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Передмова
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
«Спеціальна техніка ОВС» складені відповідно до робочої програми навчальної
дисципліни, освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом
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.
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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 науковотехнічної 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.
Формами проведення самостійної роботи з дисципліни є підготовка реферату,
контрольної роботи за визначеною тематикою.
Видами самостійної роботи є:
1) для оволодіння знаннями:
- читання тексту (підручника, першоджерела, додаткової літератури);
- конспектування тексту;
- виписки з тексту;
- робота зі словниками і довідниками, ознайомлення з нормативними документами;
- навчально-дослідницька робота;
- використання аудіо- і відеозаписів, комп'ютерної техніки і Інтернету та ін.;
2) для закріплення і систематизації знань:
- робота з конспектом лекції;
- робота над навчальним матеріалом (підручника, першоджерела, додаткової літератури,
аудіо- і відеозаписів);
- вивчення нормативних матеріалів;
- відповіді на контрольні питання;
- аналітична обробка тексту (анотування, рецензування, реферування та ін.);
- підготовка рефератів, контрольних робіт;
3) для формування умінь:
- рішення ситуаційних професійних завдань;
- проектування і моделювання різних видів і компонентів професійної діяльності;
- підготовка рефератів та контрольних робіт.
Критеріями оцінки результатів самостійної роботи слухача з даної дисципліни є:
- рівень засвоєння навчального матеріалу;
- уміння використати теоретичні знання при виконанні практичних завдань;
- повнота уявлень, знань і умінь із теми, що вивчається, до якої відноситься ця самостійна
робота;
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- обґрунтованість і чіткість викладу відповіді на поставлене по позааудиторній самостійній
роботі питання.
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.
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 згідно відповідного варіанту, визначеного
викладачем.
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:
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2

11

1

8

1-5, 7-13, 27, 29,
39, 47-49, 51, 54

10

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
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11
11

4

2

9

1

10

1

8

1

8

8

8

8

8

72

4

4

1-5, 7-13, 17, 18,
46, 57

64

залік

3. Методичні вказівки до самостійної роботи
Тема № 1. «Спеціальна техніка органів внутрішніх прав. Основні
поняття».
Навчальна мета заняття: вивчити та засвоїти основні поняття і визначення теми,
призначення та класифікацію засобів спеціальної техніки, правові основи її застосування,
вимоги щодо ефективного її використання.
№
1.
2.

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

Розподіл годин згідно робочої навчальної програми
Кількість годин, відведених на вивчення теми
Час, що відводиться на самостійну роботу

Кількість годин
6
4

Навчальні питання:
Значення вивчення дисципліни “Спеціальна техніка ОВС” в сучасних умовах.
Основні поняття: спеціальна техніка, форми застосування спеціальної техніки.
Вимоги щодо ефективного застосування спеціальної техніки.
Правові основи застосування спеціальної техніки.
Класифікація спеціальної техніки ОВС України.
Заклади, які займаються розробкою та впровадженням нової спеціальної техніки.
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Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів слухачів:
1. Фактори і особливості кримінальної ситуації в Україні, що вказують на актуальність
вивчення та використання спеціальної техніки в практичній діяльності ОВС.
2. Визначення спеціальної техніки ОВС, його зміст.
3. Форми застосування спеціальної техніки.
4. Вимоги щодо ефективного застосування спеціальної техніки.
5. Поділ спеціальної техніки за видами діяльності ОВС.
6. Поділ спеціальної техніки ОВС за призначенням і сферою застосування.
7. Правові основи застосування спеціальної техніки. Чотири категорії нормативних
документів.
8. Організації, що займаються розробкою та впровадженням спеціальної техніки ОВС.
Завдання:
Самостійно ознайомитися з літературою: [1-3,13,26,34,36,37,38,40,43,53-58].
Теми для рефератів:
1. Міжнародні нормативно-правові акти щодо застосування спеціальної техніки.
2. Правомірність і допустимість використання спеціальної техніки.
3. Правові особливості використання відомостей, отриманих за допомогою спеціальної
техніки.
4. Застосування спеціальної техніки правоохоронними органами зарубіжних країн.
5. Проблеми нормативно-правового забезпечення застосування спеціальної техніки ОВС
України.
6. Результативність використання спеціальної техніки.
7. Перспективи розвитку засобів спеціальної техніки в Україні та за кордоном.
8. Зв'язок і взаємозумовленість між технічними характеристиками спеціальної техніки і
тактикою проведення оперативно-розшукових заходів.
9. Зв'язок і взаємозумовленість між технічними характеристиками спеціальної техніки і
тактикою проведення слідчих дій.
10. Правове регулювання застосування поліграфів у слідчій діяльності ОВС України.
11. Процесуальні основи зняття інформації з каналів зв’язку у міжнародному праві.

