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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Самостійна  робота  студентів  є  складовою  навчального  процесу, 
важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активі-
зації засвоєнню знань та їх реалізації.

Самостійна робота студента є основним засобом опану вання нав-
чального  матеріалу  в  час,  вільний  від  обов’язкових  навчальних  за-
нять.

Індивідуально-консультативна робота — це форма органі зації нав-
чальної  роботи  викладача  зі  студентами,  яка  здійс нюється шляхом 
створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних 
особливостей студента.

Мета методичних рекомендацій — визначити вимоги та умови, не-
обхідні для організації самостійної навчальної та наукової праці сту-
дентів. Вони спрямовані на:

• створення передумов для впровадження єдиного підходу викла-
дачів до організації самостійної роботи студентів та індивідуаль-
но-консуль тативної роботи;

• створення організаційно-методичних засад щодо розви нення у 
студентів мотивації до навчання;

• сприяння  формуванню  у  студентів  навичок  самостійної  нав-
чальної, науково-дослідної та практичної роботи;

• сприяння формуванню професійних якостей, знань, умінь і на-
вичок майбутніх фахівців;

• створення умов для гармонійного творчого розвитку осо бистості 
студента;

• сприяння засвоєнню в повному обсязі нав чальної програми та 
формуванню  самостійності  як  особистісної  риси  та  важливої 
професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизу-
вати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завданням  самостійної  роботи  студентів  є  засвоєння  певних 
знань, умінь, нави чок, закріплення та систематизація здобутих знань, 
їх застосу вання при виконанні практичних завдань та творчих робіт, 
а та кож виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна  робота  студентів  з  дисципліни  становить  не  мен ше 
51 % часу, передбаченого для виконання основної освітньої програ-
ми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і нау ки України 
щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень.
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Зміст самостійної роботи студента з цієї дисциплі ни визначається 
навчальною  програмою  дисципліни,  методич ними  матеріалами,  за-
вданнями викладача.

ТемАТИчНИй  ПЛАН 
дисципліни 

“ТеХНІчНІ  ЗАСОБИ  ОХОРОНИ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми  Год.

1

2

3
4

змістовий модуль і. організація безпеки підприємств
Нормативна база щодо створення та застосування 
технічних засобів охорони
Класифікація способів, методів і засобів забезпечення 
безпеки підприємств
Система фізичної безпеки об’єктів
Організація обмеження доступу на підприємства

2

6

6
5

5

6

7

8

9

10

змістовий модуль II. застосування технічних засобів 
охорони
Тактико-технічні характеристики технічних засобів 
охорони периметру
Тактико-технічні характеристики об’єктових технічних 
засобів охорони 
Тактико-технічні характеристики технічних засобів 
спостереження
Тактико-технічні характеристики технічних засобів 
санкціонованого доступу
Тактико-технічні характеристики допоміжних технічних
засобів охорони
Методичні рекомендації щодо впровадження 
та застосування систем охорони підприємств

7

7

5

5

5

6

Разом годин: 54
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меТОДИчНе  ЗАБеЗПечеННЯ 
САмОСТІйНОЇ  РОБОТИ  СТУДеНТІВ

Активна самостійна робота студентів можлива лише за наявності 
серйозної та стійкої мотивації. Найпотужніший мотиваційний фак-
тор —  підготовка  до  подальшої  ефективної  професійної  діяльності. 
Активізують самостійну роботу також такі фактори:

1.  Корисність роботи, що виконується.
2. Участь студентів у творчій діяльності.
3. Інтенсивна  педагогіка,  що  передбачає  введення  у  навчальний 

процес активних методів навчання.
4. Використання мотиваційних факторів контролю знань (накопи-

чувальна система оцінювання знань, рейтинг).
5. Індивідуалізація завдань, які виконуються в аудиторії та поза-

аудиторний час, постійне їх оновлення.
6. Особистість  викладача.  Викладач  може  бути  прикладом  для 

студента як професіонал і творча особистість.
Основне завдання організації самостійної роботи — навчити сту-

дентів свідомо та самостійно працювати спочатку з навчальним ма-
теріалом, а потім з науковою інформацією, закласти основи самоор-
ганізації та самовиховання, сформувати уміння та навички постійно 
підвищувати свою кваліфікацію.

При вивченні дисципліни “Технічні засоби охорони”, організація 
самостійної  роботи  студентів —  це  єдність  трьох  взаємопов’язаних 
форм:

1. Аудиторна самостійна робота.
2. Позааудиторна пошуково-аналітична робота. 
3. Творча наукова робота.

меТОДИчНІ  РеКОмеНДАЦІЇ 
ДО ЗмІСТУ  САмОСТІйНОЇ  РОБОТИ

Основним завданням для студентів у поглиблені знань при прове-
денні самостійної роботи є відпрацювання необхідних тем дисциплі-
ни, викладених у методичних рекомендаціях. 

Відповідно до переліку додаткової літератури необхідно включати 
не тільки основні підручники і навчальні посібники, а й нові видання. 
У міру  виходу нової  навчальної  літератури,  зокрема  у  видавництві 
МАУП, і надходження її до бібліотеки Академії необхідно оновлюва-
ти список рекомендованої літератури шляхом внесення змін і допов-
нень до робочої програми.
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ЗмІСТ  САмОСТІйНОЇ  РОБОТИ 
 з  дисципліни 

“ТеХНІчНІ  ЗАСОБИ  ОХОРОНИ”

змістовий модуль і. організація безпеки підприємств
Тема 1. Нормативна база щодо створення та застосування 

технічних засобів охорони
1. Зміст і структура навчальної дисципліни.
2. Характеристика  особ ливостей  законодавства  у  сфері  забезпе-

чення безпеки підприємств.
Література: основна [1–15];

 додаткова [1; 5; 8–12]

Питання для самоконтролю
1. Зміст навчальної дисципліни.
2. Структура навчальної дисципліни.
3. Характеристика  особ ливостей  законодавства  у  сфері  забезпе-

чення безпеки підприємств.

