняття, перевіряє виконання слухачами
домашнього завдання – ознайомлення з рекомендованою літературою під час самостійної
роботи.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Загальні поняття про зв’язок.
Зв’язок – система технічних пристроїв для передачі інформації на відстань.
Інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Звук – це коливальні рухи часток пружного середовища (повітря), що викликають
слухове відчуття. Звукова хвиля – це процес поширення звукових коливань.
Повідомлення – форма вираження (представлення) інформації, зручна для передачі на
відстань. Повідомлення, призначені для обробки на ЕОМ, прийнято називати даними.
Сигнал – це перетворене в електричну форму повідомлення. Сигнал може бути
аналоговим (безперервним) та дискретним.
Система електрозв’язку – сукупність технічних засобів і середовища поширення, що
забезпечує передачу повідомлень.
Канал зв’язку – сукупність технічних пристроїв (перетворювачів) і середовища
поширення, що забезпечують передачу сигналів на відстань.
2. Проводовий зв'язок.
До підгруп засобів проводового зв'язку можна віднести:
1. Телефонний зв'язок. Обмін інформацією ведеться у мовній формі. Розрізняють
адміністративно-господарський та оперативний телефонний зв'язок.
2. Телеграфний зв'язок. Обмін інформацією ведеться в алфавітно-цифровій формі.
Розрізняють державний та відомчий телеграфний зв'язок.
3. Телевізійний зв'язок. Обмін інформацією ведеться за допомогою зображень.
Розрізняють мовний та промисловий телевізійний зв'язок.
4. Факсимільний зв'язок. Передавання копій алфавітно-цифрової та графічної інформації.
5. Передавання даних. Обмін інформацією між ЕОМ.
Засоби проводового зв'язку призначені для:
 передачі оперативно-службової інформації, що не містить таємних відомостей;
 організації взаємодії між нарядами, підрозділами, службами ОВС;
 координації дій служб і підрозділів при проведенні оперативно-розшукових заходів;
 зв'язку з громадянами та цивільними установами;
 прийому повідомлень від громадян;
 організації ліній зв'язку з об’єктами централізованої охорони усіх форм власності (кімнат
зберігання зброї райлінміськорганів, складів, крамниць, офісів, квартир, дач, гаражів
громадян тощо).
У підрозділах ОВС використовуються 3 типи проводового телефонного зв'язку:
1) прямий (оперативний) зв'язок;
2) спеціальний зв'язок;
3) загальний зв'язок (телефонний зв'язок загального користування).
3. Технічні засоби проводового зв'язку ОВС.
Технічні засоби проводовий зв'язку класифікуються в такий спосіб:
1. Телефонні апарати.
2. Факсимільні апарати.
3. Спеціальні телефонні апарати.
4. Комутатори оперативного зв'язку.
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5. Апаратура телеграфування.
У класичному ТА можна виділити наступні основні функціональні блоки:
 дзвінкова частина;
 розмовна частина;
 перемикач дзвінкової та розмовної частин;
 номеронабирач.
До складу класичного факсимільного апарату входять:
- сканер для зняття копії з листа оригіналу;
- модем для передачі інформації у вигляді електронного сигналу;
- принтер для друку документів;
- телефон.
Тактико-технічні характеристики, особливості використання спеціальних телефонних
апаратів (ТАИ-43, ТА-57), комутаторів оперативного зв'язку, апаратури телеграфування.
4. Засоби підсилення мови.
Призначення, принцип роботи засобів підсилення мови ОВС.
Класифікація засобів посилення мови:
1. Носимі - (електромегафони ЕР-12).
2. Автомобільні (СГУ-60, СГУ-100М).
3. Стаціонарні (радіотрансляційна установка “Степ-103”).
При застосуванні підсилювачів мови необхідно дотримуватися визначених правил:
1) чітко відзначати адресата, до якого звертаються. Для цього використовують,
наприклад, прикмети одягу ("Громадянин у чорному костюмі"), номер транспортного засобу
("Водій таксі № 61-10") і т.ін.;
2) мова повинна бути лаконічною, логічною, простою, зрозумілою;
3) мова повинна відбивати законність і обґрунтованість вимог, що містяться у зверненні.
У необхідних випадках потрібно пояснювати, у зв'язку з чим пред'являється вимога, наприклад:
"Громадянин, не заходіть у зону огородження, вона знаходиться під обстрілом озброєного
злочинця";
4) необхідно дотримуватися правил ввічливості, не припустимі оклики, які принижують
гідність громадян, не припустиме роздратування, грубий тон;
5) мова повинна відбивати категоричність вимог. При необхідності звертання треба
повторити кілька разів;
6) рівень голосності повинен бути прийнятний для оточуючих.
5. Засоби радіозв'язку в ОВС.
Радіозв'язок – це процес передачі інформації за допомогою електромагнітних хвиль.
Особливості поширення радіохвиль.
Радіохвиля за своєю фізичною природою є електромагнітною хвилею, що поширюється
в просторі зі швидкістю світла С = 300 000 км/с.
Електромагнітна хвиля є комбінацією з двох видів хвиль: електричної та магнітної, тобто
вона містить у собі електричне і магнітне поле.
Довжина електромагнітної хвилі (λ) – відстань, яку проходить хвиля за один період
коливання. Вимірюється в [м].
Період електромагнітної хвилі (Т) – час одного повного коливання хвилі. Вимірюється в
[с].
Частота електромагнітної хвилі (f) – величина, зворотна періоду електромагнітної хвилі
(кількість коливань за одну секунду). Вимірюється в [Гц].
Випромінювання радіохвиль - це процес утворення електромагнітних хвиль у
навколишньому просторі.
Якщо передача і прийом повідомлень здійснюються по черзі, такий зв’язок називається
симплексним. Якщо передача і прийом повідомлень здійснюються одночасно, такий зв’язок
називається дуплексним.
Поверхневі електромагнітні хвилі – це хвилі, які розповсюджуються у нижніх шарах
атмосфери.
Просторові електромагнітні хвилі – це хвилі, які багаторазово відбиваються від
іоносфери та поверхні Землі.
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Короткохвильовий зв'язок на базі використання поверхневих хвиль ефективний
на відстані 20-40 км, але при цьому чутливий до електромагнітних перешкод природного та
штучного походження. Перешкоди природного походження виникають від грозових розрядів.
Перешкоди штучного походження виникають від ліній електропередач, від роботи
високочастотних технологічних пристроїв. Крім того, КХ радіозв'язок підпадає під вплив
взаємних перешкод, які виникають при роботі кількох КХ-радіостанцій.
Короткохвильовий зв'язок на просторових хвилях ефективний на відстані 100-1000 км і
більше. Цей зв'язок, крім зазначених вище недоліків, залежить також від часу доби і пори року
(тому що при цьому змінюються характеристики і електровідбиваючі властивості іоносфери). В
ОВС КХ-радіостанції застосовуються для зв'язку МВС з обласними управліннями.
Радіостанції КХ-діапазону мають великі габарити і масу, геометричні розміри антени. Ці
радіостанції вимагають високої кваліфікації персоналу й обслуговуються спеціально
підготовленими операторами-радистами.
Ультракороткохвильовий (УКХ) зв'язок.
УКХ зв’язок використовує поверхневі хвилі. Дальність зв’язку визначається дифракцією
(захід радіохвиль в область геометричної тіні за обрій) і рефракцією (викривлення траєкторії
радіохвилі за рахунок її заломлення в атмосфері).
На поширення поверхневих хвиль впливають властивості поверхні Землі.
Електропровідність ґрунту, вздовж якого поширюється хвиля, впливає на втрати її енергії: чим
менша електропровідність, тим більша величина втрат.
Збільшення дальності зв’язку в УКХ діапазоні забезпечується:
– збільшенням висоти розміщення антени;
– збільшенням потужності радіостанції;
– використанням ретрансляторів у системах зв’язку.
6. Технічні засоби радіозв’язку.
Стаціонарні радіостанції живляться від мережі перемінного струму, встановлюються для
постійної роботи в чергових частинах ОВС; звичайно вони мають вихідну потужність 30 і
більш Вт і здатні забезпечити дальність зв'язку в міських умовах на відстані 30–40 км.
Мобільні радіостанції призначені для використання в транспортних засобах, живляться
від автомобільної системи електроживлення; типовим значенням їхньої потужності є 10-20 Вт,
дальність зв'язку в умовах міста 7-15 км.
Носимі та потайносимі радіостанції відрізняються від розглянутих меншою вагою та
габаритами, мають вбудоване джерело живлення, потужність 1-5 Вт. Дальність зв'язку з
однотипними станціями в міських умовах складає від 1 до 4 км.
Правила розташування радіостанцій.
При виборі місця розташування радіостанції необхідно керуватися наступними
правилами:
1. Не можна розташовувати антену радіостанції в безпосередній близькості від перешкод,
що знаходяться в напрямку зв'язку з абонентом, наприклад, височин, кам'яних і
залізобетонних будинків, металевих споруд, що розташовані поперечно лініям
електропередачі.
2. Необхідно розташовувати антену на будинках або вершинах схилів, звернених до
абонента, тобто створювати умови прямої видимості.
3. Значний вплив на радіозв'язок має ґрунт. Зв'язок на сухому ґрунті значно гірший, ніж на
вологому. При розташуванні абонента на відкритій місцевості не можна розгортати
радіостанцію на опушці лісу, на межі вода-суша. Треба відійти від цієї зони в будь-яку
сторону на 20-40 м. Це пояснюється тим, що на ділянках переходу ліс-галявина, водасуша існують зони різкої зміни провідності ґрунту, що сильно поглинають
електромагнітні коливання.
4. При розміщенні портативної радіостанції в кам'яному чи залізобетонному будинку варто
вибирати приміщення з вікнами, що виходять у бік абонента, тому що стіни будинку
екранують електромагнітне поле.
5. В умовах міста маються ділянки з доброю і поганою чутністю. Це пояснюється тим, що в
точку прийому електромагнітні хвилі приходять з різною полярністю. Тому в подібних
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випадках поліпшити радіозв'язок можна
шляхом переміщення радіостанції в
межах кількох метрів.
6. При роботі зі штирьовою антеною на портативній радіостанції забезпечується
максимальна дальність зв'язку. Перевагою гнучкої дротової антени, закріпленої на
ремінній гарнітурі, є зручність в експлуатації, але гранична дальність зв'язку між двома
радіостанціями зменшується в 3-4 рази в порівнянні зі штирьовою антеною. Дальність
зв'язку зі спіральною антеною зменшується в 2 рази в порівнянні зі штирьовою антеною.
7. Краще розташування антени на автомобілі – по центру даху, бо діаграма спрямованості в
цьому випадку буде мати еліпсоїдну форму в горизонтальній площині. Дальність
радіозв'язку в напрямку осі автомобіля буде більше, ніж у перпендикулярному напрямку.
8. Дальність зв'язку має невелику залежність від часу доби та погодних умов: удень
дальність менше ніж уночі, у холодну, сиру погоду зв'язок краще, ніж у суху та жарку.
7. Способи організації радіозв'язку в ОВС.
Радіонапрямок – спосіб організації радіозв'язку між двома абонентами, радіостанції яких
працюють на одних радіоданих.
Радіомережа - спосіб організації радіозв'язку між трьома і більш абонентами,
радіостанції яких працюють на одних радіоданих.
Переваги та недоліки спосібів організації радіозв'язку радіонапрямок та радіомережа.
Радіонапрямки та радіомережі бувають постійними або тимчасовими.