Тема № 2. Засоби зв’язку органів внутрішніх справ
Навчальна мета заняття:

№
1.
2.

вивчити та засвоїти основні поняття і визначення теми,
призначення та класифікацію систем та засобів зв’язку,
правила їх застосування.

Розподіл годин згідно робочої навчальної програми
Кількість годин, відведених на вивчення теми
Час, що відводиться на самостійну роботу

Кількість годин
11
10

Навчальні питання:
1. Загальні поняття про зв’язок.
2. Проводовий зв'язок.
3. Технічні засоби проводового зв'язку ОВС.
4. Засоби підсилення мови.
5. Радіозв'язок в ОВС.
6. Технічні засоби радіозв’язку.
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.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів слухачів:
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.
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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.
Завдання:
Самостійно ознайомитися з літературою: [1-3,6,13,34,36,37,39,43,53,54-58,60].
Теми для рефератів:
1. Системи електрозв'язку МВС України.
2. Засоби проводового зв’язку, що використовуються в ОВС України
3. Засоби радіозв’язку, що використовуються в ОВС України
4. Факсимільний зв'язок: призначення, можливості, сучасні пристрої.
5. Підсилювачі мови, що застосовуються в діяльності ОВС.
6. Використання систем спостереження за рухомими об’єктами.
7. Нові види засобів зв’язку, що застосовуються в органах правопорядку за кордоном.
8. Структура і можливості систем пейджингового та транкінгового зв’язку.
9. Розвиток комп’ютерних систем та баз даних на їх базі для ОВС.
10. Пейджинговий зв'язок: можливості, принципи побудови.
11. Стільниковий зв'язок: класифікація, можливості, принципи побудови.
12. Вплив стільникового зв’язку на здоров’я людини.
13. Супутниковий зв'язок: класифікація, можливості, принципи побудови.

Тема № 3. «Технічні засоби охорони об'єктів та системи контролю
доступу».
Навчальна мета заняття:

№
1.
2.

вивчити та засвоїти основні поняття і визначення теми,
призначення та класифікацію технічних засобів охорони,
правові основи її використання, вимоги щодо ефективного її
застосування.

Розподіл годин згідно робочої навчальної програми
Кількість годин, відведених на вивчення теми
Час, що відводиться на самостійну роботу

