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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі
знань, код та назва напряму
Характеристика навчальної
Найменування показників підготовки, спеціальності,
дисципліни
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Кількість кредитів ECTS – 2;
0304 Право
Цикл підготовки професійна
Загальна кількість годин –
6.030401 – «Правознавство»:
72;
6.030401 – «Правознавство» Навчальний курс
3
Кількість тем – 8.
Семестр
6
бакалавр
Види підсумкового контрою:
залік.
Тижневих годин для денної
Розподіл навчальної
форми навчання:
дисципліни за видами занять:
аудиторних
–4
(заочна форма навчання):
самостійної роботи – 4
Лекції
– 4 год.;
Семінарські заняття – 0 год.;
Практичні заняття – 4 год.;
Лабораторні заняття – 0 год.;
Самостійна робота – 64 год.

2. 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
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;
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4) 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.

3. Програма 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.
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».
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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».
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.
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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 охороннопожежних датчиків, приймально-контрольних приладів та концентраторів.
Технічні засоби активного стримування правопорушників. Перспективи
розвитку засобів охоронної та пожежної сигналізації та контролю доступу.
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.
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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 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 тактико-технічні
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
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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
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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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

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

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

10

2

9

1

10

1

8

1

8

8

8

8

8

72

4

4

64

1-5, 7-13, 27, 29,
39, 47-49, 51, 54,
64-68
1-6, 7-13, 43, 4750, 54, 64-68
1-5, 7-13, 15, 2225, 32-35, 41, 4749, 53, 54, 64-68
1-5, 7-14, 16, 1921, 28-31, 36-40,
42, 47-49, 52, 54,
64-68
1-5, 7-13, 44, 46,
55, 56, 58-65, 69
1-5, 7-13, 46, 5861, 63
1-5, 7-13, 26, 46,
58-61, 63
1-5, 7-13, 17, 18,
46, 57, 63

залік
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4.1.2. Завдання на самостійну роботу
Завдання що виносяться на самостійну роботу слухача
Тема № 1. Спеціальна техніка органів внутрішніх прав. Основні поняття.
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
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. Технічні засоби охорони об'єктів та системи контролю доступу.
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.
Тема № 4. Спеціальні засоби охорони громадського порядку.
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.

Література:
1-5, 7-13,
27, 29, 39,
47-49, 51,
54, 64-68
1-6, 7-13,
43, 47-50,
54, 64-68
1-5, 7-13,
15, 22-25,
32-35, 41,
47,-49, 53,
54, 64-68
1-5, 7-14,
16, 19-21,
28-31, 3640, 42, 4749, 52, 54,
64-68

Тема № 5. Засоби звукозапису, фотографування, відеозапису, спостереження
Перспективи розвитку засобів звукозапису. Цифрові звукозаписувальні пристрої,
особливості їх застосування. Устрій відеоапаратури, принцип її дії та
класифікація,
тактико-технічні
характеристики.
Правила
роботи
з
фотоапаратурою,
об’єктивами,
відеокамерами,
відеомагнітофонами,
репродукційною апаратурою.
Тема № 6. Пошукова техніка. Спеціальні хімічні речовини
Радіоелектронні пошукові прилади. Призначення, принцип дії, устрій і тактикотехнічні характеристики. Індукційні пошукові прилади – металошукачі. Принцип
дії, устрій і тактико-технічні характеристики. Вибір припаду в залежності від
конкретних умов пошуку. Ультрафіолетові пошукові прилади. Принцип дії, устрій
і тактико-технічні характеристики. Вибір приладу в залежності від конкретних
умов пошуку. Правила їх експлуатації. Принципи блокування об'єктів хімічними
пастками.
Тема № 7. Способи і засоби негласного дактилоскопіювання
Поняття, цілі, способи проведення негласного дактилоскопіювання. Способи
виявлення та фіксації невидимих слідів рук. Документальне оформлення
проведення негласного дактилоскопіювання.
Тема № 8. Технічні засоби захисту інформації. Способи і засоби зняття інформації та
протидія їхньому використанню.
Поняття, призначення, класифікація та правові основи використання засобів
захисту інформації. Види підслуховуючих пристроїв, мініатюрних відеокамер.

1.