Постійні радіомережі та радіонапрямки створюють для служб і підрозділів, діяльність
яких вимагає систематичного зв'язку.
Тимчасові радіомережі та радіонапрямки створюють і використовують для проведення
операцій з охорони громадського порядку (мітинги, демонстрації, спортивні змагання, концерти
і т.ін.), а також на період підготовки і проведення окремих оперативно-розшукових заходів або
слідчих дій.
Радіодані.
Для роботи радіостанцій ОВС оперативно-технічними відділами МВС, УМВС України
розробляються і призначаються радіодані на період до 5 років. Під радіоданими прийнято
розуміти наступні постійні відомості:
1) порядкові номери радіомережі (радіонапрямку), які діють в УМВС;
2) позивні та порядкові номери (індекси) абонентів;
3) робочі і запасні частоти (канали);
4) тип і потужність використовуваної стаціонарної апаратури, її місце перебування
(географічні координати місцевості, поштова адреса, висота антени від рівня моря);
5) частоти тональних викликів;
6) час роботи радіостанцій і зміни позивних.
В ОВС для організації радіозв'язку використовуються 3 інтервали частот УКХ діапазону:
А, Б, Х. Для навчальних закладів МВС виділений 19 канал інтервалу А, частота 148,925 МГц.
Головна радіостанція та її функції. Функції оператора головної радіостанції.:
1. Контроль дисципліни зв'язку і правил радіообміну.
2. Регулювання процесу радіообміну.
3. Виявлення радіоабонентів, які розкривають зміст оперативних заходів ОВС і
конкретну обстановку при їх проведенні.
4. Видача дозволу на встановлення зв'язку підлеглих радіостанцій.
5. Допомога у встановленні зв'язку між підлеглими радіостанціями.
6. Вживання заходів для найшвидшої зупинки роботи радіостанцій, позивні яких
відсутні в таблиці радіоданих.
7. Виявлення та усунення причин радіоперешкод.
Усі розпорядження головної радіостанції повинні негайно, точно та безпомилково
виконуватися.
8. Правила організації радіозв'язку в ОВС.
Встановлення радіозв'язку - це процес визначення і розпізнавання радіостанцій для
проведення між ними радіообміну.
Процес радіообміну складається з наступних операцій:
 підготовка радіостанції до роботи;
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включення радіостанції;
виклик абонента;
передача радіограми;
закінчення радіообміну.
Радіообмін - це передача і прийом радіограм, сигналів, команд і ведення переговорів по
радіо.
За змістом радіообмін поділяється на оперативний та службовий.
Оперативний радіообмін включає передачу радіограм, сигналів, команд і оперативних
повідомлень.
Службовий радіообмін проводиться з питань, пов'язаних із встановленням зв'язку,
регулюванням радіоапаратури та забезпеченням роботи радіостанцій.
Радіообмін повинен бути лаконічним, містити мінімальну кількість слів і фраз, при
цьому важлива інформація (наприклад, номер автомобіля) повторюється двічі, передавати
особисту (неслужбову) інформацію – заборонено.
Радіограми можуть бути вихідними, вхідними і транзитними.
Радіограми, передані абонентам, називаються вихідними.
Радіограми, прийняті від абонентів, називаються вхідними.
Радіограми, прийняті від абонентів для їхньої подальшої передачі на інші радіостанції
(іншим абонентам), називаються транзитними.
Категорично забороняється передавати відкритим текстом по радіоканалу наступну
інформацію:
1) повідомлення, які містять дані, що не підлягають оголошенню або розкривають зміст
оперативних заходів і конкретну обстановку при їх проведенні;
2) назви закладів ОВC;
3) прізвища та звання посадових осіб;
4) таємну інформацію.
Для передачі цієї інформації потрібно застосовувати кодові таблиці, які розробляються
та затверджуються на місцях.
Порядок встановлення, перевірки якості зв'язку і передачі радіограм:
- встановити перемикачем каналів необхідний робочий канал зв'язку;
- встановити відповідним перемикачем тональний виклик;
- включити радіостанцію (після включення радіостанція знаходиться в режимі
“Черговий прийом”);
- встановити необхідний рівень гучності та шумозаглушення;
- шляхом прослуховування каналу зв'язку переконатися, що в даний момент радіообмін
між іншими радіостанціями відсутній;
- переключити радіостанцію в режим роботи “Посилка тонального виклику” та
здійснити посилку тонального виклику протягом 2-3 сек.;
- переключити радіостанцію в режим “Передача” та викликати абонента голосом,
наприклад, “Буквар 102, Буквар 102, я Буквар 101. Як мене чуєте? Прийом.”;
- абонент повинен відповісти: “Буквар 101, Буквар 101, я Буквар 102. Чую Вас добре
(якість зв'язку можна оцінювати за п'ятибальною системою). Прийом.”;
- Після цього зв'язок вважається встановленим і далі виконується передача радіограм.
Передача радіограм повинна вестися неквапливо. Кожне слово слід вимовляти чітко,
розбірливо, з правильними закінченнями та поставленим наголосом. Говорити треба
голосно, але не кричати, тому що від галасу погіршується розбірливість, ясність і
чіткість передачі.
- Закінчує радіообмін той абонент, який першим вийшов на зв'язок. Ознакою
закінчення сеансу радіообміну служить фраза: "Буквар 102, Буквар 102, я Буквар 101.
До зв'язку, відбій." Після цього всі радіостанції, які беруть участь у радіообміні,
переходять у режим “Черговий прийом”.
При передачі по радіозв'язку команд, вказівок, розпоряджень використовуються
наступні способи перевірки отримання переданих повідомлень:
 квитанційний (приймаючому абоненту необхідно підтвердити факт прийому команди);
 безквитанційний (циркулярний – підтвердження не потрібно);
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абоненту необхідно повторити прийняту
 зворотної
перевірки
(приймаючому
радіограму).
Циркулярний радіообмін
Циркулярні повідомлення починаються фразою: “Я, <Позивний>. Усім <Позивним>”
(або: “Увага всім! <Позивним>”). Закінчується циркулярне повідомлення проханням
підтвердити отримання інформації: “Хто прийняв? я <Позивний!>”. Важливу інформацію під
час передачі по радіоканалу повторюють кілька разів, наприклад, державний номер автомобіля,
що розшукується, особливі прикмети правопорушника.
Таблиця “Літера-Слово”
За необхідності точної передачі голосом маловідомих слів або власних імен їх передають
окремо за літерами, причому кожну заміняють певним словом, що починається на цю літеру.
Інструкції з безпеки
 НЕ МОЖНА тримати радіостанцію з антеною при передачі дуже близько до
незахищених частин тіла, особливо до обличчя та очей. Радіостанція буде працювати краще,
якщо вона перебуватиме у вертикальному положенні на відстані 5-8 см від губ.
 НЕ МОЖНА тримати кнопку передачі у натиснутому положенні, якщо немає
необхідності робити передачу.
 НЕ МОЖНА використовувати передавач поблизу незахищених електродетонаторів або
у вибухонебезпечній атмосфері.
 НЕ МОЖНА використовувати радіостанцію з головним телефоном або звуковим
приладдям з високим рівнем звуку.
 НЕ МОЖНА робити підзарядку акумулятора при температурі нижче 10°С чи вище
40°С, тому що це може зменшити термін служби акумулятора.
 НЕ МОЖНА використовувати зарядний пристрій, якщо він вологий чи ушкоджений.
Необхідно дотримуватись стандартних запобіжних заходів для підключеного до електромережі
обладнання.
 НЕ МОЖНА розбирати акумулятор. Акумулятори містять кадмій, токсичний метал.
 НЕ МОЖНА кидати акумулятори у вогонь. Вони можуть вибухнути.
9. Контроль за використанням засобів зв’язку та правильним застосуванням
радіоданих
У відповідності до вимог Закону України “Про радіочастотний ресурс України”
визначено термін користувач радіочастотного ресурсу – юридична або фізична особа,
діяльність якої пов'язана з використанням радіочастотного ресурсу відповідно до
законодавства. Користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його
використання поділяються на спеціальні та загальні. Підрозділи ОВС відносяться до
спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу. Спеціальні користувачі зобов'язані
використовувати радіочастотний ресурс України виключно для виконання функціональних
обов’язків без права використання його для здійснення підприємницької діяльності та/або
передачі в користування іншим особам.
Користувачі радіочастотного ресурсу України повинні отримувати дозволи на
експлуатацію відповідних радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, крім
засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі.
Дозволи на експлуатацію у смугах радіочастот загального користування видає
Український державний центр радіочастот (УДЦР). Дозволи на експлуатацію у смугах
радіочастот спеціального користування видає Генеральний штаб Збройних Сил України.
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою
(дозвіл на експлуатацію) – документ, який засвідчує право власника конкретного
радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом
визначеного терміну в певних умовах.
У відповідності до вимог наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 21.09.2000 № 134, не потрібно оформлення дозволів Українського державного центру
радіочастот та нагляду за зв’язком на придбання та використання переговорних засобів із
потужністю випромінювання до 10 мВт.
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Контроль за загальною дисципліною зв’язку,
розподілом
та
правильним
використанням радіоданих в ОВС здійснює Управління зв’язку МВС України через відділи
зв’язку (відділення контролю радіоефіру – служби технічного радіоконтролю) при УМВС
України.
Контрольні запитання
1. Визначення термінів зв’язок, повідомлення, сигнал. Види сигналів.
2. Характеристика узагальненої структурної схеми системи електрозв’язку.
3. Визначення системи проводового та радіозв’язку, каналу проводового та радіозв’язку.
4. Сфера використання проводового зв’язку в ОВС.
5. Види та характеристика проводового телефонного зв'язку ОВС.
6. Призначення засобів проводового зв’язку в ОВС.
7. Види проводового телефонного зв’язку та їх характеристика.
8. Характеристика спеціальних телефонних апаратів, які використовуються в ОВС.
9. Характеристика комутаторів оперативного зв'язку, які використовуються в ОВС.
10. Характеристика телеграфних апаратів документального зв'язку, які використовуються в
ОВС.
11. Призначення, правила використання засобів посилення мови.
12. Характеристика електромагнітної хвилі: довжина, період, частота.
13. Характеристика спрощеної структурної схеми радіолінії.
14. Особливості поширення поверхневих та просторових радіохвиль.
15. Характеристика КХ діапазону.
16. Характеристика УКХ діапазону.
17. Основні правила розташування радіостанції УКХ діапазону.
18. Організація радіонапрямків та радіомереж.
19. Порядок встановлення радіозв’язку.
20. Особливості організації циркулярного радіообміну.
21. Деякі особливості безпеки радіозв’язку.
22. Установи, які контролюють радіочастотний ресурс України.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Наприкінці заняття викладачем підводяться підсумки заняття:
- проводиться оцінювання знань слухачів (оголошуються та виставляються у журнал
навчальної групи оцінки слухачів за роботу на занятті – усні відповіді та результати
аудиторної контрольної роботи);
- оголошується тема наступного заняття та завдання щодо підготовки до нього.

