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ВСТУП
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Спеціальна
техніка ОВС» складена відповідно до 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.
Міждисциплінарні зв’язки: «Режим таємності», «Тактико-спеціальна
підготовка», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Кримінальний
процес», «Криміналістика», «Кримінальне право», «Оперативно-розшукова
діяльність», «Фізика», «Захист державних секретів».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. «Спеціальна техніка органів внутрішніх прав. Основні поняття»
2. «Засоби зв'язку органів внутрішніх справ».
3. «Спеціальні засоби охорони громадського порядку».
4. «Технічні засоби охорони об'єктів та системи контролю доступу».
5. «Засоби звукозапису, фотографування, відеозапису та спостереження».
6. «Пошукова техніка. Спеціальні хімічні речовини».
7. «Способи і засоби негласного дактилоскопіювання».
8. «Технічні засоби захисту інформації. Способи і засоби зняття інформації
та протидія їхньому використанню».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. 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.
1.2.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
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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.
Підготовка слухачів до успішного впровадження та використання нових
зразків спеціальної техніки.1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної
програми слухачі повинні:
знати:
- правові основи застосування спеціальної техніки;
- можливості (з урахуванням тактико-технічних характеристик) та
принципи дії спеціальної техніки, що застосовується працівниками
ОВС;
- тактику та методику використання спеціальних засобів;
- перспективи розвитку спеціальних технічних засобів в Україні та за
кордоном;
 порядок
документального
оформлення
фактів
використання
спеціальних технічних засобів.
вміти:
– планувати свою діяльність залежно від мети та умов проведення
слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій та охорони
громадського порядку в конкретних ситуаціях;
– застосовувати спеціальну техніку при одержанні, фіксації, зберіганні,
обробці й використанні інформації при попередженні та розкритті
злочинів;
 формулювати рекомендації стосовно подальшого ефективного
використання одержаної інформації в кримінальному судочинстві;
 складати необхідні документи про застосування технічних засобів.
 систематизувати та документально оформляти відповідну інформацію,
що може мати доказове та/або оперативне значення.
бути ознайомленими
 закордонними зразками спеціальної техніки та досвідом їхнього
застосування правоохоронними органами.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема № 1. «Спеціальна техніка органів внутрішніх прав. Основні
поняття».
Поняття, призначення та правові основи застосування спеціальної
техніки. Основні напрямки використання різних технічних засобів. Гласна та
негласна форми використання спеціальної техніки. Класифікація спеціальної
техніки: класифікація за видами діяльності органів внутрішніх справ,
класифікація за призначенням, принципами дії і особливостями будови техніки.
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Основні умови ефективного використання засобів спеціальної техніки в
правоохоронній діяльності.
Предмет, цілі та завдання дисципліни «Спеціальна техніка ОВС».
Організаційні основи застосування спеціальної техніки. Порядок та
правила забезпечення ОВС спеціальними технічними засобами. Правила
зберігання, обліку та видачі спеціальних технічних засобів.
Значення документального оформлення результатів застосування
спеціальних технічних засобів.
Тема № 2. «Засоби зв'язку органів внутрішніх справ».
Основні напрями та завдання використання засобів зв'язку в діяльності
органів внутрішніх справ України. Нормативні документи, що регулюють
застосування засобів зв'язку.
Групи засобів зв'язку: проводовий зв'язок, радіозв'язок, засоби зв'язку з
використанням оптоволоконних ліній.
Засоби проводового зв'язку: поняття, призначення. Телефонний зв'язок,
телеграфний зв'язок, факсимільний зв'язок, комп'ютерний зв'язок, електронна
пошта. Принципи організації спеціального зв'язку в МВС.
Засоби радіозв'язку. Шкала електромагнітних хвиль. Поняття радіохвилі,
радіозв'язку. Розповсюдження радіохвиль. Фактори, які впливають на відстань
радіозв'язку в короткохвильовому (КХ) і в ультракороткохвильовому (УКХ)
діапазонах.
Розподіл радіочастот для підрозділів Міністерства внутрішніх справ.