Кількість годин
8
8

Навчальні питання:
1. Поняття, призначення та основні напрямки використання технічних засобів охорони
об'єктів у діяльності ОВС.
2. Датчики, лінії зв'язку, приймально-контрольні пристрої, виконуючі пристрої.
3. Охоронна сигналізація.
4. Тривожна сигналізація.
5. Пожежна сигналізація, системи пожежогасіння.
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6. Системи відеоспостереження.
7. Системи контролю та управління доступом.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів слухачів:
1. Системи та засоби технічної охорони об’єктів.
2. Призначення і правові основи використання засобів охоронної та пожежної сигналізації.
3. Основні напрямки застосування технічних засобів охорони.
4. Класифікація систем сигналізації і об’єктів охорони, вимоги до систем сигналізації.
5. Основні елементи систем сигналізації.
6. Класифікація датчиків за типом тривожних подій.
7. Призначення та класифікація систем пожежогасіння.
8. Призначення та класифікація систем відеоспостереження.
9. Визначення особливо важливих об’єктів.
10. Правила обладнання об’єктів засобами охоронної та пожежної сигналізації.
11. Системи контролю доступу, їх класифікація та основні елементи.
12. Складові частини і засоби системи контролю та управління доступом.
13. Біометричні засоби контролю доступу.
Завдання:
Самостійно ознайомитися з літературою: 1-3,13,15,21-24,34,36,37,42,43,53,54-58].
Теми для рефератів:
1.
Технічні засоби охорони об'єктів та системи контролю доступу».
2.
Перспективи розвитку систем централізованої охорони.
3.
Принципи побудови багаторубіжної охорони об’єктів.
4.
Застосування сучасних технічних засобів в охороні об’єктів.
5.
Охоронні датчики, що використовуються в системі охоронної сигналізації.
6.
Пожежні датчики, що використовуються в системі охоронної сигналізації.
7.
Організація пропускного режиму з використанням технічних засобів.
8.
Сучасні електронні системи контролю доступу.
9.
Біометричні системи контролю доступу.
10. Охоронне спостереження та правові аспекти його застосування.
11. Контролери систем управління доступом.
12. Виконавчі пристрої обмеження доступу.

Тема № 4. «Спеціальні засоби охорони громадського порядку».
Навчальна мета заняття:

№
1.
2.

вивчити та засвоїти основні поняття та визначення теми,
призначення та класифікацію спеціальних засобів охорони
громадського порядку, правила їх застосування.

Розподіл годин згідно робочої навчальної програми
Кількість годин, відведених на вивчення теми
Час, що відводиться на самостійну роботу

Кількість годин
11
10

Навчальні питання:
1. Призначення, класифікація та правові основи застосування спеціальних засобів при
охороні громадського порядку.
2. Засоби індивідуального захисту особового складу ОВС.
3. Засоби активної оборони. Типи подразнюючих речовин.
4. Технічні засоби забезпечення спеціальних операцій.
5. Застосування пристроїв для проникнення у приміщення та транспортні засоби, які
захоплені правопорушниками.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів слухачів:
1. Випадки застосування спеціальних технічних засобів.
2. Правова база застосування спеціальних технічних засобів.
3. Випадки, у яких забороняється застосування спеціальних технічних засобів.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Перелік груп спеціальних засобів, що застосовуються при охороні громадського
порядку.
Перелік та коротка характеристика спеціальних засобів індивідуального захисту.
Перелік та коротка характеристика спеціальних засобів активної оборони.
Призначення та особливості застосування гумових кийків.
Призначення та особливості застосування наручників.
Призначення та особливості застосування електрошокерів.
Призначення та особливості застосування газових гранат.
Призначення та особливості застосування аерозольних газових засобів.
Заходи безпеки при застосуванні засобів активної оборони.
Призначення та особливості застосування шоломів.
Призначення та особливості застосування бронежилетів.
Призначення та особливості застосування щитів.
Класи бронезахисту.
Характеристика засобів забезпечення спеціальних операцій.
Характеристика пристроїв для проникнення в транспортні засоби та приміщення.
Завдання:
Самостійно ознайомитися з літературою: [1-3,9,13,14,16,19,20,27-32,34,36,37,41,43,53-

58].
Теми для рефератів:
Перспективи розвитку засобів індивідуального захисту.
Перспективні матеріали для захисних елементів кулестійких бронежилетів.
Сучасні засоби індивідуального захисту.
Перспективні засоби активної оборони.
Електрошокові пристрої, як засіб активної оборони.
Властивості та особливості застосування подразнюючих хімічних речовин, що
використовуються для спорядження спеціальних засобів.
7. Нові види несмертельної зброї.
8. Пристрої примусової зупинки транспортних засобів.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема № 5. «Засоби звукозапису, фотографування, відеозапису та
спостереження».
Навчальна мета заняття:

№
1.
2.