Тема № 2. Спеціальні засоби охорони громадського порядку
Практичне заняття «Спеціальні засоби охорони громадського порядку»
Навчальна мета заняття: вивчити та засвоїти основні поняття і визначення теми,
призначення та класифікацію спеціальних засобів охорони громадського порядку, правила їх
застосування.
Час проведення.
№
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

Розподіл годин згідно робочої навчальної програми
Кількість годин, відведених на вивчення теми
Час, що відводиться на практичне заняття

Кількість годин
11
1

Місце проведення – спеціалізовані аудиторії кафедри інформаційної безпеки.
Навчальні питання:
Призначення, класифікація та правові основи застосування спеціальних засобів при
охороні громадського порядку.
Засоби індивідуального захисту особового складу ОВС.
Засоби активної оборони. Типи подразнюючих речовин.
Технічні засоби забезпечення спеціальних операцій.
Застосування пристроїв для проникнення у приміщення та транспортні засоби, які
захоплені правопорушниками.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.
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[1,2,9,13-26,31,32,34,35,45-50].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
На початку заняття викладач проводить перевірку наявності особового складу
навчальної групи, оголошує тему та навчальні питання заняття, перевіряє виконання слухачами
домашнього завдання – ознайомлення з рекомендованою літературою під час самостійної
роботи.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Призначення, класифікація та правові основи застосування спеціальних засобів
при охороні громадського порядку.
Правовою основою застосування спеціальних засобів є:
1. Закон України „Про національну поліцію”, прийнятий 2 липня 2015 року.
2. Постанова Верховної Ради УРСР № 504-ХІІ від 29 листопада 1990 р. „Про невідкладні
заходи по зміцненню законності і правопорядку в республіці” (п. 4).
3. Постанова Ради Міністрів України № 49 від 27 лютого 1991 р. „Про затвердження Правил
застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку” (зі змінами та
доповненнями).
4. Наказ МВС України № 118 від 30 березня 1991 р. „Про затвердження Правил застосування
спецзасобів під час охорони громадського порядку в Україні”.
У відповідності до Закону України “Про національну поліцію” застосуванню сили,
спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх
використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і
зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю
громадян чи працівників поліції.
Про застосування спеціальних засобів (балончиків, кийків, електрошокових пристроїв
тощо) працівник поліції рапортом доводить до відома безпосереднього начальника.
У відповідності до п. 8 Постанови Ради Міністрів Української РСР від 27 лютого 1991
року № 49 (в редакції від 17.11.2001) та Закону України „Про національну поліцію”
забороняється застосування спеціальних засобів у наступних випадках:
1. До таких категорій населення:
жінок з явними ознаками вагітності,
осіб похилого віку,
осіб з вираженими ознаками інвалідності,
малолітніх,
крім випадків вчинення ними групового нападу, що реально загрожує життю та здоров’ю
людей, працівників поліції, або збройного нападу чи збройного опору.
2. У приміщеннях і на земельних ділянках, які закріплено за дипломатичними,
консульськими та іншими представництвами іноземних держав, за винятком
випадків, коли від голови дипломатичного або голови іншого відповідного
представництва
надійде
прохання
застосувати
вказані
засоби
проти
правопорушників.
3. У приміщеннях або виробництвах, пов'язаних з виготовленням вибухових чи
легкозаймистих речовин, у дитячих і лікувальних закладах.
Спеціальні засоби, що застосовуються при охороні громадського порядку, за їх
функціональним призначенням і конструктивними особливостями поділяються на групи:
1. Засоби індивідуального захисту (пасивної оборони).
2. Засоби активної оборони (засоби примусової дії, активного захисту).
3. Технічні засоби забезпечення спеціальних операцій.
4. Пристрої для відкриття приміщень, захоплених правопорушниками – малогабаритні
підривні пристрої.
2. Засоби індивідуального захисту особового складу ОВС.
Захищають від:
– кинутих з відстані предметів (ріжучих, колючих);
– холодної зброї;
– ураження свинцевими кулями;
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– ураження мисливською зброєю;
– ураження кулями АКМ (відстань не ближче 20 м);
– ураження кулями СВД (відстань не ближче 16 м).
До засобів індивідуального захисту належать:
1. Бронежилети.
2. Каски та шоломи.
3. Протиударні та броньовані щити.
4. Комплекти для захисту рук, ніг та плечей.
5. Захисні броньовані комплекси високої кулестійкості.
Бронежилет — елемент одягу, що заважає проникненню кулі в тіло і таким чином
захищає від пострілів. Складається з матеріалів, що руйнують кулю й розсіюють її енергію,
наприклад, кевлара, тварона та металевих або керамічних пластин.
Шоломи призначені для періодичного використання з метою захисту голови від
ушкоджень. Захисні структури шоломів за стійкістю до впливу засобу ураження поділяються на
чотири класи – спеціальний, 1, 1-а, 2.
Протиударні шоломи: ШПУ-1, Маска-2, Ш-307, СШ-68, СШ-80 захищають за
спеціальним класом.
Протикульові шоломи:
- СТШ-81, Сокіл-1, Каска-1 захищають за 1 класом;
- ЗШМ-2 захищає за 1-а класом;
- Сокіл-2, Сокіл-2С, Маска-1 захищають за 2 класом.
При виготовленні спеціальних шоломів 1 класу захисту використовуються титанові
сплави або високотривкі сталі. Їх вага – близько 2,5 кг. У шоломах 2 класу захисту
використовується сталевий сферичний елемент з амортизуючою системою і системою
кріплення шолома на голові та прозорим кулестійким забралом. Вага такого шолома – близько
3,5 кг. Перспективним є також використання в шоломах захисних елементів із балістичних
тканин КЕВЛАР або ТВАРОН.
Протиударні та броньовані щити („Вітраж М”, „Форт-ЩП” „Вітраж АТ”) захищають
від ударів камінням, палками, металевими прутами та іншими предметами. „Вітраж М” („ФортЩП”) складаються з прозорого полікарбонатного полотна, рукоятки для утримання щита та
додаткового ременя для закріплення на руці. З внутрішнього боку щита передбачено
демпферну прокладку для руки. Площа захисту – 60 дм2 (63 дм2,) маса – 3,1 кг (4,4 кг).
„Вітраж АТ” являє собою алюмінієве полотно з рукояткою для його утримання і додатковим
ременем для закріплення на руці. З внутрішнього боку щита передбачено демпферну прокладку
для руки. У верхній частині розміщено спеціальні оглядові отвори. Площа захисту – 60 дм2,
маса – 4,5 кг.
Протикульові щити БЗТ-75 і БЗС-75 являють собою металеві бронеелементи
трапецієподібної форми (з титанового сплаву - БЗТ-75, сталі - БЗС-75). Бронеелемент
обтягнутий тканинним чохлом, який фіксується текстильною застібкою. Вироби обладнано
ручкою. Під час утримання щита лівою рукою (штатне положення) додатковий кронштейн
спирається на передпліччя. Площа захисту - 21,2 дм2, маса - до 5,5 кг. Час безперервного
носіння – 4 години.
Бронещит „Забор” захищає від куль пістолетів, револьверів, рушниць, АКМ, гвинтівки
М-16 (США). Площа захисту – 80 дм2, маса 35 кг. Час безперервного носіння – 1 година.
Комплекти для захисту рук, ніг та плечей призначені для захисту найбільш схильних
до травм частин тіла і складаються з наступних частин:
- протекторів на ноги та коліна;
- протекторів на руки та лікті;
- протекторів на передпліччя та плечі.
Комплекти виготовляються з удароміцних полімерних матеріалів, характеризуються
високими амортизаційними властивостями. Завдяки невеликій вазі комплекти можуть
використовуватися для тривалого носіння.
Захисні броньовані комплекси високої кулестійкості являють собою поєднання всіх
елементів індивідуального захисту.
В якості бронеелементів використовуються:
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– металеві пластини;
– броньовані сталі;
– кераміки на основі алюмінію;
– композитні матеріали з використанням броньованої сталі (сплав з керамікою);
– склотекстоліти;
– тканинні бронеелементи – кевлар, арамід, тварон;
– середньовуглеродисті низьколеговані термозміцнені сталі (2-5 класи бронезахисту);
– композиційні матеріали на основі високотвердої кераміки (5 та 6 класи бронезахисту).
При намоканні арамідні волокна (більш відомі під комерційною назвою “кевлар”, які
служать основним (гнучким) бронеелементом в більшості бронежилетів) втрачають всі свої
захисні якості необоротно, назавжди. Доводиться кевларову броню додатково захищати
непромокальною епоксидною смолою.
3. Засоби активної оборони. Типи подразнюючих речовин.
У відповідності до постанови КМУ № 49, засоби активної оборони поділяються на:
1. Гумові кийки.
2. Кийки пластикові типу „тонфа” (КПФ-02).
3. Наручники (БР, БРС).
4. Електрошокові пристрої.
5. Патрони і пристрої вітчизняного виробництва, споряджені газовими, гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.
6. Ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами.
7. Балончики та патрони з препаратами сльозоточивої та дратівної дії.
Гумові кийки (ПР-М, ПРК, ПРС), якими забороняється нанесення ударів:
– по голові;
– шиї;
– ключичній ділянці;
– животу;
– статевих органах.
Кийки пластикові типу „тонфа” (КПФ-02), якими забороняється нанесення ударів:
– по голові;
– шиї;
– сонячному сплетінні;
– ключичній ділянці;
– низу живота;
– статевих органах;
– нирках;
– куприку (копчику).
Наручники (БР, БРС), при застосуванні яких потрібна періодична (не рідше як через 2
години) перевірка стану фіксації замків.
Електрошокові пристрої. На теперішній час на озброєнні ОВС перебуває
електрошоковий пристрій ІР-4 (напруга на електродах – 45000 В, кількість робочих циклів по 23 сек. без заміни елементів живлення – 500 разів).
Біофізична дія електрошокового пристрою (ЕШП) пов'язана не лише із болем від
ураження струмом, а й з місцевим паралічем м’язів у місці ураження. Застосування ЕШП
передбачає наступні гранично допустимі зміни в організмі при разовому впливі:
- судомне скорочення м'язів без втрати свідомості;
- порушення локомоторної реакції та зміну емоційної реакції протягом 1-30 хв.;
- зміну частоти серцевих скорочень без порушення ритму - до 15 хв.;
- зміну частоти дихання - до 30 хв.;
- помірно виражене ушкодження шкіряних покривів в області контакту електродів.
Патрони і пристрої вітчизняного виробництва, споряджені газовими, гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.
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Газові пістолети та револьвери в принципі є звичайною вогнепальною зброєю,
що вражає противника не кулею, а струменем сльозоточивих газів; ознакою, що відрізняє газові
пістолети та револьвери від бойової зброї, є наявність у стволі розсіювача, що при пострілі
пропускає потік газу, але затримує кулю. Прикладом таких пристроїв вітчизняного виробництва
є дванадцятизарядний пістолет “Форт-12Г”, призначений для відстрілу дев’ятиміліметрових
газових набоїв.
Патрони з гумовими (пластиковими) кулями „Терен-3РМ” („Терен-3Ф”) ударнотравматичної несмертельної дії призначені для тимчасового придушення психоволевої стійкості
нападаючого.
Мінімально дозволена МОЗ України дистанція застосування зброї під патрони моделі
„Терен-3Ф”‚ „Терен-3Р” і „Оса” складає 3‚5 м‚ а під патрон моделі „АЛ-9Р” - 6 м.
Дані спецзасоби покликані більшою мірою забезпечити особисту безпеку працівників
ОВС‚ коли при них‚ відповідно до діючих інструкцій‚ не може знаходитися табельна зброя.
Ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами. При застосуванні
сльозоточивих речовин забороняється прицільна стрільба по правопорушниках, розкидання та
відстрілювання гранат у натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії
цих речовин. „Черемуха-1”, „Черемуха-4”, „Черемуха-12”, „Сирень-3” та „Облако”
застосовуються тільки на відкритій місцевості.
Балончики та патрони з препаратами сльозоточивої та дратівної дії.
Балончики („Черемуха-10”, „Терен-4”, „Терен-4М”) - газова зброя, що за своїм впливом
на організм людини значно ефективніша, ніж існуючі газові пістолети та револьвери. Вражаюча
речовина знаходиться у вигляді рідини і в момент активації під дією тиску газу перетворюється
у газову хмару (0,7х2,5 м).
Вражаюча речовина в патроні пістолета або револьвера знаходиться у вигляді порошку і
в момент пострілу під дією порохових газів, тиснення та температури перетворюється у газову
хмару (1х3,5 м). Патрон „Терен-3” призначений для тимчасового придушення психоволевої
стійкості, відстрілюється з пістолетів та револьверів калібру 8 або 9 мм.
Ступінь ураження людини спеціальними хімічними речовинами визначається
рівнями концентрації в атмосфері:
1) порогова концентрація – проявів на організмі немає, а лише відчувається по запаху,
функції організму не порушуються;
2) нестерпна концентрація – тимчасові порушення функціонування організму людини, які
долаються шляхом надання першої медичної допомоги;
3) небезпечна концентрація – призводить до необоротних порушень функцій організму, які
долаються шляхом надання спеціалізованої медичної допомоги у лікувальних закладах.
Заходи першої медичної допомоги при попаданні хімічного препарату, яким
споряджено спецзасіб:
- на тіло – необхідно протерти шкіру спиртом чи спиртовим розчином або змити його
проточною водою із застосуванням миючих засобів;
- в очі – промити їх великою кількістю проточної води або 2 %-вим розчином питної соди або
борної кислоти (при ураженні речовиною СN), а у разі сильного болю закапати
сумішшю 3-4 %-го розчину новокаїну та 1 %-го розчину атропіну у співвідношенні
1:1 (при ураженні речовиною СS);
- в органи дихання – затримати дихання, вийти з хмари, зробити глибокий видих і подихати
свіжим повітрям.
Заходи безпеки при використанні засобів активної оборони.
Забороняється:
1) застосовувати спецзасоби без спеціальної підготовки;
2) застосовувати спецзасоби зі строком дії, що минув;
3) застосовувати спецзасоби на відстані ближче, ніж вказано у технічних характеристиках
(наприклад, аерозольні балони – не ближче 0,4 м, газові пістолети/револьвери – 1,0 м,
пістолети/револьвери травматичної дії – не ближче 3,5 м);
4) застосовувати спецзасоби, що мають ушкодження цілісності корпусу (тріщини, прим'ятості
тощо);
5) зберігати спецзасоби поблизу джерел вогню та електронагрівальних пристроїв;
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6) розбирати спецзасоби;
7) спричиняти механічний вплив на спецзасоби.
4. Технічні засоби забезпечення спеціальних операцій.
Згідно з п. 12 постанови КМУ № 49, засоби забезпечення спеціальних операцій
включають в себе:
1. Ранцеві газогенеруючі пристрої „Облако” застосовуються для розпилення порошкової
або рідкої сльозоточивої речовини на відкритій місцевості.
2. Спеціальні світлозвукові гранати типу „Заря”, світлошумові пристрої ”Пламя”,
„Терен-7М”, „Терен-7Е” (ефективний радіус дії – 15 м) застосовуються для вчинення
психофізіологічного впливу на правопорушників світловими (до 30106 Кд) та акустичними (до
172 дБ) імпульсами на відстані не менше 2 м від людини.
3. Патрони до карабіну КС-23 з гумовою кулею „Волна-Р” ударно-непроникливої дії
відстрілюються за допомогою спеціального карабіна на відстані не ближче 40 м від людини і
тільки по нижній частині ніг.
4. Спеціальні вибивні заряди до карабіну КС-23 „Барикада” - патрони калібру 23 мм зі
сталевою кулею, призначені для руйнування основних вузлів автотранспорту з метою його
зупинки, тобто для стрільби по двигунах і колесах.
5. Водомети застосовуються для розосередження учасників масових безладь при
температурі навколишнього середовища не нижче 0°С, з потужністю водяного стовпа не більше
10-12 атмосфер.
6. Пристрої для примусової зупинки автотранспорту „Еж-М” („Діана”) забороняється
застосовувати для примусової зупинки автотранспорту:
- вантажних автомобілів, що здійснюють перевезення людей;
- автотранспорту, приналежного дипломатичним, консульським та іншим
представництвам іноземних держав;
- мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів;
- а також на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю,
залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях.
7. Бронемашини та інші транспортні засоби.
5. Застосування пристроїв для проникнення у приміщення та транспортні засоби,
які захоплені правопорушниками
До них належать малогабаритні підривні пристрої “Ключ”, “Імпульс” та “Отвір”, які
використовуються для руйнування матеріалів у зоні кріплення дверних замків і пробиття
отворів. Ефективність дії пристроїв: “Ключ” – діаметр отвору 180 мм у дерев’яному щиті
товщиною до 60 мм; “Імпульс” – отвір у сталевому листі товщиною до 8 мм. Забороняється
застосування підривних пристроїв “Ключ”, “Імпульс” та “Отвір” для відкриття приміщень,
захоплених правопорушниками, де перебувають заручники.
Контрольні запитання
1. Випадки застосування спеціальних технічних засобів.
2. Правова база застосування спеціальних технічних засобів.
3. Випадки, у яких забороняється застосування спеціальних технічних засобів.
4. Перелік груп спеціальних засобів, що застосовуються при охороні громадського порядку.
5. Перелік та коротка характеристика спеціальних засобів індивідуального захисту.
6. Перелік та коротка характеристика спеціальних засобів активної оборони.
7. Призначення та особливості застосування гумових кийків.
8. Призначення та особливості застосування наручників.
9. Призначення та особливості застосування електрошокерів.
10. Призначення та особливості застосування газових гранат.
11. Призначення та особливості застосування аерозольних газових засобів.
12. Заходи безпеки при застосуванні засобів активної оборони.
13. Призначення та особливості застосування шоломів.
14. Призначення та особливості застосування бронежилетів.
15. Призначення та особливості застосування щитів.
16. Класи бронезахисту.
17. Характеристика засобів забезпечення спеціальних операцій.
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18. Характеристика
пристроїв
для проникнення в транспортні засоби та
приміщення.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Наприкінці заняття викладачем підводяться підсумки заняття:
- проводиться оцінювання знань слухачів (оголошуються та виставляються у журнал
навчальної групи оцінки слухачів за роботу на занятті – усні відповіді та результати
аудиторної контрольної роботи);
- оголошується тема наступного заняття та завдання щодо підготовки до нього.

Тема № 3. Засоби звукозапису, фотографування, відеозапису, спостереження
Практичне
заняття
«Засоби
звукозапису,
фотографування,
відеозапису,
спостереження»
Навчальна мета заняття: вивчити та засвоїти основні поняття і визначення теми,
призначення та класифікацію засобів звукозапису, фотографування, відеозапису,
спостереження, правила їх застосування.
Час проведення.
№
1.
2.