1-5, 7-13,
44, 46, 55,
56, 58-65,
69

1-5, 7-13,
46, 58-61,
63

1-5, 7-13,
26, 46, 5861, 63

1-5, 7-13,
17, 18, 46,
57, 63

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми рефератів
Правомірність і допустимість використання спеціальної техніки.
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2. Правові особливості використання відомостей, отриманих за
допомогою спеціальної техніки.
3. Застосування спеціальної техніки правоохоронними органами
зарубіжних країн.
4. Проблеми
нормативно-правового
забезпечення
застосування
спеціальної техніки ОВС України.
5. Результативність використання спеціальної техніки.
6. Перспективи розвитку засобів спеціальної техніки в Україні та за
кордоном.
7. Зв'язок і взаємозумовленість між технічними характеристиками
спеціальної техніки і тактикою проведення оперативно-розшукових заходів.
8. Зв'язок і взаємозумовленість між технічними характеристиками
спеціальної техніки і тактикою проведення слідчих дій.
9. Правове регулювання застосування поліграфів у слідчій діяльності
ОВС України.
10. Процесуальні основи зняття інформації з каналів зв’язку у
міжнародному праві.
11. Системи електрозв'язку МВС України.
12. Засоби проводового зв’язку, що використовуються в ОВС України.
13. Засоби радіозв’язку, що використовуються в ОВС України.
14. Факсимільний зв'язок: призначення, можливості, сучасні пристрої.
15. Підсилювачі мови, що застосовуються в діяльності ОВС.
16. Використання систем спостереження за рухомими об’єктами.
17. Види засобів зв’язку, що застосовуються в органах правопорядку за
кордоном.
18. Структура і можливості систем пейджингового та транкінгового
зв’язку.
19. Розвиток комп’ютерних систем та баз даних на їх базі для ОВС.
20. Пейджинговий зв'язок: можливості, принципи побудови.
21. Стільниковий зв'язок: класифікація, можливості, принципи побудови.
22. Вплив стільникового зв’язку на здоров’я людини.
23. Супутниковий зв'язок: класифікація, можливості, принципи побудови.
24. Перспективи розвитку засобів індивідуального захисту.
25. Перспективні матеріали для захисних елементів кулестійких
бронежилетів.
26. Сучасні засоби індивідуального захисту.
27. Перспективні засоби активної оборони.
28. Електрошокові пристрої, як засіб активної оборони.
29. Принцип роботи ейр-тейзериів.
30. Властивості та особливості застосування подразнюючих хімічних
речовин, що використовуються для спорядження спеціальних засобів.
31. Нові види несмертельної зброї.
32. Пристрої примусової зупинки транспортних засобів.
33. Технічні засоби охорони об'єктів та системи контролю доступу».
34. Перспективи розвитку систем централізованої охорони.
35. Принципи побудови багаторубіжної охорони об’єктів.
36. Застосування сучасних технічних засобів в охороні об’єктів.
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37. Охоронні датчики, що використовуються в системі охоронної
сигналізації.
38. Пожежні датчики, що використовуються в системі охоронної
сигналізації.
39. Організація перепускного режиму з використанням технічних засобів.
40. Сучасні електронні системи контролю доступу.
41. Біометричні системи контролю доступу.
42. Охоронне спостереження та правові аспекти його застосування.
43. Виконавчі пристрої обмеження доступу.
44. Етапи розвитку фотографії.
45. Класифікація фотоапаратури, її устрій.
46. Сучасні засоби цифрової фіксації зображень, їхні можливості та
технічні характеристики.
47. Етапи розвитку відеозапису.
48. Класифікація відеоапаратури, її устрій.
49. Використання засобів фотографування в діяльності ОВС.
50. Використання засобів відеозапису в діяльності ОВС.
51. Проблемні аспекти використання цифрової фіксації зображень в
правоохоронній діяльності.
52. Оптико-механічні прилади спостереження: класифікація, призначення,
сучасні пристрої.
53. Електронно-оптичні
прилади
спостереження:
класифікація,
призначення, сучасні пристрої.
54. Використання електронно-оптичних приладів спостереження в
діяльності ОВС.
55. Використання пошукової техніки при проведенні слідчих дій.
56. Сучасні металошукачі: класифікація, призначення та їх можливості.
57. Сучасні рентгенівські засоби: класифікація, призначення та їх
використання в правоохоронній діяльності.
58. Алкотестери: класифікація, призначення та їх можливості.
59. Застосування спеціальних технічних засобів при розслідуванні
злочинів, що пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
60. Застосування спеціальних технічних засобів при розслідуванні
злочинів, що пов’язані з незаконним обігом отруйних речовин.
61. Застосування спеціальних технічних засобів при розслідуванні
злочинів, що пов’язані з незаконним обігом вибухових речовин.
62. Засоби пошуку підслуховуючих пристроїв: класифікація, призначення
та їх можливості.
63. Історія виникнення та використання засобів звукозапису.
64. Використання засобів звукозапису в ОВС.
65. Сучасні засоби цифрової фіксації звуку, їхні можливості та технічні
характеристики.
66. Проблемні аспекти використання цифрової фіксації звуку в
правоохоронній діяльності.
67. Сучасні хімічні пастки: їх класифікація, призначення та
характеристики.
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68. Використання спеціальних хімічних речовин для документування
фактів хабарництва.
69. Історія виникнення та використання дактилоскопіювання.
70. Можливості використання результатів дактилоскопіювання для
розкриття злочинів.
71. Засоби виявлення, фіксації та вилучення відбитків пальців рук.
72. Нормативно-правова регламентація даликтоскопіювання.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