вивчити та засвоїти основні поняття та визначення теми,
призначення та класифікацію технічних засобів фіксації
інформації та спостереження, правила їх застосування.

Розподіл годин згідно робочої навчальної програми
Кількість годин, відведених на вивчення теми
Час, що відводиться на самостійну роботу

Кількість годин
11
8

Навчальні питання:
1. Історія розвитку фото-, відеозйомки та звукозапису. Загальні поняття.
2. Нормативне забезпечення використання засобів фото-, відеозйомки та звукозапису.
3. Аналогові та цифрові фотоапарати. Формати відеокамер.
4. Документальне оформлення та використання результатів фото-, відеозйомки та
звукозапису.
5. Поняття, призначення та класифікація засобів спостереження.
6. Правові основи застосування засобів спостереження.
7. Фізичні основи використання, класифікація приладів нічного спостереження та
тепловізорів.
8. Порядок організації та проведення негласної фото-, відеозйомки, звукозапису та
спостереження.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів слухачів:
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1. Призначення засобів фото-, відеозйомки та звукозапису. Значення фотографії та
відеозапису для ОВС.
2. Правові основи використання засобів фото-, відеозйомки та звукозапису, в залежності
від форми їхнього застосування.
3. Назвіть способи фіксації візуальної інформації та де вони використовуються.
4. Основні властивості фотографії та відеозапису.
5. Класифікація засобів фото-, відеозйомки та звукозапису.
6. Далекомірні та дзеркальні фотоапарати, їх недоліки та переваги.
7. Основні складові частини засобів фотографування, вкажіть їхнє призначення.
8. Основні характеристики об’єктивів.
9. Види затворів та їх швидкісні характеристики.
10. Наведіть основні складові частини камери (камкордера).
11. Напрямки використання засобів звукозапису в ОВС.
12. Звук, його діапазони. Діапазони жіночого та чоловічого голосу. Призначення та
особливості магнітофонів та диктофонів, їх смуги пропускання.
13. Фізичні основи використання, класифікація приладів нічного спостереження та
тепловізорів.
14. Способи негласного фотографування та відеозапису. Приклади технічних засобів, які
при цьому використовуються.
15. Документальне оформлення результатів гласного та негласного застосування засобів
фото-, відеозйомки та звукозапису.
Завдання:
Самостійно ознайомитися з літературою: [1-5,7,8,10-13,33-35,44,45,47-52,54,55,59,6264,66,68].
Теми для рефератів:
1. Етапи розвитку фотографії.
2. Класифікація фотоапаратури, її устрій.
3. Сучасні засоби цифрової фіксації зображень, їхні можливості та технічні
характеристики.
4. Етапи розвитку відеозапису.
5. Класифікація відеоапаратури, її устрій.
6. Використання засобів фотографування в діяльності ОВС.
7. Використання засобів відеозапису в діяльності ОВС.
8. Проблемні аспекти використання цифрової фіксації зображень в правоохоронній
діяльності.
9. Оптико-механічні прилади спостереження: класифікація, призначення, сучасні
пристрої.
10. Електронно-оптичні прилади спостереження: класифікація, призначення, сучасні
пристрої.
11. Використання електронно-оптичних приладів спостереження в діяльності ОВС.
12. Історія виникнення та використання засобів звукозапису.
13. Використання засобів звукозапису в ОВС.
14. Сучасні засоби цифрової фіксації звуку, їхні можливості та технічні характеристики.
15. Проблемні аспекти використання цифрової фіксації звуку в правоохоронній діяльності.

Тема № 6. «Пошукова техніка. Спеціальні хімічні речовини».
Навчальна мета заняття:

№
1.
2.

вивчити та засвоїти основні поняття та визначення теми,
призначення та класифікацію пошукової техніки та
спеціальних хімічних речовин, правила їх застосування.