Розподіл годин згідно робочої навчальної програми
Кількість годин, відведених на вивчення теми
Час, що відводиться на практичне заняття

Кількість годин
11
1

Місце проведення – спеціалізовані аудиторії кафедри інформаційної безпеки.
Навчальні питання:
1. Основи застосування засобів звукозапису в діяльності правоохоронних органів.
2. Застосування звукозапису при проведенні досудового слідства й судового розслідування.
3. Застосування звукозапису при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.
4. Етапи розвитку фотографії.
5. Призначення та основні поняття засобів фіксації.
6. Технічні засоби відеозапису.
7. Правові основи застосування технічних засобів фіксації інформації.
8. Поняття негласної фотозйомки, відео- та аудіо запису.
9. Технічні засоби спостереження.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.
[1-5,7,8,10-13,28-30,36-44,46,4751,53,-58].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
На початку заняття викладач проводить перевірку наявності особового складу
навчальної групи, оголошує тему та навчальні питання заняття, перевіряє виконання слухачами
домашнього завдання – ознайомлення з рекомендованою літературою під час самостійної
роботи.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Основи застосування засобів звукозапису в діяльності правоохоронних органів.
Для ефективної роботи слідчих і оперативних підрозділів по розкриттю злочинів
застосовуються засоби звукозапису та оперативного прослуховування, що дозволяє з великою
точністю і повнотою фіксувати людську мову та іншу звукову інформацію, а наявність
спеціальних технічних, криміналістичних засобів і методів дає можливість проводити
ідентифікацію особи за особливостями мови. Аналізуючи при прослуховуванні записаний
матеріал, можна в певній мірі визначити:
- культурний рівень і освіту особи;
- психічний та фізичний стан особи;
- дефекти мови особи;
- за характером діалекту, специфіки вимовляння припустити місце народження і
проживання.
Використання звукозапису в роботі органів внутрішніх справ, які здійснюють досудове
розслідування регламентується КПК України, де прописаний порядок і особливості
застосування звукозапису при проведені досудового слідства.
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Відповідно до ч. 2 статті 104 КПК України у протоколі зазначається факт
фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів. У разі фіксування допиту за
допомогою технічних засобів, текст показань може не вноситись до відповідного протоколу,
якщо жоден з учасників не наполягає на цьому.
У Відповідно до ч. 3 статті 104 КПК України в протоколі досудового розслідування має
бути позначена інформація про те, що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь
повідомлені про застосування технічних засобів фіксації; характеристики технічних засобів
фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної дії, умови та
порядок їх використання.
Додатками до протоколу можуть бути стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії,
фототаблиці, схеми та інше, що пояснює зміст протоколу (стаття 105 КПК України).
Застосовуючи звукозапис для фіксації слідчих дій, необхідно дотримуватися
передбачених законом процесуальних і технічних вимог:
- особа, яка виконує слідчі дії, повинна вміти працювати із звукозаписувальною
технікою, володіти методикою ведення допиту (іншої слідчої дії);
- відповідальним за організацію та здійснення звукозапису є слідчий або оперативний
працівник. У окремих випадках для забезпечення якості звукозапису, технічна робота по
проведенню звукозапису може доручатися спеціалісту (наприклад, експерту або інженеру зі
спеціальної техніки).
Для отримання якісного звукозапису, забезпечення в подальшому його відтворення
необхідно знати і враховувати тактико-технічні характеристики технічних засобів і умови, в
яких вони застосовуються.
2. Застосування звукозапису при проведенні досудового слідства й судового
розслідування.
При проведенні слідчих дій із застосування звукозапису про це попереджаються всі
учасники слідчих дій до їхнього початку. У протоколі слідчої дії відповідно до вимог КПК
України вказується про повідомлення всіх учасників слідчої дії про застосування технічних
засобів та умови звукозапису, про відтворення звукозапису учасникам слідчої дії та їх заяви з
приводу застосування звукозапису. Повторення спеціально для звукозапису будь-якої частини
допиту (вибірково) в ході її проведення не дозволяється.
Перед закінченням слідчої дії звукозапис повністю відтворюється учасникам цієї дії.
Висловлені ними зауваження і доповнення до звукозапису заносяться на фонограму.
У разі відтворення звукозапису показань при проведенні іншої слідчої дії про це
зазначається в протоколі відповідної слідчої дії.
При пред’явленні учасникам процесу матеріалів справи в зв’язку із закінченням
досудового розслідування звукозапис відтворюється обвинуваченому та його захиснику, а у
разі клопотання й іншим учасникам процесу.
Опечатана фонограма зберігається у справі в опечатаному пакеті. На пакеті та носії
вказується чиї свідчення записані й до якого протоколу фонограма додається, а також технічні
дані апаратури звукозапису (тип, технічні параметри тощо), що забезпечує правильність
відтворення звукозапису.
При проведенні слідчих дій із застосуванням звукозапису доцільно записувати свідчення
обвинувачених (підозрюваних), які можуть відмовитися від своїх свідчень; свідчення
потерпілих, які знаходяться в тяжкому хворобливому стані; малолітніх свідків, чиї мовні
здібності не можуть бути відображені в протоколі, у випадку, коли особа, яка допитується,
підлягає дослідженню судово-психіатричною експертизою, при використанні в процесі допиту
перекладача; при явці з повинною в суд;
Якщо в процесі звукозапису або при його відтворенні з’ясується, що він зіпсований
(обрив або закінчення плівки, відключення живлення), то складається протокол, який
скріплюється підписами слідчого і особи, яка допитувалася. Факт склеювання магнітного носія
необхідно відображати в протоколі.
При відтворенні звукозапису поняті не потрібні: підтвердження, правильності
звукозапису на фонограмі і в протоколі особою, яка допитувалася, є достатнім.
Відновлення звукозапису шляхом зчитування вже складеного протоколу не
допускається.
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У процесі допиту із застосуванням звукозапису ефективними є такі прийоми:
- ставлення конкретних і зіставляючих питань;
- використання внутрішніх розбіжностей у свідченнях для викриття неправди і фіксації
зміни позиції особи, яка допитується;
- припущення неточностей слідчим із розрахунком на те, що особа, яка допитується
виправить його і повідомить додаткову інформацію.
Якість звукозапису визначається акустичними можливостями приміщення. Кімната
повинна бути невеликою (12-16 м²). У звичайних приміщеннях мікрофон сприймає крім прямих
звуків й такі, що відбиваються (стіни, стеля, меблі, вікна добре відбивають звукові хвилі), а це
призводить до появи завад і значному погіршенню розбірливості запису під час відтворення.
Рекомендується провести ряд пробних записів і прослухати їхнє звучання для визначення більш
оптимального місця встановлення звукозаписувальної апаратури.
Якість звукозапису залежить від типу апаратури і розміщення осіб по відношенню до
неї. Мікрофон направляється на джерело звуку.
Слідча практика показала, що найбільш якісний запис допиту буде тоді, коли особа, яка
допитується, хоча й попереджена про застосування звукозаписувальної апаратури для фіксації
свідчень, але не бачить ні магнітофона, ні мікрофона.
3. Застосування звукозапису при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.
Оперативне використання звукозапису регламентується такими нормативними
документами:
- Законом України «Про національну поліцію»;
- КПК України (ст.252, 256, 260, 266, 267, 269, 270);
- Законом України «Про ОРД».
Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою
технічних та інших засобів (ч. 2 стаття 252 КПК України). Протоколи щодо проведення
негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозапис, фотознімки, інші результати,
здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені при їх проведенні речі і
документи або їх копії можуть використовуватися у доказуванні на тих самих підставах, що і
результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування
(стаття 256 КПК України).
Засоби фіксації аудіоінформації застосовуються також відповідно до статті 260 КПК
України, під час такої негласної слідчої дії як аудіо-, відеоконтроль особи. Аудіо-,
відеоконтроль особи є різновидом втручання в приватне спілкування, яке проводиться без її
відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї
особи або інші звуки, рухи, дії, пов'язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть
містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 статті 266 КПК України (Дослідження інформації, отриманої при
застосуванні технічних засобів) технічні засоби, що застосовувалися при проведенні вказаних
негласних слідчих (розшукових) дій, а також первинні носії отриманої інформації повинні
зберігатися до набрання законної сили вироком суду.
Під час обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
(стаття 267 КПК України) слідчий має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи
інше володіння особи шляхом таємного проникнення у них, в тому числі з використанням
технічних засобів, з метою: виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого
злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування; виготовлення
копій чи зразків зазначених речей і документів; виявлення та вилучення зразків для
дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину;
встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи.
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Засоби відеозапису, фотографування, спеціальні технічні засобів для спостереження
можуть бути використані під час візуального (стаття 269 КПК України) спостереження за
особою, річчю або місцем), для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування
тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця
особа контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях.
Відповідно до статті 270 КПК України (Аудіо-, відеоконтроль місця) аудіо-,
відеоконтроль місця може здійснюватися під час досудового розслідування тяжкого або
особливо тяжкого злочину і полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою
аудіо-, відеозапису всередині публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або
присутніх у цьому місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови і поведінка осіб у
цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має
значення для кримінального провадження.
У разі необхідності проведення звукозапису в складних електроакустичних умовах
(наявність сторонніх шумів, електричні перешкоди тощо) або виготовлення для цих цілей
спеціальних засобів до участі в заході можуть залучатися співробітники експертнокриміналістичних і технічних підрозділів у якості спеціалістів.
Видача апаратури оперативним працівникам реєструється в спеціальному журналі.
Передача іншим особам або залишення без догляду апаратури чи носія із записаною
інформацією не допускається.
Для оперативного звукозапису передбачається використання апаратури чи комплексу
технічних засобів (радіомікрофон, приймальник) для передачі звукової інформації по
радіоканалу із наступною фіксацією на звичайний магнітний носій.
4. Етапи розвитку фотографії
Серед засновників фотографії можна вважати француза Жозефа Нісефора Н’єпса який
першим винайшов світлочутливий матеріал розчинивши в тваринному маслі асфальтовий лак бітум, Н’єпс наносив його на скляну, мідну чи свинцево-олов’яну пластину, яку розміщував в
камеру-обскуру. Експозиція тривала декілька годин. Коли пластичний бітумний шар застигав і
на ньому проявлялося видиме зображення, Н’єпс виймав пластину і в темній кімнаті обробляв її
кислотою. Кислота розчиняла неекспоновані частки світлочутливого шару. Потім проявлена
пластина передавалась граверу, який малював контури зображення і вкривав пластину
чорнилами. Перший знімок датується 1822 роком. До заслуг Н’єпса можна віднести винахід
діафрагми – простий механізм зміни діаметра отвору камери-обскури, який дозволяв
збільшувати різкість зображення.
У 1837 році після довготривалих дослідів Луі Жак Манде Дагер отримав перший знімок
на поверхні полірованої срібної пластини, яка була пропитана парами йоду. Експозиція тривала
від 15 до 30 хвилин та проявлялась пластина парами ртуті.
Варто згадати здобутки англійського фізика та хіміка Уільяма Генрі Фокс Толбота у
виготовленні фотопаперу та класичного негативно-позитивного процесу отримання
фотозображень. В якості світлочутливого матеріалу Толбот застосував папір, який був
промочений хлористим сріблом, а потім занурений в розчин нітрату срібла. Толбот працював
над удосконаленням фотопроцесу і в 1840 році отримав те, що хотів, - збільшення
світлочутливості паперу, що дало можливість скоротити експонування до декількох хвилин.
Винахідник і засновник американської компанії Eastmen Kodak Company Джордж Істмен
в історії світової фотографії займає видатне місце. Його генію належить виготовлення
желатинової емульсії і скляної фотопластини. В 1889 році Істмен виготовляє широкоформатну,
прозору фотоплівку, з якої можна друкувати фотографії оптичним способом зі збільшенням. А
в 1900 році Істмен випускає популярну модель плівкової камери Brownie, яка мала рекордно
низьку ціну - 1 долар.
У 1913 році німець, інженер Оскар Барнак надає повністю готовий зразок далекомірної
фотокамери з високоякісним об’єктивом, але її виготовлення відкладається через початок
Першої світової війни. В 1924 році на світ з’являється перша серійна модель фотоапарату Leica
(скорочено від Leitz Camera) з форматом кадрового вікна 24х36 мм та шторно-щелевим
матерчатим затвором.
5. Призначення та основні поняття засобів фіксації
Засоби фотографування, відео- та звукозапису – це комплекс технічних засобів які
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служать для фіксації і відтворення візуальної та аудіо інформації (доказів). Для ОВС
значення фотографії, відео та аудіозапису полягає в здатності точно, наглядно і достовірно
передати об’єктивну інформацію про знятих (зафіксованих) осіб, предмети, документи, явища і
події. має властивість наочності та документальності, що дає адекватну уяву стосовно
зображеного об’єкта. Фотозйомка, відео- та аудіозапис дає можливість швидко зафіксувати
необхідні об’єкти, що в ряді випадків має вирішальне значення.
Фотографія (від грецького φώς (φωτός) – світло та γράφω – пишу) – сукупність
різноманітних науково-технічних засобів і технологій, що мають на меті реєстрацію одиничних
довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Фотоапарат (фотографічний апарат, фотокамера) – прилад, призначений для
отримання та фіксації нерухомих зображень матеріальних об’єктів за допомогою світла.
Основними складовими фотоапарату є:
1) корпус представляє собою герметичну світлонепроникну камеру, що захищає
світлочутливий матеріал або матрицю, а також об’єднує всі інші частини фотоапарату;
2) світлочутливий матеріал (фотоплівка, фотопластина) або електронно-оптичний
датчик («матриця»);
3) об’єктив – система оптичних лінз (від 3 до 10 і більше), зібраних в один блок
усередині спеціальної оправи, що призначена для формування світового зображення об’єкту
зйомки та наведення чіткості зображення;
4) діафрагма – пристрій, що змінює світлосилу об’єктива шляхом зміни діаметру
отвору рухомими міжлінзовими шторками шляхом зміни діючого отвору об’єктиву.
5) затвор – пристрій, який використовується для перекриття світлового потоку, що
проектується об'єктивом на фотоматеріал (наприклад, фотоплівку, фотопластину) чи матрицю
(в цифровій фотографії). Затвор дозує кількість світла, що падає на чутливу поверхню, шляхом
відкриття на певний час (час витримки),
Фотоплівка — це прозора стрічка, вкрита чутливою до світла речовиною (емульсією).
Чутливість фотоплівки визначається властивостями фотоемульсійного прошарку. Чутливість
фотоплівки вимірюється в одиницях ISO (ASA), DIN або ГОСТ.
Велика чутливість дозволяє знімати при менших витримках, але має і свої недоліки:
збільшується зернистість зображення.
Фотоплівку із світлочутливістю не менш 400, 800 ISO; слід використовувати в умовах
поганого освітлення або для фотографування об'єктів, що швидко рухаються.
Основними характеристиками об’єктивів є:
1. Фокусна відстань F відстань від оптичного центру до фокуса об’єктива (точки, в якій
збираються всі переломні промені світла, що проходять через лінзу паралельно до її оптичної
вісі). Фокусна відстань прямо пропорційно визначає масштаб зображення. Існують наступні
типи (класифікуються за співвідношенням фокусної відстані об’єктиву (F) до діагоналі кадру
(dk), для звичайної 35 міліметрової плівки):
– нормальнофокусні (dk ≈ F);
– довгофокусні (dk < F);
– короткофокусні (dk > F);
– переміннофокусні (зум об’єктиви) – трансфокатори, варіоб’єктиви (F < dk < F).
У цифрових матриць з діагоналлю меншою, ніж у плівки, для забезпечення того ж кута
зору (і, відповідно, того ж кадру з того ж місця) фокусна відстань об’єктивів пропорційно
менша, але для того щоб було можливо порівняти характеристики (масштаб, кут полю зору)
об'єктива цифрового фотоапарату до звичайного, використовують так звану «еквівалентну
фокусну відстань». Для кожного розміру матриці був розрахований множник, на який
необхідно перемножувати фокусну відстань, щоб отримати його еквівалент для плівкового
фотоапарата. Цей коефіцієнт назвали кроп-фактор.
2. Відносний отвір — це відношення діаметра діючого отвору (діаметра діючої
діафрагми) об’єктива до його фокусної відстані,
d
n
.
F
Відносний отвір об’єктива, як і фокусна відстань, обов’язково вказується на оправі
об’єктива; максимальне значення відносного отвору, називається світлосилою об’єктиву.
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F
3. Діафрагма
– пристрій, що дозволяє змінювати діаметр діючого отвору
d
об’єктива, для змінювання потоку світла (інтенсивності); крім того діафрагма дозволяє
змінювати глибину чітко зображеного простору.
4. Кутове поле об’єктиву – найбільший кут з вершиною в оптичному центрі об’єктива,
при якому усі предмети, що знаходяться в його межах, будуть зображені в площині його
кадрового вікна. Залежить зворотно-пропорційно від фокусної відстані. Чим менше фокусна
відстань об’єктива, тим більше кут зору. Короткофокусні об’єктиви ще називають
ширококутними. Такі об’єктиви призначені для зйомки великої кількості об’єктів з невеликої
відстані. Нормально фокусні об’єктиви (інакше стандартні) мають кут поля зору такий же як і у
людського ока (приблизно 45 градусів). Довгофокусні об’єктиви мають малий кут поля зору, ці
об’єктиви призначені для фотографування об’єктів з великої відстані. Глибина чітко
зображеного простору мала, тому бажано використовувати штатив.
5. Глибина чітко зображеного простору (глибина різкості) – відстань уздовж оптичної осі
об’єктиву в просторі зображення, в межах якої оптичне зображення, що утворюється
об’єктивом має припустиму різкість. Глибина різкості залежить від діафрагми зворотнопропорційно.
6. Розрізняльна здатність (вимірюється числом ліній, спеціальних штрихових об’єктів —
мір, які можна розрізнити в 1 мм зображення).
Види фотографічних затворів:
Затвори класифікуються за розміщенням в камері (апертурні: міжлінзові, залінзові,
фронтальні; фокальні) і за конструкцією (центральні; ламельні; шторні; затвори-жалюзі та
інші).
1) розміщуються на об’єктиві (спереду або за лінзами) – забезпечують швидкість
1
<=
с;
500