Способи організації радіозв'язку. Поняття радіонапрямку, радіомережі,
радіоданих. Способи радіообміну. Правила радіообміну. Інформація,
заборонена до передачі відкритим текстом. Повідомлення, які потрібно
передавати в чергову частину. Порядок налагодження радіозв'язку. Виклик і
передача повідомлень. Ведення радіопереговорів. Кодові таблиці. Режими
роботи радіостанцій. Дисципліна радіозв'язку.
Загальна характеристика сучасних систем радіозв'язку. Використання
систем мобільного радіотелефонного зв'язку в практичній діяльності органів
внутрішніх справ.
Перспективи розвитку засобів зв'язку в Україні та за кордоном.
Тема № 3. «Спеціальні засоби охорони громадського порядку».
Поняття, призначення і правові основи застосування спеціальних засобів
при охороні громадського порядку. Класифікація технічних засобів, що
застосовуються при охороні громадського порядку.
Засоби індивідуального захисту, їх призначення і класифікація. Класи
бронезахисту. Тактико-технічні характеристики бронежилетів. Захисні щити,
каски, шоломи, рукавиці.
Засоби активної оборони: призначення, види, тактико-технічні
характеристики. Спеціальні подразнюючі речовини, дозволені до застосування
при охороні громадського порядку, їх класифікація.
Призначення, тактико-технічні характеристики спеціальних засобів
«Черемуха», «Сирень», «Терен».
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Газова зброя: пістолети (револьвери), тактико-технічні характеристики і
заходи безпеки при їх використанні та підготовці до роботи. Перша допомога
при ураженні спеціальними хімічними речовинами дратівної дії.
Електрошокові
пристрої:
принцип
їх
дії,
тактико-технічні
характеристики.
Особливості застосування та заходи безпеки засобів активної оборони.
Вибір засобів активної оборони в залежності від вирішуваного завдання.
Документальне оформлення випадків їх застосування.
Засоби забезпечення спеціальних операцій. Світлошумові пристрої:
принцип дії, устрій і основні тактико-технічні характеристики. Підготовка до
використання. Ранцеві апарати.
Пристрої для примусової зупинки автотранспорту.
Інші засоби забезпечення спеціальних операцій: призначення, підготовка
до використання і тактико-технічні характеристики. Тактика застосування
засобів забезпечення спеціальних операцій.
Заходи безпеки при використанні засобів забезпечення спеціальних
операцій, особливості їх застосування.
Пристрої для проникнення в приміщення, захоплені правопорушниками.
Принцип їх дії і тактико-технічні характеристики. Особливості застосування
цих пристроїв і заходи безпеки.
Засоби самозахисту, дозволені для використання громадянами України, їх
класифікація та правові основи придбання, зберігання і застосування.
Перспективи розвитку засобів активної оборони, індивідуального захисту,
забезпечення спеціальних операцій та пристроїв для проникнення в
приміщення, захоплені правопорушниками.
Тема № 4. «Технічні засоби охорони об'єктів та системи контролю
доступу».
Поняття, призначення і основні напрямки використання технічних
засобів охорони в діяльності органів внутрішніх справ України. Класифікація
технічних засобів охорони, їх призначення.
Класифікація систем контролю доступу, їх можливості, основні елементи
та складові частини. Апаратно-програмний комплекс управління системами
контролю доступу. Використання систем контролю доступу в органах
внутрішніх справ.
Класифікація засобів охоронної та пожежної сигналізації. Автономні та
централізовані охоронні та пожежні сигналізації. Тривожна сигналізація.
Основні елементи систем охоронної та пожежної сигналізації.
Рубежі захисту об'єктів. Організація інженерно-технічного захисту
об'єктів. Призначення, класифікація, устрій і тактико-технічні характеристики
охоронно-пожежних датчиків, приймально-контрольних приладів та
концентраторів.
Технічні засоби активного стримування правопорушників. Перспективи
розвитку засобів охоронної та пожежної сигналізації та контролю доступу.

7

Тема № 5. «Засоби звукозапису, фотографування, відеозапису та
спостереження».
Поняття, призначення та класифікація засобів звукозапису.
Правові основи гласного та негласного застосування засобів звукозапису.
Принцип роботи, види і тактико-технічні характеристики звукозаписуючої
апаратури. Правила експлуатації. Порядок зберігання фонограм.