Розподіл годин згідно робочої навчальної програми
Кількість годин, відведених на вивчення теми
Час, що відводиться на самостійну роботу

Навчальні питання:

Кількість годин
9
8

11

1.
2.
3.
4.
5.

Призначення, основні поняття, правові основи застосування пошукової техніки.
Класифікація засобів пошукової техніки.
Основні технічні параметри пошукових приладів.
Принцип дії металошукачів.
Порядок застосування пошукової техніки при проведенні слідчих та негласних слідчих
(розшукових) дій.
6. Загальні поняття про спеціальні хімічні речовини.
7. Класифікація та основні характеристики спеціальних хімічних речовин.
8. Хімічні пастки.
9. Документальне оформлення використання спеціальних хімічних речовин.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів слухачів:
1. Призначення засобів пошукової техніки в роботі ОВС.
2. Основні складові блоки пошукових приладів.
3. Класифікація засобів пошукової техніки.
4. Документальне оформлення застосування пошукової техніки при проведенні слідчих та
негласних слідчих (розшукових) дій.
5. Визначення та призначення спеціальних хімічних речовин.
6. Правові основи застосування спеціальних хімічних речовин.
7. Напрямки використання спеціальних хімічних речовин.
8. Барвники, їх властивості.
9. Основні напрямки використання барвників.
10. Форми використання барвників.
11. Люмінофори, їх властивості.
12. Поділ на групи люмінофорів за призначенням.
13. Форми використання люмінофорів.
14. Індикатори, їх властивості.
15. Призначення індикаторів та їх форми використання.
16. Запахові речовини, їх властивості.
17. Призначення та форми використання запахових речовин.
18. Терміни дії запахових речовин.
19. Хімічні пастки, їх призначення.
20. Класифікація хімічних пасток.
21. Принципи дії хімічних пасток.
22. Форми представлення хімічних пасток.
23. Принципи блокування об’єктів хімічними пастками.
24. Документальне оформлення застосування хімічних речовин на прикладі блокування
об’єктів хімічними пастками.
Завдання:
Самостійно ознайомитися з літературою: [1-8,10-13,34,35,47-52,54,55,59].
Теми для рефератів:
1. Сучасні хімічні пастки: їх класифікація, призначення та характеристики.
2. Використання спеціальних хімічних речовин для документування фактів хабарництва.

Тема № 7. «Способи і засоби негласного дактилоскопіювання».
Навчальна мета заняття:

№
1.
2.

вивчити та засвоїти основні поняття та визначення теми,
призначення
та
класифікацію
засобів
негласного
дактилоскопіювання, правила їх застосування.

Розподіл годин згідно робочої навчальної програми
Кількість годин, відведених на вивчення теми
Час, що відводиться на самостійну роботу

Кількість годин

Навчальні питання:
1. Поняття, мета та правові основи негласного дактилоскопіювання.

8
8
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1. Способи і засоби гласного і негласного дактилоскопіювання.
2. Порядок застосуванням засобів негласного дактилоскопіювання.
3. Документальне оформлення результатів негласного дактилоскопіювання.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів слухачів:
1. Дактилоскопіювання: історичний аспект (виникнення та розвиток).
2. Поняття та мета негласного дактилоскопіювання.
3. Правові основи негласного дактилоскопіювання.
4. Способи і засоби гласного і негласного дактилоскопіювання.
5. Вимоги до предметів та пристосувань для проведення негласного дактилоскопіювання.
6. Засоби виявлення, відбитків пальців рук.
7. Засоби фіксації пальців рук.
8. Засоби вилучення пальців рук.
9. Документи, що складаються при проведенні негласного дактилоскопіювання.
Завдання:
Самостійно ознайомитися з літературою: [1-8,10-13,25,34,35,47-52,54,55,59].
Теми для рефератів:
1. Історія виникнення та використання дактилоскопіювання.
2. Можливості використання результатів дактилоскопіювання для розкриття злочинів.
3. Засоби виявлення, фіксації та вилучення відбитків пальців рук.
4. Нормативно-правове регламентування щодо застосування даликтоскопіювання.