2) розміщуються перед плівкою (у вигляді шторки) – більш швидкі – витримка >=

1
500

с.
До додаткових елементів фотоапарату, що безпосередньо не вливають на технічну
якість знімка, але можуть бути як присутні в конструкції фотоапарату, так і відсутні, належать:
– видошукач – елемент фотоапарату, що показує межі майбутнього знімку, інколи
різкість та параметри зйомки. Також видошукач використовується в кінокамерах та
відеокамерах;
– фотоспалах – пристрій за допомогою якого здійснюється миттєве освітлення об’єкту
зйомки при фотографуванні;
– бленда (від нім. Blenden – заслоняти) – додатковий аксесуар до об'єктиву або частина
його оправи, яка застосовується для боротьби з бліками та паразитним засвіченням при
фотографуванні в складних умовах освітлення;
– експонометр – прилад, пристосування або таблиця для обчислення параметрів
експозиції (часу витримки та числа діафрагми) у фотографії та кінематографі;
– оптичній стабілізатор зображення – технологія, що застосовується в фото- та
відеознімальній техніці, яка механічно компенсує власні кутові рухи камери для запобігання
змазування зображення при великих витримках;
– механізм автоматичного фокусування.
Класифікація технічних засобів фотографування:
1) за призначенням:
– загального призначення;
– спеціального призначення (оперативна, мініатюрна);
2) за розмірами кадру зображення (негативу):
– середньоформатні – 6 х 6 см2, 6 х 9 см2; (ширина плівки 61,5 мм)
– малоформатні – 24 х 36 мм2 (ширина плівки 35 мм) ;
– мініатюрні – 10 х 14 мм2;
– панорамні – 24 х 110 мм2, 24 х 58 мм2;
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Більшість
сучасних
фотоапаратів належить до малоформатних з розміром кадру
24х36 мм. При вірній обробці негатива 24х36 мм можна отримувати відбитки з
двадцятикратним збільшенням. Це повністю задовольняє як любителів, так и професіоналів.
3) за способом встановлення чіткості зображення:
– дальномірні;
– дзеркальні;
– шкальні.
Дальномірні фотоапарати – це клас фотоапаратів, що використовують для наведення
на різкість оптичний дальномір.
Наведення на різкість дальномірного фотоапарата виконується обертанням кільця
відстаней об’єктива до суміщення роздвоєного зображення у вікні видошукача. Ранні моделі
дальномірних фотоапаратів мали роздільні окуляри видошукача і дальноміра; в подальшому
дальномір поєднали з видошукачем, так що наведення на різкість здійснювалося одночасно з
суміщенням зображень в дальномірі.
Недоліки дальномірних камер:
–
фотограф не бачить кадр який буде відзнято, а лише наводить об’єктив на об’єкт
зйомки;
–
не гарантує чіткість зображення кадру;
–
не гарантує попадання всіх важливих об’єктів у кадр зображення.
–
ускладнена робота з довгофокусними об'єктивами, тому що не вистачає точності
дальноміра;
–
ускладнена макрозйомка у зв'язку з паралаксом і малою глибиною різкості;
–
через неспівпадіння візирного каналу і об'єктива фотограф не бачить зображення
крізь об'єктив;
–
для змінних об'єктивів, фокусна відстань яких суттєво відрізняється від штатного
(зазвичай: 50 мм), потрібні змінні видошукачі (при відсутності рамок для різних фокусних
відстаней об'єктивів у видошукачі);
–
з попереднім недоліком пов'язано і те, що з класичними механічними дальномірними
фотоапаратами неможлива повноцінна робота з зум-об'єктивами;
–
ускладнена робота зі світлофільтрами через те, що фотограф не бачить зображення
крізь об'єктив;
–
відсутня можливість візуальної оцінки глибини різкості;
–
при зйомці з близької відстані проявляється ефект «паралаксу» (грец. παράλλαξις —
зміна) – явне зміщення або різниця орієнтації об'єкта, що розглядається з двох різних позицій,
через неспівпадання оптичних осей видошукача і об’єктива далекомірного фотоапарата.
Ефект паралаксу виникає оскільки існує певна різниця положення окуляра видошукача і
фокусу об’єктива фотокамери. Внаслідок чого при зйомках близьких об'єктів, картинка може
суттєво відрізнятися від того, що бачив фотограф. Остаточно цей момент вдалося виправити
лише з появою цифрових фотокамер, де єдиний сигнал дублюються як в окуляр (або екран), так
і на матрицю.
Дзеркальна фотокамера є фотокамерою, особливість якої полягає в використанні
дзеркального механізму, що забезпечує постійне візування об’єкта зйомки безпосередньо через
об'єктив камери та забезпечує точність фокусування і глибину різкості завдяки візуванню через
об’єктив.
Конструктивна відмінність дзеркальних камер звичайного типу полягає у тому, що
всередині камери під кутом 45 градусів до оптичної осі об’єктива, встановлено дзеркало.
Промені світла, які проходять через об’єктив, відображаються у верхній частині камери на
прозорому матовому склі, потім попадають в оптичну пентапризму. Пентапризма
застосовується для того, щоб зображення не було відображене в дзеркалі.
Більшість однооб’єктивних дзеркальних камер дозволяють змінювати об'єктив, який
приєднується до камери за допомогою байонетного чи різьбового з’єднання
Байонет (байонетне з'єднання) представляє собою вузол для швидкого кріплення
об'єктива, за допомогою якого об'єктив встановлюється на корпус фотокамери, та знімається з
нього. Одна частина байонета (зазвичай та, що розташована на камері), містить декілька
виступів, інша (відповідно на об'єктиві) – відповідні пази. Об'єктив фіксується підпружиненим
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штифтом або кільцем. Розблоковується об'єктив зазвичай за допомогою кнопки чи
важеля.
Перевагами дзеркальних фотоапаратів є:
– відсутність ефекту паралаксу;
– забезпечення чіткості зображення;
– попадання всіх об’єктів у кадр;
– можливість працювати з різними об’єктивами.
Шкальні фотоапарати – різновид фотографічної камери. Наведення на різкість в таких
камерах здійснюється за шкалою відстаней. На останній вказується відстань від фотоматеріалу
до об'єкта зйомки в метрах або футах. Подібний спосіб наведення на різкість можна зустріти в
якості додаткового в дзеркальних і дальномірних камерах.
Цифрові фотоапарати.
Переваги цифрової фотографії безперечні: спрощення обробки і редагування зображень,
колірна корекція знімків, використання різних ефектів. Цифрові зображення можуть зберігатися
скільки завгодно довго на різних носіях інформації і копіюватися необмежену кількість раз без
погіршення якості як початкового матеріалу, так і подальших копій.
Основною відмінністю між цифровою та плівковою камерою є відсутність в першій плівки як такої. Замість неї застосовується сенсор (світлочутлива матриця), який переробляє
світло, яке потрапило на нього, в електричний сигнал.
Світлочутлива матриця
Світлочутлива матриця складається з багатьох датчиків. Кожен датчик перетворює
інтенсивність падаючого на нього світла в напругу і передає сигнал на аналого-цифровий
перетворювач (analogue-to-digital converter – ADC), який перетворює аналоговий сигнал в
дискретний цифровий код. Цей цифровий сигнал надходить на спеціальний процесор цифрових
сигналів (digital signal processor, DCP), який формує зображення, перетворює в графічний
формат і посилає на пристрій зберігання інформації.
В цифровій фотографії великого розповсюдження отримали CCD (Charge Coupled
Device) та CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductors) матриці. На теперішній час
розміри матриці не перевищують розміру кадру фотоплівки. Аналогами мікрогранул як на
фотоплівці, на матриці служать пікселі (англ. Pixel-picture’s element). Це мікроскопічні
світлочутливі елементи. Сам по собі піксель несе інформацію тільки про яскравість
зображення, але не про його колір. Коли на піксель потрапляє світло – то кожна клітинка
отримує електричний заряд конкретної величини, який визначає яскравість і відтінок даної
точки.
Для того, щоб одержати кольорове зображення, перед матрицею розташовують
спеціальні растрові світлофільтри. Число елементів в ґратах фільтра повинно відповідати числу
елементів матриці. Растровий світлофільтр виконується з урахуванням того, що основна
компонента, яка визначає яскравість відтвореного зображення, міститься в складовій,
створюваних зеленими ділянками ґрат. З цієї причини в растрових ґратах, що складаються з 3-х
кольорів – зеленого, синього і червоного, зеленим ділянкам виділяється половина площі ґрат.
Друга половина площі матраци ділиться порівну між червоними і синіми осередками. Оскільки
піксель може представити тільки відтінок одного кольору, дійсний колір обчислюється
процесором на підставі інтерполяції відтінків сусідніх пікселів. У сучасних цифрових
фотоапаратах кількість пікселів вимірюється в мільйонах, тому роздільна здатність матриці
позначається в мегапікселях.
Загальну кількість пікселей називають розширенням сенсора.
Розширення (розрізняльної здатність у аналоговому фотоапараті) – властивість
фотоапарату передавати дрібні деталі зображення. Високе розширення впливає на чіткість
знімку. Чим більше сенсор, тим він більше має ПЗС- елементів, тим більше його розширення і,
звичайно, вище якість отриманих фотографій.
Якість знімка також залежить і від ступеня стискання. Чим ступінь стиснення вище, тим
більше інформації втрачається. Зображення самої високої якості отримують при роздруківці
нестиснених файлів.
6. Технічні засоби відеозапису
Відеозапис, відео (від лат. video – дивлюся, бачу) під цим терміном розуміють широкий
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спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і
аудіовізуального матеріалу на моніторах.
Відеозапис сприяє розв’язанню таких завдань:
1) з документальною точністю фіксувати та досліджувати динамічні події, процеси,
слідчі дії (експеримент, впізнання, допит, особливо коли допитуваний відмовляється визнавати
свою вину або щось приховує);
2) зберігати інформацію про динамічні ознаки об’єктів та відтворювати її в суді, під час
слідчих дій, експертизи;
3) фіксувати та вивчати недоступні для людського зору швидкоплинні процеси
(наприклад, політ кулі, руйнування перешкод, момент зіткнення транспортних засобів);
4) фіксувати події одночасно в динаміці та в часі, що дає змогу вирахувати момент
конкретних дій, швидкість руху чи кількість подій за одиницю часу.
Відеозапис у розслідуванні злочинів має такі переваги:
1) дає змогу одночасно фіксувати звук і зображення на носії інформації та візуально
контролювати якість запису;
2) містить інформацію про динамічність події, розвиток тієї чи іншої дії або явища;
3) не потребує лабораторного опрацювання відзнятого матеріалу;
4) дає можливість багаторазово використовувати відеострічку для запису.
Засоби відеозапису поділяються на:
1) відеокамери різного типу;
2) відеоплеєри;
3) відеомагнітофони (мають в своєму складі ТВ-тюнер);
4) відеомонітори;
5) мультиплексери.
Кінокамера – пристрій, призначений для запису рухомого зображення на кіноплівку, що
пересувається стрибками із швидкістю (найчастіше) 24 кадри за секунду.
Відеокамера – електронний пристрій, призначений для отримання оптичних образів
об'єктів, пристосований для запису або передачі зображення в русі.
Класифікація технічних засобів відеозапису:
І. За призначенням:
1) безпосереднього відеозапису або типу камкордер (англ. – camcorder, це коли в
одному блоці розміщується відеокамера та відеомагнітофон):
 професійні, напівпрофесійні або студійні, (носій - плівка шириною 12,7 мм);
 аматорські, (носій - плівка шириною 6,35 мм).
2) камери спостереження (оптична система і матриця) – забезпечують передачу
зображення в електронному вигляді на пульт, де здійснюється запис та перегляд
відеозображення:
 за призначенням:
1) охоронні;
2) оперативні (приховані);
 за конструктивними властивостями:
1) корпусні;
2) безкорпусні;
 за місцем встановлення:
1) внутрішнього встановлення;
2) зовнішнього встановлення.
ІІ. За способом і формою запису відеосигналу:
1) аналогові;
2) цифрові.
ІІІ. За типом оптико-електронного перетворювача:
1) СМOS;
2) CCD.
Складові частини камери (камкордера):
1) об’єктив типу трансфокатор;
2) оптико-електричний перетворювач (матриця, відікон);
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3) підсилювач відеосигналу;
4) монітор (виконує функцію електронного шукача);
5) записуючий пристрій в аналогових камерах;
6) система запису звуку (направлений мікрофон, підсилювач низької частоти,
звукозаписувальні головки);
7) касетоприймач або картрідер;
8) плівкопротягуючий механізм (в аналогових камерах);
9) акумулятор чи адаптер електричної мережі.
7. Правові основи застосування технічних засобів фіксації інформації.
Гласне застосування засобів фіксації.
 Конституція України (ст. 31, 32);
 Закон України «Про національну поліцію»;
 Кримінальний процесуальний кодекс України.
Використання засобів фіксації при проведенні слідчих (розшукових) дій є збирання
доказів, що передбачається Кримінальним процесуальним кодексом України (стаття 93).
Складовою частиною доказів є документи (ч. 2 статті 84 КПК України). Відповідно до
ч. 2 статі 99 КПК України до документів належать матеріали фотозйомки, звукозапису,
відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України, речові докази, які отримані або вилучені
слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі
огляду.
Ч. 2 статті 103 КПК України вбачає однією з форм фіксування кримінального
провадження запис за допомогою технічних засобів.
Відповідно до ч. 2 статті 104 КПК України у протоколі зазначається факт фіксування
процесуальної дії за допомогою технічних засобів. У разі фіксування допиту за допомогою
технічних засобів, текст показань може не вноситись до відповідного протоколу, якщо жоден з
учасників не наполягає на цьому.
Додатками до протоколу можуть бути стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії,
фототаблиці, схеми та інше, що пояснює зміст протоколу (стаття 105 КПК України).
Застосування технічних засобів гласно регулюється статтею 107 КПК України – особа,
яка проводить відповідну процесуальну дію приймає рішення про фіксацію процесуальної дії за
допомогою технічних засобів під час досудового розслідування. За клопотанням учасників
процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. У матеріалах
кримінального провадження зберігаються оригінальні примірники технічних носіїв інформації
зафіксованої процесуальної дії, резервні копії яких зберігаються окремо.
Відповідно до ч. 5 статті 224 КПК України фотозйомка, аудіо- чи (та) відеозапис може
застосовуватися під час допиту.
Відповідно до ч. 6, 7, 8 статті 228 КПК України за необхідності впізнання особи може
провадитися за фотознімками, матеріалами відеозапису. Проведення впізнання за
фотознімками, матеріалами відеозапису виключає можливість у подальшому пред'явленні
особи для впізнання. Фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка
впізнає, разом з іншими фотознімками, яких повинно бути не менше трьох. Матеріали
відеозапису з зображенням особи, яка підлягає впізнанню, можуть бути пред'явлені лише за
умови зображення на них не менше чотирьох осіб, які повинні бути тієї ж статі і не повинні
мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі особи, яка підлягає впізнанню.
Відповідно до ч. 9 та 11 статті 232 КПК України. (Проведення допиту, впізнання у
режимі відеконференції під час досудового розслідування) слідчий, прокурор з метою
забезпечення оперативності кримінального провадження має право провести у режимі відеоабо телефонної конференції опитування особи. Хід і результати слідчої (розшукової) дії,
проведеної у режимі відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів
відеозапису. За результатами опитування, проведеного у режимі відео- або телефонної
конференції, слідчий, прокурор складає рапорт, у якому зазначає дату та час опитування, дані
про особу опитуваного, ідентифікаційні ознаки засобу зв'язку, що використовувалися
опитуваним, а також обставини, які були ним повідомлені. За необхідності опитування