Порядок
організації
та
проведення
негласного
звукозапису.
Документальне оформлення результатів негласного звукозапису. Вибір
апаратури та мікрофона в залежності від конкретних умов проведення
звукозапису. Основні напрями використання результатів звукозапису.
Документальне оформлення результатів гласного використання звукозапису.
Перспективи розвитку засобів звукозапису. Цифрові звукозаписувальні
пристрої, особливості їх застосування.
Поняття, призначення і правові основи гласного і негласного
застосування засобів фотографування і відеозапису в роботі органів внутрішніх
справ.
Способи запису та довготривалого зберігання візуальної інформації.
Етапи розвитку фотографії. Класифікація фотоапаратури, її устрій. Основні
характеристики об’єктивів.
Устрій відеоапаратури, принцип її дії та класифікація, тактико-технічні
характеристики.
Правила
роботи
з
фотоапаратурою,
об’єктивами,
відеокамерами, відеомагнітофонами, репродукційною апаратурою.
Способи негласної фотозйомки і відеозапису. Вибір апаратури в
залежності від конкретних умов зйомки. Способи і тактичні прийоми
негласного фотографування і відеозапису.
Документальне оформлення результатів гласного та негласного
використання фотозйомки і відеозапису. Порядок використання матеріалів
фотозйомки і відеозапису в розслідуванні та розкритті злочинів.
Поняття, призначення та види засобів спостереження. Правові основи
застосування. Оптико-механічні прилади, їх основні тактико-технічні
характеристики та правила експлуатації. Вибір приладу в залежності від
конкретного завдання спостереження.
Електронно-оптичні прилади, їх основні тактико-технічні характеристики
та правила експлуатації. Вибір приладу в залежності від конкретного завдання
спостереження в умовах обмеження видимості.
Оптико-електронні засоби спостереження. Системи відеоспостереження
та їх обладнання. Призначення, види, будова та можливості використання у
боротьбі зі злочинністю.
Документальне
оформлення
результатів
використання
засобів
спостереження, використання одержаних результатів.
Перспективи розвитку засобів спостереження.
Тема № 6. «Пошукова техніка. Спеціальні хімічні речовини».
Поняття, призначення і правові основи застосування пошукових приладів
в органах внутрішніх справ. Класифікація засобів пошукової техніки. Пошукові
засоби контактно-механічної, контактно-магнітної та контактно-електричної
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дії.
Магнітні шукачі-підйомники. Їх конструкція та особливості застосування.
Пошукові засоби дистанційної дії.
Радіоелектронні пошукові прилади. Призначення, принцип дії, устрій і
тактико-технічні характеристики.
Індукційні пошукові прилади – металошукачі. Принцип дії, устрій і
тактико-технічні характеристики. Вибір приладу в залежності від конкретних
умов пошуку.
Ультрафіолетові пошукові прилади. Принцип дії, устрій і тактикотехнічні характеристики.
Вибір приладу в залежності від конкретних умов пошуку. Правила їх
експлуатації. Документальне оформлення використання пошукових приладів.
Поняття, призначення та правові основи застосування спеціальних
хімічних речовин.
Вимоги, яким повинні задовольняти спеціальні хімічні речовини.
Класифікація, види, властивості та способи виявлення спеціальних хімічних
речовин.
Способи застосування спеціальних хімічних речовин. Вибір спеціальної
хімічної речовини для нанесення позначок на різноманітні предмети (об’єкти).
Терміни зберігання позначок при різних зовнішніх умовах.
Хімічні пастки, їх класифікація, види і характеристики. Принципи
блокування об'єктів хімічними пастками. Документальне оформлення
застосування спеціальних хімічних речовин та хімічних пасток. Використання
результатів застосування спеціальних хімічних речовин.
Тема № 7. «Способи і засоби негласного дактилоскопіювання».
Поняття, мета та правові основи негласного дактилоскопіювання.
Можливості використання результатів негласного дактилоскопіювання у
розкритті злочинів.
Способи і засоби гласного і негласного дактилоскопіювання. Вимоги до
предметів та пристосувань для проведення негласного дактилоскопіювання.
Планування
заходів
із
застосуванням
засобів
негласного
дактилоскопіювання. Засоби виявлення, фіксації та вилучення відбитків пальців
рук. Документальне оформлення результатів негласного дактилоскопіювання.