Теми для рефератів
1. Зміст і структура навчальної дисципліни “Технічні засоби охо-

рони”.
2. Особ ливості  законодавства у  сфері  забезпечення безпеки під-

приємств.

Тема 2. Класифікація способів, методів і засобів забезпечення 
безпеки підприємств

1. Визначення, зміст, мета застосування і характеристика способів, 
методів та засобів забезпечення безпеки підприємств. 

2. Класифікація способів забезпечення безпеки за метою дій, на-
прямами  забезпе чення,  видами  загроз,  об’єктами  захисту,  рів-
нем охоплення, видами об’єктів захисту та активністю. 

3. Порядок і засоби реалізації методів за безпечення безпеки. 
4. Основні засоби створення механізмів захисту.
5. Розподілення  об’єкта,  його  будинків  і  приміщень  на  зони  і 

межі захисту, що враховують ступінь важливості різних частин 
об’єкта з погляду завдання збитків від різного виду загроз, як 
важливий засіб фізичного захисту підприємств.

Література: основна [10–12; 18; 22–24]; 
 додаткова [1; 3–10; 22; 24]
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Питання для самоконтролю
1. Способи, методи та засоби забезпечення безпеки підприємств, 

їх зміст, мета застосування і характеристика.
2. Розподіл  способів  забезпечення  безпеки  за  метою  дій,  напря-

мами  забезпе чення,  видами  загроз,  об’єктами  захисту,  рівнем 
охоплення, видами об’єктів захисту та активністю. 

3. Який порядок  і  засоби  реалізації методів  за безпечення  безпе-
ки? 

4. Основні засоби створення механізмів захисту.
5. Розподілення об’єкта, його будинків і приміщень на зони і межі 

захисту, значення такого поділу.

Теми для рефератів
1. Класифікація способів забезпечення безпеки за метою дій, на-

прямами  забезпе чення,  видами  загроз,  об’єктами  захисту,  рів-
нем охоплення, видами об’єктів захисту та активністю.

2. Порядок і засоби реалізації методів за безпечення безпеки. Ос-
новні засоби створення механізмів захисту.

3. Розподілення об’єкта, його будинків і приміщень на зони і межі 
захисту, значення такого поділу.

Тема 3. Система фізичної безпеки об’єктів
1. Призначення системи фізичної безпеки об’єктів і характеристи-

ка її підсистем.
2. Класична  система  забезпечення  безпеки  (охорони)  об’єкта  та 

характеристика її елементів.
3. Пульти  централізованого  спостереження  та  системи  передачі 

тривожних сповіщень, порядок їх встановлення та експлуатації.
Література: основна [13–15; 21; 41–44];

 додаткова[22; 24]

Питання для самоконтролю
1. Призначення системи фізичної безпеки об’єктів.
2. Характеристи ка  підсистем  системи  фізичної  безпеки  об’єк-

тів.
3. Класична  система  забезпечення  безпеки  (охорони)  об’єкта  та 

характеристика її елементів.
4. Пульти  централізованого  спостереження  та  системи  передачі 

тривожних сповіщень, порядок їх встановлення та експлуатації.
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Теми для рефератів
1. Призначення системи фізичної безпеки об’єктів і характеристи-

ка її підсистем.
2. Порядок встановлення та експлуатації пультів централізовано-

го спостереження та систем передачі тривожних сповіщень.
3. Класична  система  забезпечення  безпеки  (охорони)  об’єкта  та 

характеристика її елементів.

Тема 4. Організація обмеження доступу на підприємства
1. Поняття обмеження доступу, його зміст і завдання в системі за-

безпечення безпеки підприємств.
2. Засоби обмеження доступу та їх функціональне призначення. 
3. Класифікація  технічних  засобів  охо рони щодо  застосування  і 

функціонального призначення.
4. Організація  пропускного  режиму,  порядок  обладнання  та  ор-

ганізації роботи її елементів.
5. Перепустки, їх види та порядок використання.

Література: основна [22–24];
 додаткова [22; 24]

Питання для самоконтролю
1. Поняття, зміст і завдання обмеження доступу в системі забезпе-

чення безпеки підприємств. 
2. Засоби обмеження доступу та їх функціональне призначення.
3. Класифікація  технічних  засобів  охо рони щодо  застосування  і 

функціонального призначення.
4. Організація  пропускного  режиму,  порядок  обладнання  та  ор-

ганізації роботи її елементів.
6. Перепустки, їх види та порядок використання.

Теми для рефератів
1. Поняття обмеження доступу, його зміст і завдання в системі за-

безпечення безпеки підприємств. Засоби обмеження доступу та 
їх функціональне призначення.

2. Класифікація  технічних  засобів  охо рони щодо  застосування  і 
функціонального призначення.

3. Організація пропускного режиму, порядок обладнання та орга-
нізації роботи її елементів. Роль перепусток, їх види та порядок 
використання.
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змістовий модуль II. застосування технічних засобів охорони
Тема 5. Тактико-технічні характеристики технічних засобів 

охорони периметру
1. Порядок  вибору  та  експлуатації  технічних  засобів  охорони 

пери метру з урахуванням механічних перешкод на місцевості, 
можливості обладнання забороненої зони, особливостей рельє-
фу місцевості, то пографії об’єкта, видів рослинності, наявності 
поблизу об’єкта за лізничних і автомобільних магістралей, ліній 
електропередач, трубо проводів, кабельних ліній, шляхів мігра-
ції тварин тощо.