фіксується за допомогою технічних засобів аудіо- чи відеозапису.
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Під час обшуку житла чи іншого володіння особи, огляду, огляду на місці,
огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією, проведенні слідчого експерименту слідчий, прокурор
має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис.
8. Поняття негласної фотозйомки, відео- та аудіозапису.
Визначення негласної фотозйомки, відео- та аудіозапису.
Основні вимоги щодо негласного застосування фотозйомки, відео- та аудіозапису.
Особливості тактичних прийомів негласного застосування фотозйомки, відео- та
аудіозапису. Способи проведення негласної фотозйомки, відео- та аудіозапису.
Оперативне використання фотозйомки і відеозапису переважно здійснюється негласно і,
відповідно, регламентується такими нормативними документами:
- Законом України «Про національну поліцію»;
- Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» (пп. 9, 11 ст. 8, п. 2 ст.10);
- Законом України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю» (ст. 15);
- Наказом МВС України № 07 від 17.12.2012 р.;
- КПК України (ст.252, 256, 260, 266, 267, 269, 270).
Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою
технічних та інших засобів (ч.2 стаття 252 КПК України).
Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або
відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних
засобів, вилучені при їх проведенні речі і документи або їх копії можуть використовуватися у
доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових)
дій під час досудового розслідування (стаття 256 КПК України).
Засоби фіксації інформації застосовуються також відповідно до статті 260 КПК України,
під час такої негласної слідчої дії як аудіо-, відеоконтроль особи. Аудіо-, відеоконтроль особи є
різновидом втручання в приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали
слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи,
дії, пов'язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають
значення для досудового розслідування.
Відповідно до ч.2 статті 266 КПК України (Дослідження інформації, отриманої при
застосуванні технічних засобів) технічні засоби, що застосовувалися при проведенні вказаних
негласних слідчих (розшукових) дій, а також первинні носії отриманої інформації повинні
зберігатися до набрання законної сили вироком суду.
Під час обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
(стаття 267 КПК України) слідчий має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи
інше володіння особи шляхом таємного проникнення у них, в тому числі з використанням
технічних засобів, з метою: виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого
злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування; виготовлення
копій чи зразків зазначених речей і документів; виявлення та вилучення зразків для
дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину;
встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи.
Засоби відеозапису, фотографування, спеціальні технічні засобів для спостереження
можуть бути використані під час візуального (стаття 269 КПК України) спостереження за
особою, річчю або місцем. Для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування
тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця
особа контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях.
Відповідно до статті 270 КПК України (Аудіо-, відеоконтроль місця) аудіо-,
відеоконтроль місця може здійснюватися під час досудового розслідування тяжкого або
особливо тяжкого злочину і полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою
аудіо-, відеозапису всередині публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або
присутніх у цьому місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови і поведінка осіб у
цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має
значення для кримінального провадження.
9. Технічні засоби спостереження.
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У залежності від способу отримання інформації (безпосередньо чи за допомогою
технічних засобів) виділяють три основних види спостереження: фізичне, технічне (електронне)
і комплексне.
Фізичне спостереження ґрунтується на візуальному методі отримання інформації та
полягає в негласному, направленому, безпосередньому сприйнятті спостерігачем діяльності
об’єкта оперативної зацікавленості (людина, транспорт).
Технічне спостереження – це опосередкований метод отримання інформації, що полягає
в негласному сприйняті діяльності об’єкта спостереження за допомогою оперативно-технічних
засобів (прилади нічного бачення, телевізійні системи тощо).
Ефективність застосування приладів обумовлена тим, наскільки враховуються обставини
і фактори, що визначають у кожному конкретному випадку тактику проведення оперативнорозшукових заходів і, в залежності від цього, тактичні особливості використання технічних
засобів. До таких факторів належать:
- умови, при яких здійснюється використання засобів спостереження;
- характер об’єкта спостереження;
- цілі та завдання, на вирішення яких спрямовано застосування приладів оперативного
спостереження;
- тактико-технічні дані приладів.
У залежності від умов (денний чи нічний час) засоби спостереження поділяються на
оптико-механічні та електронно-оптичні прилади.
Оптико-механічні прилади використовуються в денний час і забезпечують
спостереження і фіксацію об’єкта за допомогою фото-відеотехніки на значній відстані.
Електронно-оптичні прилади призначені для збирання інформації стосовно різних
об’єктів у нічний час або коли візуальна видимість обмежена недостатнім освітленням.
За принципом дії прилади спостереження поділяються на чотири класи:
- оптико-механічні;
- оптичні ендоскопи;
- електронно-оптичні;
- телевізійні.
Оптико-механічні прилади призначені для спостереження за об’єктом на відстані або з
укриття в денний та вечірній час. Функціональні можливості приладів цього класу об’єднують
їх в такі групи:
- біноклі, монокуляри, телескопи, оптичні приціли;
- пристрої, що виконані за перископічною схемою, що дає змогу повністю замаскувати
спостерігача;
- інвертори дверного вічка, доповнюючи стандартне вічко, дають можливість огляду
внутрішнього приміщення ззовні;
- напівпрозорі дзеркала, що призначені для одностороннього спостереження за об’єктом;
- об’єктиви (системи оптичних лінз у спеціальній оправі), які, збираючи світло, що
надходить від об’єкта, дають змогу розглядати об’єкти через окуляр об’єктива.
У якості критеріїв вибору того чи іншого виду оптико-механічного приладу є такі
тактико-технічні характеристики: фокусна відстань, світлосила об’єктива, кут поля зору.
Вибір технічного засобу залежить від умов проведення оперативного спостереження із
врахуванням конструктивних особливостей оптико-механічних приладів, а з використанням
перехідних пристроїв із засобами фото- та відеозйомки. Для оперативного спостереження з
одночасною фіксацією дій об’єкта застосовуються телеоб’єктиви, які дають 20-кратне і більше
збільшення. До лінзових і дзеркально-лінзових телеоб’єктивів відносять об’єктиви «МСМТО11СА», «МТО-1000», «ЗМ-6А», «МТО-500»; «ТАИР-11А», «Юпитер-21М», «Грант-11»
тощо. Наприклад, застосування телеоб’єктива типу «МТО-500» дає 55 кратне збільшення, але
при цьому кут поля зору системи зменшується з 5 до 1,5. Для збільшення фокусної відстані
лінзових об’єктивів у 2 рази використовують телеконвертори типу «Т12-12».
Оптичні ендоскопи є засобом візуального контролю об’єктів оточуючого простору і
важкодоступних місць (комунікацій, внутрішніх поверхонь корпусів і різних блоків), де
неможливий прямий огляд. Активно використовуються засоби візуального контролю і
реєстрації «Вулкан», а можливість стиковки з приладами нічного бачення типу «Ворон»
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фотоапарату «Зеніт» за допомогою теле- і фотоперехідників дає змогу вести не тільки
спостереження за ситуацією, але й реєструвати її в статиці та динаміці.
Електронно-оптичні прилади застосовуються для спостереження в приміщеннях і на
місцевості в нічний та вечірній час.
За принципом дії прилади нічного бачення поділяються на три групи: електроннооптичні, термографічні і радіотехнічні.
Електронно-оптичні прилади складаються з оптичної системи, об’єктива і окуляра.
Інфрачервоне випромінювання, що відображене чи випущене об’єктом, потрапляє на об’єктив
приладу, який формує невидиме зображення у вхідній площині електронно-оптичного
перетворювача та розглядається за допомогою окуляру. Прилади нічного бачення
перетворюють інфрачервоне випромінювання у видиме за допомогою електронно-оптичного
перетворювача.
Всі прилади бачення в темряві поділяються на активні (С-270, ПН-2 „Вечір”) і пасивні
(«Ворон-1», «Ворон-2», «Ворон-3», «ПН-1» без лазерного освітлювача, «Едельвейс», «НН-12»).
Перша група приладів має власне джерело інфрачервоного випромінювання, друга –
використовує багатократне підсилення природного інфрачервоного випромінювання. Дальність
спостереження приладом нічного бачення ПН-2, у якого є конструктивно зв’язане джерело
інфрачервоного випромінювання лазерного типу, в залежності від умов роботи сягає 250 м.
Прилади нічного бачення пасивного типу використовують для спостереження на
відкритій місцевості за наявності розсіяного світла від зірок, Місяця, вогнів міста тощо.
Дальність спостереження приладом НН-12 в залежності від ступеню контрастності об’єкту, що
спостерігається, коливається від 200 до 500 м.
Прилади нічного бачення можуть споряджатися фотоапаратурою, відеоапаратурою, що
дозволяє здійснювати негласну зйомку в повній темряві.
До електронних-оптичних приладів нічного бачення найпростішого типу відносять
метаскопи – прилади для виявлення джерел інфрачервоного випромінювання. Випромінювання
об’єкта концентрується за допомогою оптичної системи на люмінофорі, який здійснює
перетворення енергії теплового випромінювання в енергію видимого світла.
Термографічні прилади нічного бачення складаються з оптичної системи, приймача
випромінювання, пристрою сканування, що здійснює поелементний перегляд простору,
реєструючої апаратури для запису інтенсивності випромінювання кожного елементу, що
продивляється. Власне чи відображене випромінювання елементів об’єкта чи місцевості
перетворюється в електричні сигнали, що пропорційні інтенсивності випромінювання, і в
подальшому застосовується для виявлення, пеленгації чи спостереження заданого об’єкту.
Найпростішим термографічним приладом є радіометр, що дозволяє дистанційно
вимірювати інтенсивність теплового випромінювання предметів чи фонів.
Складні функції теплопеленгатора слугують для виявлення і пеленгації об’єктів за їхнім
особистим тепловим випромінюванням. Найбільш складним термографічним приладом є
тепловізор, за допомогою якого можна спостерігати на екрані зображення об’єктів, температура
яких відрізняється від температури оточуючого фону.
Радіотехнічні прилади нічного бачення ґрунтуються на використанні відображеного від
об’єкта випромінювання в діапазоні міліметрових чи субміліметрових хвиль і можливості
працювати в будь-яких метеорологічних умовах.
Основною задачею радіобачення є відображення інформації як видимого зображення,
тобто отримання за допомогою радіохвиль видимого зображення внутрішнього вмісту об’єктів,
що є непрозорими в оптичному діапазоні довжин хвиль, або об’єктів, що знаходяться в оптично
непрозорому середовищі. Радіобачення здійснюється за допомогою радіовізорів. Радіохвилі
міліметрового чи сантиметрового діапазонів, що випромінюються при пасивному радіобаченні
або розсіянні при активному радіобаченні тілами, несуть інформацію стосовно їхнього
внутрішнього вмісту. Ця інформація знаходиться в розподіленні інтенсивності і фази
радіохвиль, в характері їхньої поляризації, часу запізнення.
Технічні особливості застосування приладів оперативного спостереження при
проведенні окремих розшукових заходів
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При
проведенні
прихованого спостереження за особою, що розробляється,
необхідно вибрати позицію з урахуванням місцевих умов і оточуючого ландшафту (різні
будови, місця складування крупногабаритних предметів).
Застосовуючи оптико-механічні прилади слід пам’ятати про демаскуючі фактори
(сонячні відблиски на склі оптичної системи, які можна побачити на значній відстані). Доцільно
вибирати позицію таким чином, щоб сонячні промені не потрапляли на оптичне скло чи
застосовувати професійні оптичні прилади з просвітленою оптикою, на поверхню скла яких
нанесена спеціальна плівка, з такою спеціально підібраною товщиною, щоб промені світла,
відбиті плівкою і склом, взаємно компенсувалися, виключаючи появу відблисків (на об’єктивах
з такими плівками введено умовне позначення МС, наприклад, «МС МТО-11СА»).
Достатнім захистом від відблисків може бути бленда, що захищає об’єктив оптичного
приладу від прямих сонячних променів, суттєво перевідбиває промені за рахунок спеціальної
форми внутрішньої поверхні.
При проведенні спостереження в нічний час із застосуванням приладів нічного бачення
слід враховувати:
- оптимальна дальність ведення спостереження за людиною складає 50-100 м.;
- у полі зору приладу не повинно бути яскравих джерел світла, які можуть «осліпити»
прилад чи вивести його із ладу;
- працювати в активному режимі доцільно у випадку, коли відомо, що об’єкт
спостереження не застосовує аналогічний прилад (метаскоп).
Про проведення заходу працівник оперативного апарату складає рапорт на ім’я
начальника, в якому відображає місце і час спостереження, інформацію стосовно об’єктів, за
якими велося спостереження, їхніх діях, викладаються пропозиції по подальшому
використанню отриманих відомостей. Рапорт додається до відповідної справи оперативного
обліку.
Контрольні запитання
1. Звук, його діапазони.
2. Діапазони жіночого та чоловічого голосу.
3. Призначення та особливості магнітофонів та диктофонів, їх смуги пропускання.
4. Класифікація засобів звукозапису.
5. Визначення, призначення, правові основи застосування засобів звукозапису в ОВС.
6. Напрямки використання засобів звукозапису в адміністративно-управлінській, слідчій,
оперативно-розшуковій діяльності ОВС.
7. Поняття засобів фотографування та відеозапису.
8. Значення фотографії та відеозапису для ОВС.
9. Правові основи використання засобів фотографування та відеозапису, в залежності від
форми їхнього застосування.
10. Назвіть способи фіксації візуальної інформації та де вони використовуються.
11. Основні властивості фотографії та відеозапису.
12. Класифікація засобів фотографування.
13. Далекомірні та дзеркальні фотоапарати, їх недоліки та переваги.
14. Основні складові частини засобів фотографування, вкажіть їхнє призначення.
15. Основні характеристики об’єктивів.
16. Види затворів та їх швидкісні характеристики.
17. Класифікація засобів відеозапису.
18. Наведіть основні складові частини камери (камкордера).
19. Способи негласного фотографування та відеозапису. Приклади технічних засобів, які при
цьому використовуються.
20. Засоби спостереження: поняття, класифікація.
21. Поділ на групи оптико-механічних приладів спостереження.
22. Класифікація приладів нічного бачення.
23. Поділ приладів нічного бачення на активні та пасивні, їх недоліки та переваги.
24. Діапазони та властивості інфрачервоних променів.
25. Складові частини приладів нічного бачення та їх призначення.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
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Наприкінці заняття викладачем
підводяться підсумки заняття:
проводиться оцінювання знань слухачів (оголошуються та виставляються у журнал
навчальної групи оцінки слухачів за роботу на занятті – усні відповіді та результати
аудиторної контрольної роботи);
оголошується тема наступного заняття та завдання щодо підготовки до нього.