Тема № 8. «Технічні засоби захисту інформації. Способи і засоби зняття
інформації та протидія їхньому використанню».
Поняття інформації. Види інформації, що захищається. Інформація
обмеженого доступу: інформація, що містить державну таємницю;
конфіденційна інформація. Основні поняття та визначення. Види інформації,
загрози інформації. Основні канали витоку інформації.
Проблеми створення захищених інформаційних систем. Актуальність
захисту систем обробки інформації. Правові основи застосування засобів
технічного захисту інформації.
Вимоги до безпеки інформаційних мереж. Способи та засоби захисту
інформаційних комп'ютерних систем. Роль організації паролів для доступу до
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інформації.
Принципи організації спеціального зв'язку в МВС. Апаратура і методи
засекречування мовного зв'язку. Класифікація апаратури засекречування мови.
Скремблери, маскіратори, шифратори. Перспективи розвитку апаратури для
засекречування мовного зв'язку. Захист мовної інформації по акустичному та
оптичному каналах витоку інформації. Захист від витоку інформації по
телефонному та радіочастотному каналах передачі інформації.
Перспективи розвитку технічних засобів захисту інформації.
Загрози для інформації, способи і засоби реалізації загроз.
Поняття, мета та правові основи зняття інформації.
Способи і засоби пошуку радіоелектронних пристроїв зняття інформації.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання
Контрольні питання
1. Дати визначення спеціальної техніки ОВС, розкрити його зміст.
2. Навести поділ спеціальної техніки ОВС на класи.
3. Вказати назви форм застосування спеціальної техніки.
4. Класифікація засобів спеціальної техніки ОВС за видами діяльності ОВС.
5. Класифікація засобів спеціальної техніки ОВС за призначенням.
6. Класифікація засобів спеціальної техніки ОВС за принципами дії та
особливостями будови. Назвати класи та види спеціальної техніки.
7. Правові основи застосування спеціальної техніки. Чотири категорії
нормативних документів.
8. Основні умови ефективного застосування засобів спеціальної техніки ОВС.
9. Організації, що займаються розробкою і впровадженням спеціальної техніки
ОВС.
10. Які задачі вирішує зв’язок?
11. Чим відрізняється аналоговий сигнал від дискретного (цифрового)?
12. Узагальнена структурна схема систем електрозв’язку.
13. Поняття і призначення підгруп проводового зв’язку ОВС. Їх можливості при
передачі різних видів інформації.
14. Засоби польового проводового зв’язку ОВС. Особливості їхнього
застосування в польових умовах.
15. Діапазони радіохвиль, що використовуються в органах внутрішніх справ.
Особливості їхнього розповсюдження в атмосфері та дальності зв’язку, що
ними досягаються.
16. Організація радіозв’язку в ОВС.
17. Способи організації службового радіозв’язку. Поняття радіонапрямку,
радіомережі.
18. Поняття радіоданих.
19. Способи радіообміну. Правила радіообміну. Особливості передачі
оперативної інформації.
20. Повідомлення, що заборонено передавати в ефір відкритим текстом.
21. Правила застосування кодових таблиць у радіоефірі.
22. Використання радіозв’язку в ОВС. Діапазони А і Б частот, канали зв’язку.
Розподіл радіочастот для підрозділів МВС.
23. Порядок встановлення радіозв’язку.
24. Поняття, призначення і основні напрямки використання технічних засобів
охорони об’єктів власності в діяльності ОВС. Завдання, які вирішуються за
допомогою цієї групи технічних засобів.
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25. Класифікація технічних засобів охорони об’єктів власності, групи технічних
засобів, що входять до технічних засобів охорони.
26. Класифікація систем охоронної сигналізації. Автономна та централізована
охоронно пожежна сигналізація. Тривожна сигналізація.
27. Основні складові частини систем охоронно-пожежної сигналізації.
28. Призначення, класифікація охоронно-пожежних датчиків. Вибір датчиків в
залежності від конкретних умов.
29. Призначення,
класифікація
приймально-контрольних
приладів
та
концентраторів.
30. Призначення, класифікація ліній охоронно-пожежної сигналізації.