2. Специфіка вітчизняних умов експлуатації периметрових систем.
3. Основні види  і фізичні принципи дії периметрових технічних 

засобів охорони (сповіщувачів, датчиків).
Література: основна [12–15; 19; 20; 22–24];

 додаткова [1–10; 17–24]

Питання для самоконтролю
1. Порядок  вибору  та  експлуатації  технічних  засобів  охорони 

пери метру з урахуванням механічних перешкод на місцевості, 
можливості обладнання забороненої зони, особливостей рельє-
фу місцевості, то пографії об’єкта, видів рослинності.

2. Порядок  вибору  та  експлуатації  технічних  засобів  охоро-
ни  пери метру  з  урахуванням  наявності  поблизу  об’єкта  за-
лізничних  і  автомобільних  магістралей,  ліній  електропере-
дач, трубо проводів, кабельних ліній, шляхів міграції тварин 
тощо.

3. Специфіка умов експлуатації периметрових систем у вітчизня-
ному просторі. 

4. Основні види  і фізичні принципи дії периметрових технічних 
засобів охорони (сповіщувачів, датчиків).

Теми для рефератів
1. Порядок вибору та експлуатації технічних засобів охорони пе-

ри метру з урахуванням різноманітних зовнішніх чинників.
2. Особливості  специфіки  вітчизняних  умов  експлуатації  пери-

метрових систем.
3. Класифікація за видами  і фізичні принципи дії периметрових 

технічних засобів охорони (сповіщувачів, датчиків).
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Тема 6. Тактико-технічні характеристики об’єктових 
технічних засобів охорони

1. Об’єктові технічні засоби охорони, мета їх застосування, класи-
фі кація за активністю дії.

2. Види,  призначення  та  порядок  встановлен ня  об’єктових  тех-
нічних засобів охорони, характеристика їх дії щодо охорони та 
контролю територій, охорони внутрішніх приміщень та нагляду 
за ними, охорони обладнання й переміщення носіїв інфор мації, 
санкціонованого  доступу  в  зони,  що  охороняються,  протидії 
технічним  засобам  розвідки,  протидії  порушникам,  протипо-
жежного захисту, нейтралізації випромінювань і наводок.

Література: основна [12; 13; 15; 19; 20; 22–24];
 додаткова [22; 24]

Питання для самоконтролю 
1. Поняття об’єктових технічних засобів охорони.
2. Мета застосування об’єктових технічних засобів охорони, кла-

сифі кація за активністю дії.
3. Види, призначення та порядок встановлен ня об’єктових техніч-

них засобів охорони.
4. Характеристика дії об’єктових технічних засобів охорони щодо 

охорони та контролю територій, охорони внутрішніх приміщень 
та нагляду за ними.

5. Характеристика дії об’єктових технічних засобів охорони щодо 
охорони обладнання й переміщення носіїв інфор мації, санкціо-
нованого доступу в зони, що охороняються, протидії технічним 
засобам  розвідки,  протидії  порушникам,  протипожежного  за-
хисту, нейтралізації випромінювань і наводок.

Теми для рефератів
1. Об’єктові технічні засоби охорони, мета їх застосування, класи-

фі кація за активністю дії.
2. Види, призначення та порядок встановлен ня об’єктових техніч-

них засобів охорони.
3. Характеристика дії об’єктових технічних засобів охорони щодо 

охорони та контролю територій, охорони внутрішніх приміщень 
та нагляду за ними, охорони обладнання й переміщення носіїв 
інфор мації, санкціонованого доступу в зони, що охороняються, 
протидії технічним засобам розвідки, протидії порушникам.
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Тема 7. Тактико-технічні характеристики технічних засобів 
спостереження

1. Призначення технічних засобів спостереження, їх види та харак-
теристика.

2. Види  відеокамер,  моніторів,  засобів  обробки  відеосигналу,  ві-
деомагнітофонів, відеодомофонів, особливості їх конструкції та 
експлуатації.

Література: основна [13–15; 19; 20; 22–24];
 додаткова [22–24]

Питання для самоконтролю
1. Призначення технічних засобів спостереження.
2. Види та харак теристика технічних засобів спостереження.
3. Види  відеокамер,  моніторів,  засобів  обробки  відеосигналу,  ві-

деомагнітофонів, відеодомофонів. 
4. Особливості конструкції та експлуатації відеокамер, моніторів, за-

собів обробки відеосигналу, відеомагнітофонів, відеодомофонів.

Теми для рефератів
1. Призначення, види та харак теристика технічних засобів спосте-

реження.
2. Види  відеокамер,  моніторів,  засобів  обробки  відеосигналу,  ві-

деомагнітофонів, відеодомофонів.
3. Особливості конструкції та експлуатації відеокамер, моніторів, за-

собів обробки відеосигналу, відеомагнітофонів, відеодомофонів.

Тема 8. Тактико-технічні характеристики технічних засобів 
санкціонованого доступу

1. Характеристика способів пропускного контролю.
2. Технічні засо би системи автоматизованого контролю.
3. Пристрої ідентифікації, їх види, характеристика та особливості 

застосування.
4. Завдання  систе ми  санкціонованого  доступу,  види  та  характе-

ристика засобів їх вико нання.
5. Класифікація технічних засобів санкціонованого доступу, їх ха-

рактеристика та порядок експлуатації.
Література: основна [13–15; 19; 20; 22–24];

 додаткова [22; 24]
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Питання для самоконтролю
1. Характеристика способів пропускного контролю.
2. Поняття  технічних  засо бів  системи  автоматизованого конт-

ролю.
3. Види,  характеристика  та  особливості  застосування  пристроїв 

ідентифікації.
4. Види та характеристика засобів вико нання систе ми санкціоно-

ваного доступу.
6. Завдання систе ми санкціонованого доступу.
7. Класифікація технічних засобів санкціонованого доступу, їх ха-

рактеристика та порядок експлуатації.