Тема № 4. Пошукова техніка. Спеціальні хімічні речовини
Практичне заняття «Пошукова техніка. Спеціальні хімічні речовини»
Навчальна мета заняття: вивчити та засвоїти основні поняття і визначення теми,
призначення та класифікацію засобів пошукової техніки, спеціальних хімічних речовин,
правила їх застосування.
Час проведення.
№
1.
2.

Розподіл годин згідно робочої навчальної програми
Кількість годин, відведених на вивчення теми
Час, що відводиться на практичне заняття

Кількість годин
9
1

Місце проведення – спеціалізовані аудиторії кафедри інформаційної безпеки.
Навчальні питання:
1. Пошукова техніка: поняття, призначення, принципи використання в діяльності ОВС.
2. Класифікація пошукової техніки.
3. Тактико-технічні можливості пошукової техніки
4. Особливості організації застосування пошукової техніки при проведенні розшукових
заходів і слідчих дій.
5. Загальні поняття про спеціальні хімічні речовини.
6. Класифікація та основні характеристики спеціальних хімічних речовин.
7. Хімічні пастки.
8. Документальне оформлення використання спеціальних хімічних речовин.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.
[1-5,7,8,10-1329,30,39-42,44,46,47].
Хід проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
На початку заняття викладач проводить перевірку наявності особового складу
навчальної групи, оголошує тему та навчальні питання заняття, перевіряє виконання слухачами
домашнього завдання – ознайомлення з рекомендованою літературою під час самостійної
роботи.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Пошукова техніка: поняття, призначення, принципи використання в діяльності
ОВС.
У правоохоронній діяльності для пошуку знарядь злочину, зброї, наркотичних речовин,
виробів з благородних металів, контрабандних предметів, апаратури прослуховування
застосовують спеціальні засоби, що об’єднані загальною назвою – пошукова техніка.
Під пошуковою технікою розуміють прилади, пристрої і приладдя, що дають змогу
виявляти об’єкти, що приховані у ґрунті, воді, одязі, багажі за ознаками не розпізнавальними
для органів чуттів людини.
Розповсюдження одержали такі види пошукової техніки:
 прилади для пошуку металів (металодетектори);
 оглядова рентгенівська апаратура;
 прилади відображено-розсіяного іонізуючого випромінювання;
 прилади пошуку радіоактивних джерел;
 прилади пошуку біомаси;
 прилади контролю важкодоступних місць і пустот.
Застосування пошукової техніки ефективне при вирішенні таких завдань:
 виявлення в ході огляду місця події слідів, що мають доказове значення;
 огляді речей і предметів заарештованих чи підозрюваних;
 обслідування приміщень, з метою пошуку схованок та укриттів;
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переховуються в замкнутих об’ємах
 виявлення
правопорушників,
які
(контейнери) чи конструкціях (автомобілі, вагони);
 виявлення вогнепальної та холодної зброї в речах чи під одягом людини.
Найбільш суттєвими характеристиками пошукової техніки, що застосовуються для цілей
виявлення прихованих предметів, є:
 механічні (щільність, твердість, неоднорідність, пружність і деформуючі властивості);
 електричні і магнітні (електропровідність, магнітна проникливість);
 електромагнітні (здатність пропускати, відбивати, заломлювати і поглинати електромагнітне
випромінювання);
 термічні (теплопровідність, термічне розширення, інші зміни властивостей, що виникають
при перепаді температур);
 хімічні.
2. Класифікація пошукової техніки
Пошукові прилади поділяються на дві основні групи:
 прилади і пристрої, застосування яких є можливим лише при механічному контакті
середовища з предметом, що відшукується (щупи, „кішки”, трали, магнітні шукачіпідйомники);
 пошукова техніка, що забезпечує виявлення предметів з деякої відстані (електрощупи,
електромагнітні шукачі, індикатори радіоактивних речовин, ультрафіолетові освітлювачі
тощо).
Існує класифікація пошукових приладів, що враховує фізичні, хімічні, візуальні
принципи пошуку (прилади, що використовують ультрафіолетове та інфрачервоне
випромінювання, прилади пошуку по запаху, фізико-хімічні методи пошуку вибухових
речовин, прилади для пошуку радіоактивного випромінювання).
3. Тактико-технічні можливості пошукової техніки
Прилади пошуку металів (металодетектори) поділяються на пристрої, що відшукають
чорні метали і предмети з них, і на пристрої, що можуть виявляти всі види металів.
Принцип дії більшості металодетекторів полягає в реєстрації змін електромагнітного
поля (зміни питомої електропровідності об’єкта), що виникає при потраплянні в зону його дії
металевого предмету.
Загальні блоки металодетекторів:
 пошуковий елемент;
 генератор поля;
 пристрій для обробки сигналів (електронний блок);
 елементи виявлення – звуковий, світловий, вібраційний, стрілка індикатора;
 джерело живлення.
Основними характеристиками приладів пошуку металів є:
 чутливість визначається найменшим розміром металевого предмету, що може бути
виявлений металодетектором;
 селективність – це здатність розрізняти об’єкти за масою, глибиною залягання, типом
металу (чорний чи кольоровий);
 завадостійкість – це ступінь захищеності від впливу перешкод, створених
електромагнітними джерелами (електромагнітне випромінювання, силові електромережі,
люмінесцентні лампи, монітори тощо).
За способом проведення обшуку чи огляду металодетектори поділяються на портативні,
переносні, стаціонарні. Портативні металодетектори використовують в процесі перевірки
підозрілих предметів (пакетів, чемоданів), огляді місця події, обшуку підозрюваних з метою
виявлення небезпечних предметів, зброї.
Оптичні та телевізійні пошукові системи – це ендоскопічне і портативне телевізійне
обладнання, спеціальні оптичні прилади і дзеркала.
Ендоскоп – це оптична система, що складається з об’єктива (сукупності лінз), який
формує зображення, системи перенесення зображення (оптоволоконного світловоду або
системи дзеркал і призм) та окуляра. Прикладами ендоскопічного обладнання є: оптоволоконні
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віброскопи, бароскопи, відеоскопи, системи передачі зображень, портативні відеосистеми і
відеоаналізатори, за допомогою яких здійснюється огляд важкодоступних місць.
Портативні телевізійні системи застосовуються для швидкого пошуку вибухових
речовин, зброї, наркотиків, контрабанди, огляду транспортних засобів тощо. Оптичні прилади і
дзеркала доповнюють можливості ендоскопічного і телевізійного обладнання.
Ультрафіолетове освітлення при огляді місця події дає змогу здійснювати пошук
невидимих або слабо видимих слідів різних речовин (крові, сперми, мастильних матеріалів,
додаткових слідів вистрілів тощо), здатних світитися під дією ультрафіолетових променів або
ставати видимими гасячи люмінесценцію оточуючого середовища (для виявлення
мікрочастинок, текстильних волокон).
У практичній діяльності правоохоронних органів використовуються ультрафіолетові
освітлювачі «ОЛД-41», «УК-1», «Квант», «Квадрат», «Фотон-М». При роботі з
ультрафіолетовими освітлювачами на місці події необхідно враховувати особливості
візуального сприйняття люмінесценції, що має малу інтенсивність свічення.
Для пошуку біомаси розроблені прилад «Пошук-1», шукачі біомаси (ІБМ, «Пошук1БМ»), електрощуп. Прилад «Пошук-1» (газовий індикатор), призначений для виявлення місць
заховань речовин органічного походження способом експресного аналізу проб повітря, взятих
із ґрунту, на наявність продуктів розпаду сірководню й аміаку. Електрощуп вимірює
електропровідність ґрунту, що значно збільшується в місцях, насичених трупними виділеннями.
Для пошуку вибухових речовин розроблено прилади «Едельвейс-1», «РП-3» і комплекси
на основі аналізу газових проб, вилучених з об’єктів, у яких припускається наявність вибухівки
(валіза, ящик тощо). Прилад «Фіолент», застосовуючи проникаюче випромінювання, дає змогу
виявляти вибухові речовини на відстані до 50 м.
Наркотичні речовини виявляють за допомогою спеціальних хімічних наборів.
Радіоінтерескопи забезпечують якісне зображення об’єктів контролю (людей, багажу,
транспортних засобів), даючи можливість оператору виконувати дистанційне дослідження
об’єктів. Для огляду багажу без розпакування з ціллю виявлення зброї, контрабанди, наркотиків
застосовують малогабаритні рентгенівські установки, принцип дії яких базується на властивості
рентгенівських променів проходити через оптично непрозоре середовище та різним ступенем
поглинання їх речовинами з різною щільністю.
Вивчаються можливості приладів, що працюють на основі звукової локації, ємнісного
методу, методу надхвильових коливань (радіохвиль), акустичної голографії.
4. Особливості організації застосування пошукової техніки при проведенні
розшукових заходів і слідчих дій.
У процесі розслідування злочинів технічні засоби пошуку і вилучення доказів можуть
застосовуватися на стадії огляду місця злочину, при обшуку та огляді підозрілих осіб і
помешкань.
На підготовчому етапі працівники органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі чи
оперативні дії, на основі наявної інформації, матеріалів кримінальної справи або інших джерел
визначають:
 відомості про об’єкти пошуку, їхні ознаки, властивості, кількості;
 особливості місця пошуку (приватний дім, квартира багатоповерхівки, ліс тощо);
 інформацію стосовно осіб, у яких буде проводитися обшук, їхній спосіб життя, професію,
освіту, від чого залежить ступінь складності виготовлення тайників, застосування технічних
засобів протидії пошуку тощо;
 інформацію про зв’язки осіб, у яких передбачається проведення обшуку, відомості стосовно
родичів, знайомих.
Отримана інформація узагальнюється для побудови версій:
- де, у кого, в якому місці (місцях) можуть знаходитися об’єкти, що відшукуються;
- де і які можуть бути споряджені схованки; якими професійними навиками володіє
злочинець чи його друзі;
- хто із оточення може володіти інформацією стосовно об’єктів, що відшукуються.
Зібрана інформація використовується для планування, підготовки розшукового заходу,
підбору пошукових приладів і засобів.
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Застосування пошукової техніки при проведенні слідчих дій фіксується в протоколі.
Учасники слідчої дії повідомляються про використання технічних засобів та їхніх можливостей
перед початком заходу, а після його проведення ознайомлюються з результатами, якщо їхнє
отримання не пов’язано з лабораторною обробкою, наприклад, визначення наркотичної
речовини.
У процесі проведення обшуку важливим моментом є спостереження за психологічним
станом особи, у якої проводиться слідча дія, тому важливо контролювати поведінку і реакцію
на конкретні дії спеціалістів, які працюють з пошуковою технікою.
Найчастіше пошукова техніка застосовується при проведенні таких оперативнорозшукових заходів як обслідування приміщення, споруд, місцевості і транспортних засобів.
Оперативний працівник, відповідальний за проведення заходу, при розробці плану оперативнорозшукового заходу повинен визначити, який пошуковий прилад доцільно застосовувати, що
відображається в плані та рапорті.
5. Загальні поняття про спеціальні хімічні речовини.
При розслідуванні злочинів нерідко постає питання про принципову можливість
моделювання процесів і механізмів взаємодії людини і навколишнього середовища. Особливо
це стосується місць скоєння злочинів. Таке моделювання переслідує мету створення умов, в
яких злочинець обов'язково залишав би сліди заздалегідь передбаченого вигляду. Існує
ситуація, коли запобігти злочину буває складно, але є підстави вважати, що він буде скоєний у
визначеному місці і в близький до розрахункового час.
Наприклад, слабо захищена торгівельна точка потенційно є об'єктом для здійснення
крадіжок в нічний час. У таких умовах можна як би "вказувати" злочинцеві алгоритм його
поведінки, тобто створювати певні умови, примушуючи діяти в потрібному для оперативного
працівника напрямі. Для досягнення цих цілей в даний час знайшли широке застосування
спеціальні хімічні речовини (СХР), які можуть використовуватися як в "чистому" вигляді, так
і у складі певних конструкцій.
Такими конструкціями є спеціальні пристрої, пристосування, що спрацьовують у
відповідь на злочинні дії (наприклад, у момент проникнення правопорушника в сховища
товарно-матеріальних цінностей, при їх вилученні і тому подібне). В результаті на шкіру, одяг
злочинця переносяться хімічні речовини, або на поверхні пастки залишаються сліди його
пальців, долонь, взуття тощо. СХР призначені для надання об'єктам специфічних ознак, що
дозволяють виділити їх з групи однорідних об'єктів.
Це досягається шляхом нанесення різними способами важкозмиваємих кольорових або
невидимих в звичайних умовах речовин, що легко виявляються за допомогою спеціальних
приладів або нескладних хімічних реакцій, позначок на одязі, відкритих частинах тіла, товарноматеріальних цінностях, документах, грошових знаках, продуктах харчування тощо. Надання
об'єктам спеціальних ознак (з використанням хімічних пасток або нанесенням позначок на
предмети) сприяє полегшенню розшуку і викриттю осіб, що готують або вчинили крадіжки або
грабежі майна.
6. Класифікація та основні характеристики спеціальних хімічних речовин.
Спеціальні хімічні речовини повинні задовольняти таким вимогам:
- бути безпечними для здоров'я людини, тобто при застосуванні СХР випадкові люди не
повинні потрапляти під їх дію. Застосування СХР не повинно завдавати шкоди здоров'ю і
життю злочинцям. Кожне вживане СХР повинне проходити тривалу перевірку та крім того,
мати спеціальний дозвіл заступника Головного санітарного лікаря України на їх
використання органами внутрішніх справ;
- не спричиняти пошкодження оброблених предметів та не змінювати їхні властивості й
призначення, бути непомітними у звичайних умовах, крім того:
 спеціальні хімічні речовини мають бути малопомітними, тобто повинні мати
такий колір, що і об'єкт, що позначається;
 про використання цих речовин повинен знати обмежене коло осіб;
 при складанні документів в них необхідно вказувати тільки умовне
найменування;
- міцно утримуватися на оброблених поверхнях, різко проявлятися в специфічних умовах
(бути видимими, набувати забарвлення).
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Спеціальні хімічні речовини за своїми властивостями проявлятися поділяються на:
1. Барвники, – проявляють свої властивості при зволоженні й забезпечують стійке
фарбування в специфічний колір поверхні, що з ними контактують.
2. Люмінофори, – мають властивість світитися при опромінюванні ультрафіолетовими
променями.
3. Індикатори, – змінюють своє забарвлення при застосуванні до них інших хімічних
речовин (реактивів).
4. Запахові речовини, – мають стійкий специфічний запах, який може виявити лише
спеціально треновані собаки.
Барвники використовуються переважно для спорядженнями хімічних пасток та
блокування ними об’єктів з матеріальними цінностями, при цьому застосовуються
територіально визначені суміші хімічних речовин (6 і більше компонентів, які
використовуються на певній території).
Форми використання барвників:
• порохоподібні;
• мазі (на вазеліновій основі);
• рідини, розчини;
• аерозолі;
• олівці;
• фломастери.
Люмінофори хімічні речовини переважно штучного походження, які мають властивість
світитися при опроміненні ультрафіолетовим світлом.
Люмінофори використовуються не лише для спорядження хімічних пасток, а також для
нанесення невидимих при звичайному освітленні позначок на предмети в ході оперативнорозшукових заходів. До них належать речовини різного агрегатного стану.
За своїми властивостями люмінофори поділяються:
• світлосуміші, – не розчиняються ні у воді, ні у хімічних та органічних розчинах (Б-3С,
ФК-111, ФК-102);
• люмогени, – розчиняються в органічних розчинниках (бензин, бензол, толуол, спирт), на
базі яких виготовляють невидимі чорнила, аерозольні препарати тощо;
• медичні препарати, – розчиняються у воді, використовуються для маркування продуктів
харчування, нешкідливі в певних концентраціях (риванол, тетрациклін);
• спеціальні препарати - готові вироби (олівці, мазі, аерозолі)
Форми представлення люмінофорів:
- порошки;
- мазі;
- аерозольні упаковки (препарати) (“світлячок” – світло-зелений, “Мадізол-ПП” –
наноситься на харчові продукти, “Мадізол-СЖ” – на будівельні конструкції,
“Мадізол-М” – на хутрові вироби); спеціальні чорнила (серія 111, марка);
спеціальні багатокольорові олівці:
 з твердим тілом – скловидні (для глянцю);
 з м’яким тілом (на восковій основі).
Індикатори – це хімічні речовини, колір яких змінюється лише під дією інших
спеціальних хімічних речовин – реагентів. Індикатори найбільш закриті від виявлення, тому
застосовуються під час оперативно-розшукової діяльності. Щоб проявити речовину-індикатор,
потрібно знати яку саме речовину було використано, і в залежності від цього використати
відповідний реагент. Наприклад, фенолфталеїн – додають в спиртові напої, горілчані вироби.
Реагентом є аміак, нашатирний спирт, слабкий розчин харчової соди. При концентрації 0,1 грам
на 1 літр він є нешкідливим. Під дією реагентів розчин забарвлюється в рожевий колір.
Запахові речовини – це малорозповсюджені в природі хімічні речовини, що мають
специфічний запах, які легко фіксуються, виявляються службово-розшуковими собаками (СП80М, СП-80МС – з люмінесцентними властивостями). Запахові речовини важко змиваються і
легко прилипають. Використовуються у якості пасивних хімічних пасток, наприклад у вигляді
спеціального килимка.
Період дії (зберігання на поверхнях) запахових речовин:
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•
•
•
•