Тема № 8. «Технічні засоби захисту інформації. Способи і засоби
зняття інформації та протидія їхньому використанню».
Навчальна мета заняття:

№
1.
2.

вивчити та засвоїти основні поняття та визначення теми,
призначення та класифікацію засобів захисту інформації,
способи і засоби зняття інформації, правила їх застосування.

Розподіл годин згідно робочої навчальної програми
Кількість годин, відведених на вивчення теми
Час, що відводиться на самостійну роботу

Кількість годин
8
8

Навчальні питання:
1. Основні поняття та визначення.
2. Основні канали витоку інформації.
3. Правові основи застосування засобів технічного захисту інформації.
4. Способи та засоби захисту інформаційних комп'ютерних систем.
5. Класифікація апаратури засекречування мови.
6. Захист мовної інформації по акустичному та оптичному каналах витоку інформації.
7. Захист від витоку інформації по телефонному та радіочастотному каналах передачі
інформації.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів слухачів:
1. Поняття інформації. Види інформації, що захищається.
2. Інформація обмеженого доступу: інформація, що містить державну таємницю;
конфіденційна інформація.
3. Загрози інформації, способи і засоби реалізації загроз.
4. Технічні канали витоку інформації.
5. Правові основи застосування засобів технічного захисту інформації.
6. Вимоги до безпеки інформаційних мереж.
7. Методи і засоби зняття інформації з технічних каланів витоку інформації.
8. Методи і засоби захисту інформації.
9. Роль організації паролів для доступу до інформації.
10. Принципи організації спеціального зв'язку в МВС.
11. Апаратура і методи засекречування мовного зв'язку.
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12. Принцип роботи скремблерів, маскіраторів, шифраторів.
13. Способи і засоби пошуку радіоелектронних пристроїв зняття інформації.
Завдання:
Самостійно ознайомитися з літературою: [1,2,4,5,7,8,10,11-13,17,18,34,35,4652,54,55,59,61,65,67,69,70].
Теми для рефератів:
1. Проблеми створення захищених інформаційних систем.
2. Актуальність захисту систем обробки інформації.
3. Перспективи розвитку апаратури для засекречування мовного зв'язку.
4. Перспективи розвитку технічних засобів захисту інформації.