31. Засоби контролю доступу. Поняття, призначення, класифікація та основні
напрямки їхнього використання.
32. Уразливі місця об’єктів охорони, рубежі захисту.
33. Загальні заходи безпеки при використанні засобів активної оборони.
Регламентація і правила їхнього застосування.
34. Випадки, у яких забороняється використання спеціальних технічних засобів.
35. Засоби забезпечення спеціальних операцій. Світлошумові пристрої, їх
принцип дії та правила застосування.
36. Засоби забезпечення спеціальних операцій. Пристрої примусової зупинки
автомототранспорту, їх принцип дії та правила застосування.
37. Класифікація засобів, що застосовуються при охороні громадського порядку.
38. Пристрої для проникнення в приміщення, захоплені правопорушниками.
Принцип дії та правила застосування і заходи безпеки.
39. Засоби активної оборони, їхня класифікація та особливості застосування.
40. Засоби пасивної оборони, їхня класифікація, принцип дії та правила
застосування.
41. Класифікація засобів індивідуального захисту за призначенням.
42. Засоби активної оборони. Поняття, призначення і правові основи
застосування. Завдання, які вирішуються за допомогою цієї групи технічних
засобів.
43. Засоби активної оборони. Поняття, призначення, класифікація. Принцип дії
на правопорушників.
44. Засоби активної оборони: устрій та правила застосування аерозольних
упаковок з подразнюючими речовинами та газової зброї.
45. Засоби активної оборони: устрій та правила застосування зброї з гумовими
кулями.
46. Спеціальні подразнюючі речовини, дозволені для застосування при охороні
громадського порядку, їхня класифікація.
47. Рівні і симптоми ураження подразнюючими речовинами. Перша допомога
при ураженні подразнюючими речовинами.
48. Засоби спостереження: поняття, класифікація.
49. Поділ на групи оптико-механічних приладів спостереження.
50. Класифікація приладів нічного бачення.
51. Поділ приладів нічного бачення на активні та пасивні, їх недоліки та
переваги.
52. Діапазони та властивості інфрачервоних променів.
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53. Складові частини приладів нічного бачення та їх призначення.
54. Призначення засобів пошукової техніки в роботі ОВС. Основні складові
блоки пошукових приладів.
55. Класифікація засобів пошукової техніки.
56. Поняття засобів фотографування та відеозапису. Значення фотографії та
відеозапису для ОВС.
57. Правові основи використання засобів фотографування та відеозапису, в
залежності від форми їхнього застосування.
58. Назвіть способи фіксації візуальної інформації та де вони використовуються.
59. Основні властивості фотографії та відеозапису.
60. Класифікація засобів фотографування.
61. Далекомірні та дзеркальні фотоапарати, їх недоліки та переваги.
62. Основні складові частини засобів фотографування, вкажіть їхнє
призначення.
63. Основні характеристики об’єктивів.
64. Види затворів та їх швидкісні характеристики.
65. Класифікація засобів відеозапису.
66. Наведіть основні складові частини камери (камкордера).
67. Способи негласного фотографування та відеозапису. Приклади технічних
засобів, які при цьому використовуються.
68. Визначення, призначення, правові основи застосування, напрямки
використання спеціальних хімічних речовин.
69. Барвники, їх властивості, призначення, форми використання.
70. Люмінофори, їх властивості (поділ на групи), призначення, форми
використання.
71. Індикатори, їх властивості, призначення, форми використання.
72. Запахових речовин, їх властивості, призначення, форми використання,
терміни зберігання.
73. Хімічні пастки, їх класифікація, принципи дії, форми представлення.
74. Визначення, призначення, правові основи застосування, напрямки
використання засобів звукозапису в ОВС.
75. Напрямки використання засобів звукозапису в адміністративноуправлінській, слідчій, оперативно-розшуковій діяльності ОВС.
76. Звук, його діапазони. Діапазони жіночого та чоловічого голосу. Призначення
та особливості магнітофонів та диктофонів, їх смуги пропускання.
77. Класифікація засобів звукозапису.
78. Технічні канали витоку інформації.
79. Методи і засоби зняття інформації з технічних каланів витоку інформації.
80. Методи і засоби захисту інформації.