5.1.2. Теми курсових робіт
Системний аналіз сучасного стану засобів електрозв’язку ОВС України.
Системний аналіз сучасного стану спеціальних засобів, що застосовуються
при охороні громадського порядку.
Системний аналіз сучасного стану технічних засобів охорони об'єктів та
систем контролю доступу на об’єкти.
Системний аналіз сучасного стану засобів фіксації інформації.
Системний аналіз сучасного стану засобів пошукової техніки.
Системний аналіз сучасного стану спеціальних хімічних речовин.
Системний аналіз сучасного стану технічних засобів захисту інформації.
Системний аналіз сучасного стану засобів зняття інформації.
5.1.3. Теми наукових робіт
Юридичний аналіз нормативних документів, що регламентують
застосування спеціальної техніки працівниками ОВС України.
Правомірність і допустимість використання спеціальної техніки ОВС.
Особливості застосування технічних засобів фіксації інформації при
проведенні слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій.
Особливості застосування пошукових приладів при проведенні слідчих та
негласних слідчих (розшукових) дій.
Особливості застосування спеціальних хімічних речовин при проведенні
негласних слідчих (розшукових) дій.

6. Методи навчання
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
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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.
7. Методи контролю
Питання в тесті
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.
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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.
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 адміністративно-управлінській,
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.

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час проведення практичних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
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Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і
має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухача з навчальної
дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї
роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних
програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні
роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій
програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або
самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної
системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

Результат
+
самостійної
роботи за семестр

)/

2)

*10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на
певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи
академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках слухачів,
залікових книжках. Присутність слухачів на проведенні підсумкового
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контролю (заліку) обов’язкова. Якщо слухач не з’явився на підсумковий
контроль (залік), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку
успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (залік) оцінюється за національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (заліку), з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином
максимальна кількість балів на підсумковому контролі (заліку), які
використовуються при розрахунку успішності слухачів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку
«незадовільно», складає підсумковий контроль повторно. Повторне складання
підсумкового контролю (заліку) допускається не більше двох разів з кожної
навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії,
що створюється факультетом. Незадовільні оцінки виставляються тільки в
відомостях обліку успішності. Слухачам, які отримали не більше як дві
незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути
встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як
за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Слухачі,
які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін,
відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних
оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних
дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.
Для успішного виконання вимог робочої програми навчальної дисципліни
слухачі повинні:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 1 позитивної
оцінки

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання тощо.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30 балів
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Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89
Добре
(“зараховано”)
75 – 81

68 –74

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.

D
Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

E

35–59

FX
Незадовіль
но
(„не
зараховано”)

1–34

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

F

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Методичне забезпечення
- Навчальна програма з дисципліни.
- Робоча програма з навчальної дисципліни.
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- Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни.
- Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни.
- Конспект лекцій з дисципліни.
10.2. Рекомендована література
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”.
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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 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,
історико-культурних 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
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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
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