4. Інформаційне та методичне забезпечення
Базова
Нормативні документи
1. Конституція України від 28.06.1996 [Текст] // Відомості Верховної Ради України.
– 1996. – № 30 (23.07.1996). – ст. 141.
2. Про Національну поліцію [Текст]: Закон України від 02.07.2015 // Відомості
Верховної Ради України. – 2015. – № 580-VIII.
3. Про оперативно-розшукову діяльність [Текст]: Закон України від 18.02.1992 //
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22 (02.06.1992). – ст. 303.
4. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю [Текст]:
Закон України від 30.06.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35
(31.08.1993). – ст. 358.
5. Про державну таємницю [Текст]: Закон України від 21.01.1994 // Відомості
Верховної Ради України. – 1994. – № 16 (19.04.94). – ст. 93.
6. Про телекомунікації [Текст]: Закон України від 18.11.2003 // Офіційний вісник
України. – 2003. – № 51 (02.01.2004) (частина 1). – ст. 2644.
7. Кримінальний кодекс України від 21.05.2001 [Текст]; [із змінами і доповненнями
на 22.04.2011] // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26 (29.06.2001). – ст. 131
8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 [Текст] // Голос
України. – 2012. –05. – № 90-91 (19.05.2012)
9. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст]: Закон України вiд
07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984. – 1984. – № 51. –
стор. 1122.
10. Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів
[Текст]: указ Президента України №1556/2005 від 07.11.2005. // Офіційний вісник України. –
2005. – № 45 (23.11.2005). – ст. 2834.
11. Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом
Служби безпеки України № 440 від 12.08.2005 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2005. –
№ 34 (09.09.2005). – ст. 2089.
12. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів
на тимчасове обмеження окремих конституційних прав громадян під час здійснення
оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства [Текст]: постанова
Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.2008. // Юридичний вісник України. –
2008. – 05. – №20.
13. Загальна декларація прав людини [Текст] Декларація ООН вiд 10.12.1948. //
Офіційний вісник України вiд 15.12.2008. – 2008. – № 93. – стор. 89. – ст. 3103.
Постанови Кабінету Міністрів України
14. Постанова Ради Міністрів України від 27 лютого 1991 року № 49 “Правила
застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Українській РСР”.
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року № 615 “Про
заходи по удосконаленню охорони об’єктів державної та інших форм власності”.
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року № 706 “Про
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порядок продажу, реєстрації, обліку, зберігання і використання спеціальних засобів
самооборони”.
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1994 року № 632 “Про
технічний захист інформації в Україні”.
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року № 24 “Про заходи
щодо виконання постанови Верховної Ради України від 5 липня 1994 року № 80 “Про
приведення в дію Закону України “Про захист інформації в автоматизованих системах”.
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1995 року № 302 “Про
внесення змін до пункту 12 Правил застосування спецзасобів підчас охорони громадського
порядку в Україні”.
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 року № 829 “Про
внесення змін до Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського
порядку в Україні”.
Накази Міністерства внутрішніх справ України
21. Про затвердження Інструкції про порядок охорони зброї, бойових припасів та
вибухових матеріалів, які належать підприємствам, установам і організаціям, під час їх
перевезення [Текст]: наказ МВС України вiд 13.06.2006 № 594.
22. Про внесення змін до Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державної
служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій в організації
централізованої охорони об’єктів [Текст]: наказ МВС України, Мінтрансзв'язку України вiд
17.04.2006 № 303/358.
23. Про затвердження Інструкції з організації охорони установ банків Державною
службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України [Текст]: наказ МВС України
вiд 23.08.2005 № 700.
24. Про затвердження Інструкції з організації охорони державних музеїв, історикокультурних заповідників, інших важливих об'єктів культури підрозділами Державної служби
охорони при Міністерстві внутрішніх справ України [Текст]: наказ МВС України,
Мінкультури України вiд 30.07.2004 № 846/489.
25. Про порядок ведення персонального, оперативно-довідкового, дактилоскопічного
обліків в органах внутрішніх справ України [Текст]: наказ МВС України від 02.03.1995 № 38.