Теми для рефератів
1. Способи  пропускного  контролю,  їх  характеристика.  Технічні 

засо би системи автоматизованого контролю.
2. Пристрої ідентифікації, їх види, характеристика та особливості 

застосування.
3. Систе ма санкціонованого доступу, її завдання, види та характе-

ристика засобів їх вико нання.
4. Класифікація технічних засобів санкціонованого доступу, їх ха-

рактеристика та порядок експлуатації.

Тема 9. Тактико-технічні характеристики допоміжних 
технічних засобів охорони

1. Призначення допоміжних технічних засобів охорони, їх види та 
характеристика.

2. Системи та елементи електроживлення технічних за собів охо-
рони.

3. Системи резервного електроживлення, низьковольтні джерела 
електроживлення та акумулятори. 

4. Технічні засоби діагнос тики відмови. 
5. Службовий зв’язок у системах охорони. 
6. Охоронне освітлення. 
7. Лінійно-кабельні споруди комплексів технічних засобів охоро-

ни.
8. Заземлення. 
9. Електромагнітна та екологічна сумісність.

Література: основна [13–15; 19; 20; 22–24];
 додаткова [22; 24]
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Питання для самоконтролю
1.  Види,  призначення  та  характеристика  допоміжних  технічних 

засобів охорони. 
2. Системи резервного електроживлення, низьковольтні джерела 

електроживлення та акумулятори. 
3. Системи та елементи електроживлення технічних за собів охо-

рони. 
4. Технічні засоби діагнос тики відмови.
5. Службовий зв’язок у системах охорони. Охоронне освітлення.
6. Лінійно-кабельні споруди комплексів технічних засобів охоро-

ни.
7. Заземлення. Електромагнітна та екологічна сумісність. 

Теми для рефератів
1. Системи резервного електроживлення, низьковольтні джерела 

електроживлення та акумулятори. Системи та елементи елект-
роживлення технічних за собів охорони. 

2. Призначення допоміжних технічних засобів охорони, їх види та 
характеристика.

3. Роль  технічних  засобів  діагнос тики  відмови  та  службового 
зв’язку у системах охорони. 

4. Значення охоронного освітлення та лінійно-кабельних споруд 
комплексів технічних засобів охорони. 

Тема 10.  методичні рекомендації щодо впровадження 
та застосування систем охорони підприємств

1. Методичні рекомендації щодо впровадження систем і комплек-
сів охорони.

2. Порядок і етапи оснащення об’єктів комплексами техніч них за-
собів охорони.

3. Рекомендації з тактико-технічного обґрунту вання вибору тех-
нічних засобів охорони. 

4. Методичні рекомендації з розроблення тактико-технічного за-
вдання на проектування системи охорони об’єкта. 

5. Рекомендації щодо охорони службових приміщень з докумен-
тами та інформацією, що містять комерційну таємницю. 

6. Ос новні напрями вдосконалення систем охорони об’єктів.
Література: основна [25–39];

 додаткова [22; 24]
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Питання для самоконтролю
1. Розкрийте  сутність  методичних  рекомендації  щодо  впровад-

ження систем і комплексів охорони.
2. Порядок і етапи оснащення об’єктів комплексами техніч них за-

собів охорони.
3. Рекомендації з тактико-технічного обґрунту вання вибору тех-

нічних засобів охорони. 
4. Методичні  рекомендації  з  розроблення  тактико-технічного 

завдання на проектування системи охорони об’єкта.
5. Рекомендації щодо охорони службових приміщень з докумен-

тами та інформацією, що містять комерційну таємницю. 
6. Ос новні напрями вдосконалення систем охорони об’єктів.

Теми для рефератів
1. Порядок і етапи оснащення об’єктів комплексами техніч них за-

собів охорони.
2. Методичні рекомендації щодо впровадження систем і комплек-

сів  охорони  та  з  розроблення  тактико-технічного  завдання на 
проектування системи охорони об’єкта.

3. Рекомендації щодо охорони службових приміщень з докумен-
тами та інформацією, що містять комерційну таємницю.

ТеСТИ ДЛЯ  ПОТОчНОГО  КОНТРОЛЮ 

варіант 1
1. Охоронна діяльність — це:

а) особа, яка проводить нагляд за діяльністю охоронців;
б) діяльність суб’єктів охоронної діяльності з охорони фізичних 

осіб та майна;
в) сторож, який здійснює нагляд за діяльністю підприємства.

2. Центральний  орган  виконавчої  влади,  уповноважений  згідно  з 
законодавством  на  видачу  ліцензії  на  охоронну  діяльність,  негайно 
анулює її для суб’єкта охоронної діяльності у разі:
_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(вказати не менше трьох причин)
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3.  Зазначте,  що  забороняється  суб’єктам  охоронної  діяльності, 
охоронникам і охоронцям здійснювати при проведенні охоронної діяль
ності:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(вказати не менше трьох причин)

4. Суб’єкт охоронної діяльності — це:
а) юридична особа (резидент) незалежно від форми власності, 

що здійснює охоронну діяльність на договірних засадах, або 
внутрішня служба охорони юридичної особи (резидента);

б) особа, яка здійснює охорону об’єкта чи підприємства;
в) об’єкт, що підлягає охороні охоронними структурами.