на відкритих поверхнях під навісом, без
туману – до 3-х місяців;
в закритих приміщеннях – 2-3 місяці;
на відкритих поверхнях під навісом, в туманну погоду – до 10 діб;
при інтенсивних опадах і під снігом – 2-3 доби.
Форми використання запахових речовин:
• маслянисті речовини (зазвичай бурого кольору);
• аерозольні упаковки.
Тактичні прийоми використання спеціальних хімічних речовин вибираються з
врахування особливостей об’єкту, що блокується, шляхів найбільш ймовірного проникнення і
переміщення злочинця у заблокованому приміщенні, місцевих кліматичних умов, особливостей
задач, що вирішуються при проведенні оперативно-розшукових заходів.
Тактико-технічні дані спеціальних хімічних речовин визначають методику, основні
форми їхнього застосування і використовуються у виді порошків, мазей, розчинів, спеціальних
засобів.
Можливо створення кольорових зон з різними комбінаціями спеціальних хімічних
речовин, що дозволяє створювати кольорові зони на контрольованій території.
Способи застосування спеціальних хімічних речовин.
Для оперативної обробки об'єктів, які досліджуються з метою виявлення спеціальних
люмінесцуючих міток або цих речовин в ультрафіолетових променях при проведенні
оперативно-розшукових заходів і слідчих дій в органах внутрішніх справ застосовуються
ультрафіолетові освітлювачі. Як пошукові прилади вони забезпечують виявлення
люмінесцуючих речовин штучного так і біологічного походження. Працювати з
ультрафіолетовими освітлювачами необхідно в затемненому приміщенні, оскільки на світлі
сліди деяких люмінесцентних речовин можуть бути не виявлені. Не допускається довге
ультрафіолетове опромінення незахищеної поверхні шкіри для уникнення опіків.
За допомогою ультрафіолетових освітлювачів можна виявити замиті сліди крові
(заздалегідь на них необхідно нанести краплі концентрованої сірчаної кислоти), які
люмінесцують яскравим помаранчевим кольором, плями сперми, тайнопис виконаний
лимонним соком, слиною, сечею та іншими речовинами, сліди збройового мастила тощо.
7. Хімічні пастки.
Фарбуючі, люмінесцуючі і запахові речовини складають основу хімічних пасток (ХП),
вживаних для блокування різних об'єктів.
Хімічні пастки - це споряджені (оброблені) спеціальними хімічними речовинами
пристосування або пристрої, закамуфльовані під різні предмети, за допомогою яких такі
речовини переносяться на тіло і одяг людини. ХП можуть бути активного і пасивного типів.
У ХП активного типу хімічні речовини переносяться на об'єкт при спрацьовуванні
механічного або піротехнічного розпилювача в той момент, коли злочинець намагається взяти
який-небудь предмет, відкрити двері, вікно, кватирку; розкрити коробку, упаковку, гаманець,
сумочку. При спрацьовуванні з пастки направлено викидається порошок або розчин СХР, який
потрапляє на частини тіла і одяг злочинця. ХП пасивного типу, як правило, спрацьовують не
виявляючи себе, непомітно для зловмисника.
8. Документальне оформлення використання спеціальних хімічних речовин
При оформленні процесуальних документів, пов'язаних із застосуванням спеціальних
хімічних засобів, слід мати на увазі деякі особливості в їх складанні, викликані необхідністю
запобігти розголошуванню найменувань і методики використання цих засобів і передбачити
можливість використання в якості судових доказів результати їх застосування.
До подібних документів належать: акт про блокування об'єкту хімічними засобами,
протоколи огляду місця події, і огляду вилучених при цьому речових доказів, постанова про
призначення судово-хімічної експертизи. Тому дуже важливо суворо дотримуватися всіх
правил складання акту про блокування об'єкту хімічними засобами і точно виконувати вимоги
процесуальних норм, що стосуються порядку огляду, вилучення речових доказів і призначення
експертизи. При блокуванні об'єкту спеціальними хімічними засобами оперативний працівник
складає акт, в якому вказує, коли, де, хто, у присутності кого провів обробку, яких предметів і
в яких місцях ці предмети поміщені.
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В
акті
не
можна
вказувати найменування речовини, використаної при
блокуванні, а необхідно тільки описати ті його властивості, по яких вона може бути виявлена.
Доказом у викриванні осіб, що скоїли злочин, є факт виявлення на підозрюваних, їх
одязі, особистих речах специфічних слідів, що утворилися від зіткнення цих осіб із
спеціальними речовинами.
Ці факти набувають силу повноцінних доказів тільки при їх правильному
процесуальному оформленні.
При затриманні осіб, підозрюваних в скоєнні злочину, їх слід піддати огляду, оглянути
руки, обличчя, а також одяг, предмети, що знаходяться при них, з метою виявлення плям
фарбувальної речовини, що світиться в ультрафіолетових променях
Проведення огляду і його результати фіксуються у відповідних протоколах, а одяг і
предмети зі слідами вилучаються як речові докази.
У разі виявлення плям фарбуючої речовини на тілі підозрюваного вони обережно
знімаються ватяним тампоном, змоченим водою або спиртом. Сліди речовини, що світиться,
знімаються сухим тампоном. Тампони залучаються до справи.
Сліди речовини, що фарбується і світиться, можна виявити при огляді робочого місця,
житла підозрюваного, одягу.
Огляд повинен проводитись у присутності понятих.
Виявлені сліди спеціальних хімічних речовин на місці злочину по корупційних справах
спрямовують на експертизу з дотриманням нормативних документів, що регламентують
порядок застосування СХР в ОРД правоохоронних органів.
Одяг зі слідами СХР, виявленими при його огляді і огляді підозрюваного, а також при
обшуку за місцем його проживання і роботи, вилучають, упаковують згідно правилам
збереження речових доказів і направляють на експертизу спільно зі зразками для порівняльного
дослідження, слідами СХР, виявленими на місці події. Сліди речовини-маркера, виявлені при
огляді на відкритих частинах тіла підозрюваного, знімають ватяним тампоном, змоченим у
водно-етанольному розчині, і потім в опечатаному поліетиленовому пакеті направляють на
експертизу.
При криміналістичному дослідженні слідів речовин-маркерів вирішенню підлягає
наступне типове питання: чи однорідні за хімічним складом фарбуюча речовина, виявлена на
одязі і тілі підозрюваного, з речовиною, вилученою на місці події або представленою як зразок
для порівняльного дослідження?
Експертне дослідження слідів СХР потрібно проводити так:
 зовнішній огляд із застосуванням лупи, мікроскопа, ультрафіолетової лампи;
 дослідження за допомогою тонкошарової, газорідинної хроматографії;
 проведення специфічних краплинних реакцій;
 отримання інформації про тип барвника, його колірні характеристики методом
спектрофотометрії;
 криміналістична оцінка виявлених ознак;
 формування висновків.
Слід зазначити, що можливості використання СХР повністю не вичерпані: дослідниками
і практичними працівниками ведеться пошук нових композицій СХР, що мають кращі адгезійні,
фарбувальні
і
диференціюючі
властивості; розробляються
сучасніші
методики
криміналістичного дослідження, спрямовані на отримання достовірної інформації від
мікрокількостей СХР.
Контрольні запитання
1. Призначення засобів пошукової техніки в роботі ОВС.
2. Основні складові блоки пошукових приладів.
3. Класифікація засобів пошукової техніки.
4. Визначення, призначення, правові основи застосування, напрямки використання
спеціальних хімічних речовин.
5. Барвники, їх властивості, призначення, форми використання.
6. Люмінофори, їх властивості (поділ на групи), призначення, форми використання.
7. Індикатори, їх властивості, призначення, форми використання.
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8. Запахових речовин, їх властивості,
призначення, форми використання,
терміни зберігання.
9. Хімічні пастки, їх класифікація, принципи дії, форми представлення.
10. Документальне оформлення використання спеціальних хімічних речовин
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Наприкінці заняття викладачем підводяться підсумки заняття:
- проводиться оцінювання знань слухачів (оголошуються та виставляються у журнал
навчальної групи оцінки слухачів за роботу на занятті – усні відповіді та результати
аудиторної контрольної роботи);
- оголошується тема наступного заняття та завдання щодо підготовки до нього.
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