26. Наказ МВС України № 825 від 17 грудня 1993 року "Про порядок формування і
реалізації програми НДДКР по створенню нової техніки".
27. Наказ МВС України № 118 від 30 березня 1991 року "Про оголошення постанови
Ради Міністрів Української РСР "Про затвердження Правил застосування спеціальних
засобів при охороні громадського порядку в Українській РСР" (з змінами і доповненнями,
внесеними наказами МВС України № 57 від 10 вересня 1993 року і № 59 від 26 жовтня 1992
року).
28. Наказ МВС України № 60 від 25 січня 1995 року «Про затвердження Інструкції
про порядок постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і
спеціальних засобів працівниками міліції».
29. Наказ МВС України № 30 від 16 січня 1997 року "Про затвердження Інструкції по
категоруванню засобів індивідуального бронезахисту в органах та підрозділах внутрішніх
справ, внутрішніх військах і вищих навчальних закладах системи МВС України".
30. Наказ МВС України № 26 дск від 13 січня 1998 року «Про затвердження
Інструкції із застосування спецзасобу «Терен-6» та внесення змін і доповнень до наказу МВС
України від 10 червня № 441 дск та наказу МВС України № 234 дск».
31. Наказ МВС України № 609 дск від 2 серпня 1995 року "Про затвердження
Інструкції по використанню спецзасобу "Терен-5" та внесення змін і доповнень до наказу
МВС України від 10 серпня 1994 року № 441".
32. Наказ МВС України № 805 від 28 грудня 1995 року «Про затвердження Інструкції
про порядок і правила придбання, видачі, зберігання в органах внутрішніх справ
електрошокових пристроїв».
Література
33. Артеменко П.П. Процесуальні аспекти оперативного документування технічними
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засобами // Актуал. пробл. застосув. оперативної техніки: Матер. наук.-практ. семін. – К.:
МВС України, НАВСУ, 2004. – С. 11-17.
34. Артеменко П.П. Спеціальна техніка: Курс лекцій. – К.: НАВСУ, 2002. – 92 с.
35. Артеменко, П.П. Застосування технічних засобів в оперативно-розшуковій
діяльності органів внутрішніх справ [Текст]: навчально-методичний посібник. /
П.П. Артеменко, О.В. Золотар. – К.: НАВСУ, 1998. – 38 с.
36. Бойченко О.В., Навчальний посібник з курсу "Спеціальна техніка ОВС" (1 розділ
- спеціальна техніка загального призначення): Навч. посібник . ─ Сімф.: Доля, 2006 . ─ 104
с.
37. Вишня В.Б., Прокопов С.О. «Спеціальна техніка ОВС (Загальна частина)». –
Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2002. – 78 с.
38. Губарєв Г.Г. Проблеми та шляхи вдосконалення викладання спеціальної техніки у
вищих навчальних закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України/ Вісник
Університету внутрішніх справ. – Вип.9. – Харків: УВС, 1999. – С. 89-93.
39. Губарєв Г.Г. Засоби зв’язку органів внутрішніх справ: Лекція. – Х.: УніВС, 2000. –
30 с.
40. Губарєв Г.Г. Спеціальна техніка органів внутрішніх справ: Лекція. – Х.: УніВС,
1999. – 20 с.
41. Губарев Г.Г. Специальные средства, применяемые при охране общественного
порядка: Лекция. – Х.: УниВД, 1997. – 28 с.
42. Губарев Г.Г.
Специальные
технические
средства
охранно-пожарной
сигнализации: Лекция. – Х.: УниВД, 1997. – 28 с.
43. Губарєв, Г.Г., Ємельянов, С.Л., Логвиненко, М.Ф., Носов, В.В. Методичні
рекомендації для організації проведення занять із засобів зв’язку та спеціальної техніки з
рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України / За ред. Орлова, П.І. –
Х: вид-во НУВС, 2003.
44. Дмитриев, Е.Н. Применение метода цифровой фотографии для фиксации
объектов криминалистических экспертиз [Текст] / Е.Н. Дмитриев, П.Ю. Иванов. – М., 1997. –
103 с.
45. Єрмаков П.А. Застосування засобів відеозапису в оперативно-розшуковій
діяльності: Навчальний посібник / І.В. Сервецький, С.С. Паламарчук. – К.: РВВ МВС
України, НАВСУ, 2003. – 160 с.
46. Кирилин В.И. Специальная техника и информационная безопасность: Учебное
пособие. – М.: Моторола, 2000. – 784 с.
47. Коваленко А.В. Тактика використання оперативно-технічних засобів при
проведенні оперативно-розшукових заходів в процесі документування злочинної діяльності
осіб: Лекція. – Х.: НУВС, 2004. – 24 арк.
48. Коровин М.А., Бирюков Г.М. Оперативно-технические средства органов
внутренних дел: Учебно-методическое пособие в трёх частях. Часть I. – Луганск: РИО
ЛИВД, 2001. – 112 с.
49. Коровин М.А. Оперативно-технические средства органов внутренних дел:
Учебно-методическое пособие в трёх частях. Часть II. – Луганск: РИО ЛАВД, 2002. – 184 с.
50. Коровин М.А. Оперативно-технические средства органов внутренних дел:
Учебно-методическое пособие в трёх частях. Часть III. – Луганск: РИО ЛАВД, 2003. – 180 с.
51. Лазутко, В.І. Організація і тактика оперативно-технічного документування
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