5. Охорона фізичних осіб, а також охорона майна фізичних та юри
дичних осіб забезпечується комплексом заходів, які складаються з:

а) розробки та коректування плану охорони, інженерно-техніч-
ного укріплення об’єкта охорони;

б) здійснення контролю за станом майнової безпеки об’єкта охо-
рони;

в) запобігання загрозам схоронності майна та особистій безпеці 
осіб, які охороняються.

6. Об’єкт охоронної діяльності — це:
а) фізичні особи, крім посадових осіб органів державної влади 

та  громадян,  щодо  яких  заходи  захисту  життя,  здоров’я  та 
майна здійснюються відповідно до окремих законів України;

б) діяльність організації, яка здійснює охорону підприємства;
в) майно  фізичних  та  юридичних  осіб,  а  також  постійні  та 

тимчасові заходи громадсько-політичного або іншого харак-
теру.

7. Зазначте, як запобігти загрозі особистій безпеці фізичної особи, 
яка охороняється:

а) дії охоронців не повинні обмежувати законні права та свобо-
ди інших осіб, створювати конфліктні або аварійні ситуації, 
порушувати громадський порядок та інші законні вимоги, що 
діють в місцях забезпечення заходів безпеки;

б) охоронець,  який  задля  охорни  особи може  створити  конф-
лікт ну ситуацію;
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в) охоронець, який задля охорони особи може навіть порушува-
ти громадський порядок та інші законні вимоги, що діють у 
місцях забезпечення заходів безпеки. 

8. Охорона майна — це:
а) особа,  яка  може  здійснювати  охоронну  підприємницьку 

діяльність;
б) охоронець,  що  здійснює  заходи  з  охорони  власності  інших 

суб’єктів підприємницької діяльності;
в) діяльність  суб’єктів  охоронної  діяльності  з  організації  та 

практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечен-
ня схоронності, цілісності визначених власником та належ-
них  йому  об’єктів —  будівель,  споруд,  іншого  рухомого  та 
нерухомого майна з метою відвернення та/або недопущення 
безпосередніх  посягань  на  майно,  припинення  несанкціо-
нованого власником доступу до нього для збереження його 
фізичного стану і забезпечення здійснення власником цього 
майна всіх належних йому повноважень щодо нього.

9. Охорона фізичних осіб — це:
а) здійснення заходів з охорони власності підприємців;
б) діяльність  суб’єктів  охоронної  діяльності  з  організації  та 

практичного  здійснення  заходів,  спрямованих  на  забезпе-
чення особистої безпеки індивідуально визначеної фізичної 
особи шляхом відвернення та/або недопущення негативного 
безпосереднього  впливу факторів  протиправного  та  іншого 
характеру на стан її життя та здоров’я;

в) направлення заходів, які надають особистості або оберігають 
її від нападу на майно фізичної особи.

10. Персонал охорони під час охорони майна та фізичних осіб має 
право застосовувати спеціальні засоби в разі:

а) нападу на об’єкт підприємницької  діяльності, що не охоро-
няється;

б) захисту фізичних осіб і самозахисту від нападу та інших дій, 
що створюють загрозу їхньому життю або здоров’ю;

в) відбиття нападу на об’єкти, що охороняються.
11. Персонал охорони — це:

а) працівники,  які  перебувають  у  штаті  суб’єкта  охоронної 
діяльності  на  посадах,  безпосередньо  пов’язаних  з  органі-
зацією та здійсненням охорони, а саме охоронники та охо-
ронці;
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б) працівники інших держав, які мають відношення до охорон-
ної діяльності;

в) працівники,  які  не  перебувають  у  штаті  суб’єкта  охоронної 
діяльності  на  посадах,  безпосередньо  пов’язаних  з  організа-
цією та здійсненням охорони, а саме охоронники та охоронці.

12. Охоронники — це:
а) працівники  суб’єктів  охоронної  діяльності,  які  за  функціо-

нальними обов’язками не завжди виконують функції з охо-
рони майна, а у виняткових ситуаціях;

б) працівники  суб’єктів  охоронної  діяльності,  які  за  функціо-
нальними  обов’язками  безпосередньо  виконують  функції  з 
охорони майна;

в) особа, яка здійснює наглядову діяльність за майном підпри-
ємства.

13. Охоронці — це:
а) працівники  суб’єктів  охоронної  діяльності,  які  за  функціо-

нальними  обов’язками  безпосередньо  виконують  функції  з 
охорони фізичних осіб;

б) особи, які носять тільки форму одягу охоронної структури, 
але не виконують обов’язків з охоронної діяльності;

в) працівники  суб’єктів  охоронної  діяльності,  які  за  функціо-
нальними обов’язками не виконують функції з охорони фі-
зичних осіб, а тільки охорону об’єктів підприємства.

14. Внутрішня служба охорони — це:
а) охоронець, який знаходиться у середині об’єкта та здійснює 

охорону підприємства;
б) структурний підрозділ юридичної особи резидента, на який 

згідно з наказом її керівника покладено обов’язки з охорони 
фізичних осіб та майна;

в) структурний підрозділ юридичної особи (резидента), на який 
згідно  з  розпорядженням  начальника  покладено  функції  з 
охорони осіб та майна.

15. Персоналу охорони забороняється застосовувати і використо
вувати вогнепальну зброю:

а) при проведенні заходів з виявлення злочинців;
б) у місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести 

до заподіяння шкоди життю і здоров’ю сторонніх осіб;
в) при проведенні заходів, пов’язаних з врегулюванням обста-

новки.
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варіант 2
1.  Зазначте,  які  вимоги  ставляються  до  персоналу  охорони  та 

керівників суб’єктів охоронної діяльності: 
а) не перебувають на обліку в органах охорони здоров’я з при-

воду психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;
б) не мають непогашену чи не зняту судимість за умисні злочи-

ни;
в) не  мають  обмежень,  встановлених  судом  щодо  виконання 

покладених на них функцій.
2. Зазначте, який термін матеріалів про правопорушення, що мали 

місце,  і  про  вжиті  заходи  повинні  зберігатися  суб’єктом  охоронної 
діяльності не менш:

а) трьох років;
б) п’яти років;
в) одного року.

3. Охорона фізичних осіб — це:
а) здійснення заходів з охорони власності підприємців;
б) діяльність  суб’єктів  охоронної  діяльності  з  організації  та 

практичного  здійснення  заходів,  спрямованих  на  забезпе-
чення особистої безпеки індивідуально визначеної фізичної 
особи шляхом відвернення та/або недопущення негативного 
безпосереднього  впливу факторів  протиправного  та  іншого 
характеру на стан її життя та здоров’я;

в) направлення заходів, які надають особистості або оберігають 
її від нападу на майно фізичної особи.

4. До видів договорів на охорону відносяться:
а) охорона фізичних осіб охоронцями;
б) охорона майна фізичних та юридичних осіб, у тому числі при 

його транспортуванні як безпосередньо охоронником, так і за 
допомогою технічних засобів охоронного призначення;

в) нагляд за майном фізичних осіб.
5. Персонал  охорони під  час  охорони майна та фізичних  осіб має 

право застосовувати спеціальні засоби в разі:
а) нападу на об’єкт підприємницької  діяльності, що не охоро-

няється;
б) захисту фізичних осіб і самозахисту від нападу та інших дій, 

що створюють загрозу їхньому життю або здоров’ю;
в) відбиття нападу на об’єкти, що охороняються.
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6. У випадку виявлення ознак злочину охоронник, охоронець зобов’я
зані до прибуття працівників правоохоронних органів: 

а) провести розслідування причин щодо виявленого злочину;
б) провести опитування присутніх, які були під час виявлення 

злочину на підприємстві;
в) вжити всіх можливих заходів щодо збереження слідів злочи-

ну, виявленню очевидців і фіксації їхніх установчих даних.
7. Суб’єкт охоронної діяльності — це:

а) юридична особа (резидент) незалежно від форми власності, 
яка здійснює охоронну діяльність на договірних засадах або 
внутрішня служба охорони юридичної особи (резидента);

б) особа, яка здійснює охорону об’єкта чи підприємства;
в) об’єкт, що підлягає охороні охоронними структурами.

8. Зазначте, як запобігти загрозі особистій безпеці фізичної особи, 
яка охороняється:

а) дії охоронців не повинні обмежувати законні права та свобо-
ди інших осіб, створювати конфліктні або аварійні ситуації, 
порушувати громадський порядок та інші законні вимоги, що 
діють в місцях забезпечення заходів безпеки; 

б) охоронець, який задля охорни особи може створити конфлік-
тну ситуацію;

в) охоронець, який задля охорони особи може навіть порушува-
ти громадський порядок та інші законні вимоги, що діють в 
місцях забезпечення заходів безпеки. 

9. Охоронна діяльність — це:
а) особа, яка проводить нагляд за діяльністю охоронців;
б) діяльність суб’єктів охоронної діяльності з охорони фізичних 

осіб та майна;
в) сторож, який здійснює нагляд за діяльністю підприємства.

10. Охоронна  діяльність  здійснюється  на  підставі  нормативного 
документа:

а) на підставі наказу керівника, який здійснює підприємницьку 
діяльность;

б) на підставі ліцензії або дозволу;
в) на підставі розпорядження керуючого відділом органу місце-

вого самоврядування, який здійснює цей вид діяльності.
11. Внутрішня служба охорони — це:

а) охоронець, який знаходиться у середині об’єкта та здійснює 
охорону підприємства;
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б) структурний підрозділ юридичної особи (резидента), на який 
згідно з наказом її керівника покладено обов’язки з охорони 
фізичних осіб та майна;

в) структурний підрозділ юридичної особи (резидента), на який 
згідно з розпорядженням начальника покладено функції з охо-
рони осіб та майна.

12. Суб’єктам охоронної діяльності, охоронникам та охоронцям за
бороняється:

а) відпочивати під час проведення охоронної діяльності підпри-
ємства, організації;

б) приховувати факти про злочини, що готуються або здійснені, 
незалежно від інтересів замовників;

в) здійснювати  дії,  що  зазіхають  на  права,  свободи  та  влас-
ність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя і 
здоров’я, честь, гідність та ділову репутацію.

13. Замовник послуг з охорони зобов’язаний надати суб’єкту охо
ронної діяльності документи:

а) що підтверджують його право власності (володіння) майном, 
охорона якого складає предмет договору;

б) що підтверджують замовника послуг з охорони до його при-
надлежності до підприємства, що необхідно охороняти;

в) що підтверджують його право власника (володіння) на охо-
рону підприємства.

14. Центральний орган виконавчої влади, уповноважений згідно з зако
нодавством на видачу ліцензії на охоронну діяльність, негайно анулює 
її для суб’єкта охоронної діяльності у разі:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(вказати не менше трьох причин)

15. Зазначте, що  забороняється  суб’єктам  охоронної  діяльності, 
охоронникам і охоронцям здійснювати при проведенні охоронної діяль
ності:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(вказати не менше трьох причин)
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варіант 3
1. Охорона майна — це:

а) особа,  яка  може  здійснювати  охоронну  підприємницьку 
діяльність;

б) охоронець, який здійснює заходи з охорони власності інших 
суб’єктів підприємницької діяльності;

в) діяльність  суб’єктів  охоронної  діяльності  з  організації  та 
практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечен-
ня схоронності, цілісності визначених власником та належ-
них  йому  об’єктів —  будівель,  споруд,  іншого  рухомого  та 
нерухомого майна з метою відвернення та/або недопущення 
безпосередніх  посягань  на  майно,  припинення  несанкціо-
нованого власником доступу до нього для збереження його 
фізичного стану і забезпечення здійснення впасником цього 
майна всіх належних йому повноважень щодо нього.

2. Суб’єкт охоронної діяльності — це:
а) юридична особа (резидент) незалежно від форми власності, 

яка здійснює охоронну діяльність на договірних засадах або 
внутрішня служба охорони юридичної особи (резидента);

б) особа, яка здійснює охорону об’єкта чи підприємства;
в) об’єкт, що підлягає охороні охоронними структурами.

3. Внутрішня служба охорони — це:
а) охоронець, який знаходиться у середині об’єкта та здійснює 

охорону підприємства;
б) структурний підрозділ юридичної особи (резидента), на який 

згідно з наказом її керівника покладено обов’язки з охорони 
фізичних осіб та майна;

в) структурний підрозділ юридичної особи (резидента), на який 
згідно  з  розпорядженням  начальника  покладено  функції  з 
охорони осіб та майна.

4. Персонал охорони — це:
а) працівники,  які  перебувають  у  штаті  суб’єкта  охоронної 

діяльності  на  посадах,  безпосередньо  пов’язаних  з  організа-
цією та здійсненням охорони, а саме охоронники та охоронці;

б) працівники інших держав, які мають відношення до охорон-
ної діяльності;

в) працівники,  які  не  перебувають  у  штаті  суб’єкта  охоронної 
діяльності  на  посадах,  безпосередньо  пов’язаних  з  організа-
цією та здійсненням охорони, а саме охоронники та охоронці.
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5. Персоналу охорони забороняється застосовувати  і  використо
вувати вогнепальну зброю:

а) при проведенні заходів з виявлення злочинців;
б) у місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести 

до заподіяння шкоди життю і здоров’ю сторонніх осіб;
в) при проведенні заходів, пов’язаних з врегулюванням обста-

новки.
6. Охоронники — це:

а) працівники  суб’єктів  охоронної  діяльності,  які  за  функціо-
нальними обов’язками не завжди виконують функції з охо-
рони майна, а у виняткових ситуаціях;

б) працівники  суб’єктів  охоронної  діяльності,  які  за  функціо-
нальними  обов’язками  безпосередньо  виконують  функції  з 
охорони майна;

в) особа, яка здійснює наглядову діяльність за майном підпри-
ємства.

7. Центральний  орган  виконавчої  влади,  уповноважений  згідно  з 
законодавством  на  видачу  ліцензії  на  охоронну  діяльність,  негайно 
анулює її для суб’єкта охоронної діяльності у разі:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(вказати не менше трьох причин)

8.  Зазначте,  що  забороняється  суб’єктам  охоронної  діяльності, 
охоронникам і охоронцям здійснювати при проведенні охоронної діяль
ності:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(вказати не менше трьох причин)

9. Охоронці — це:
а) працівники  суб’єктів  охоронної  діяльності,  які  за  функціо-

нальними  обов’язками  безпосередньо  виконують  функції  з 
охорони фізичних осіб;

б) особи, які носять тільки форму одягу охоронної структури, 
але не виконують обов’язків з охоронної діяльності;

в) працівники  суб’єктів  охоронної  діяльності,  які  за  функціо-
нальними обов’язками не виконують функції з охорони фі-
зичних осіб, а тільки охорону об’єктів підприємства.
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10. Охорона фізичних осіб, а також охорона майна фізичних та юри
дичних осіб забезпечується комплексом заходів, які складаються з:

а) розробки та коректування плану охорони, інженерно-техніч-
ного укріплення об’єкта охорони;

б) здійснення  контролю  за  станом  майнової  безпеки  об’єкта 
охорони;

в) запобігання загрозам схоронності майна та особистій безпеці 
осіб, які охороняються.

11. Об’єкт охоронної діяльності — це:
а) фізичні особи, крім посадових осіб органів державної влади 

та  громадян,  щодо  яких  заходи  захисту  життя,  здоров’я  та 
майна здійснюються відповідно до окремих законів України;

б) діяльність організації, яка проводить охорону підприємства;
в) майно  фізичних  та  юридичних  осіб,  а  також  постійні  та 

тимчасові заходи громадсько-політичного або іншого харак-
теру.

12. Персонал охорони під час охорони майна та фізичних осіб має 
право застосовувати спеціальні засоби в разі:

а) нападу на об’єкт підприємницької  діяльності, що не охоро-
няється;

б) захисту фізичних осіб і самозахисту від нападу та інших дій, 
що створюють загрозу їхньому життю або здоров’ю;

в) відбиття нападу на об’єкти, що охороняються.
13. Охоронна діяльність — це:

а) особа, яка проводить нагляд за діяльністю охоронців;
б) діяльність суб’єктів охоронної діяльності з охорони фізичних 

осіб та майна;
в) сторож, який здійснює нагляд за діяльністю підприємства.

14. Зазначте, як запобігти загрозі особистій безпеці фізичної особи, 
яка охороняється:

а) дії охоронців не повинні обмежувати законні права та свобо-
ди інших осіб, створювати конфліктні або аварійні ситуації, 
порушувати громадський порядок та інші законні вимоги, що 
діють в місцях забезпечення заходів безпеки;

б) охоронець,  який  задля  охорни  особи може  створити  конф-
ліктну ситуацію;

в) охоронець, який задля охорони особи може навіть порушува-
ти громадський порядок та інші законні вимоги, що діють в 
місцях забезпечення заходів безпеки. 
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15. Охорона фізичних осіб — це:
а) здійснення заходів з охорони власності підприємців;
б) діяльність  суб’єктів  охоронної  діяльності  з  організації  та 

практичного  здійснення  заходів,  спрямованих  на  забезпе-
чення особистої безпеки індивідуально визначеної фізичної 
особи шляхом відвернення та/або недопущення негативного 
безпосереднього  впливу факторів  протиправного  та  іншого 
характеру на стан її життя та здоров’я;

в) направлення заходів, які надають особистості або оберігають 
її від нападу на майно фізичної особи.

ВІДПОВІДІ  НА  ТеСТИ

варіант 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

б зак зак а а, б, в а, в а в б б, в а б а в б

2. Центральний орган виконавчої влади, уповноважений згідно із 
законодавством на  видачу ліцензії  на  охоронну діяльність,  негайно 
анулює її для суб’єкта охоронної діяльності у разі:

• здійснення персоналом охорони дій, пов’язаних  із силовим за-
хопленням підприємств, установ та організацій;

• знищення  або  пошкодження  персоналом  охорони  майна  на 
об’єкті, що охороняється;

• пред’явлення керівнику суб’єкта охоронної діяльності або його 
персоналу охорони звинувачення у скоєнні злочину.

3. Суб’єктам охоронної діяльності, охоронникам та охоронцям за-
бороняється:

• приховувати факти  про  злочини, що  готуються  або  здійснені, 
незалежно від інтересів замовників;

• здійснювати  дії,  що  зазіхають  на  права,  свободи  та  власність 
фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя і здоров’я, 
честь, гідність і ділову репутацію;

• здійснювати повноваження посадових осіб правоохоронних ор-
ганів та інших уповноважених державних органів, видавати себе 
за представників означених органів;

• використовувати  несертифіковані  в  установленому  порядку 
технічні  засоби  охоронного  призначення,  засоби  радіозв’язку 
без наявності дозволів на їх використання на наданих радіочас-
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тотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю 
та здоров’ю фізичних осіб, довкіллю;

• використовувати в охоронній діяльності методи та технічні за-
соби негласного одержання інформації;

• передавати ліцензію, дозвіл на здійснення охоронної діяльності 
для використання іншими юридичними та фізичними особами.

варіант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

а,б,в б б б б,в в а а б б в б,в а зак зак

14. Центральний орган виконавчої влади, уповноважений згідно 
із законодавством на видачу ліцензії на охоронну діяльність, негайно 
анулює її для суб’єкта охоронної діяльності у разі:

• здійснення персоналом охорони дій, пов’язаних  із силовим за-
хопленням підприємств, установ та організацій;

• знищення  або  пошкодження  персоналом  охорони  майна  на 
об’єкті, що охороняється;

• пред’явлення керівнику суб’єкта охоронної діяльності або його 
персоналу охорони звинувачення у скоєнні злочину.

15.  Суб’єктам  охоронної  діяльності,  охоронникам  та  охоронцям 
забороняється:

• приховувати факти  про  злочини, що  готуються  або  здійснені, 
незалежно від інтересів замовників;

• здійснювати  дії,  що  зазіхають  на  права,  свободи  та  власність 
фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя і здоров’я, 
честь, гідність і ділову репутацію;

• здійснювати повноваження посадових осіб правоохоронних ор-
ганів та інших уповноважених державних органів, видавати себе 
за представників означених органів;

• використовувати  несертифіковані  в  установленому  порядку 
технічні  засоби  охоронного  призначення,  засоби  радіозв’язку 
без наявності дозволів на їх використання на наданих радіочас-
тотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю 
та здоров’ю фізичних осіб, довкіллю;

• використовувати в охоронній діяльності методи та технічні за-
соби негласного одержання інформації;

• передавати ліцензію, дозвіл на здійснення охоронної діяльності 
для використання іншими юридичними та фізичними особами.



26

варіант 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

в а в а б б зак зак а а,б,в а,в б,в б а б

7. Центральний орган виконавчої влади, уповноважений згідно із 
законодавством на  видачу ліцензії  на  охоронну діяльність,  негайно 
анулює її для суб’єкта охоронної діяльності у разі:

• здійснення персоналом охорони дій, пов’язаних  із силовим за-
хопленням підприємств, установ та організацій;

• знищення  або  пошкодження  персоналом  охорони  майна  на 
об’єкті, що охороняється;

• пред’явлення керівнику суб’єкта охоронної діяльності або його 
персоналу охорони звинувачення у скоєнні злочину.

8. Суб’єктам охоронної діяльності, охоронникам та охоронцям за-
бороняється:

• приховувати факти  про  злочини, що  готуються  або  здійснені, 
незалежно від інтересів замовників;

• здійснювати  дії,  що  зазіхають  на  права,  свободи  та  власність 
фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя і здоров’я, 
честь, гідність і ділову репутацію;

• здійснювати повноваження посадових осіб правоохоронних ор-
ганів та інших уповноважених державних органів, видавати себе 
за представників означених органів;

• використовувати  несертифіковані  в  установленому  порядку 
технічні  засоби  охоронного  призначення,  засоби  радіозв’язку 
без наявності дозволів на їх використання на наданих радіочас-
тотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю 
та здоров’ю фізичних осіб, довкіллю;

• використовувати в охоронній діяльності методи та технічні за-
соби негласного одержання інформації;

• передавати ліцензію, дозвіл на здійснення охоронної діяльності 
для використання іншими юридичними та фізичними особами.

ВКАЗІВКИ  ДО  НАПИСАННЯ  РеФеРАТУ

Написання  рефератів  є  складовою  навчального  процесу,  актив-
ною формою самостійної роботи студентів.

Під  час  написання  реферату  студенти  закріплюють  теоретичні 
знання з дисципліни “Технічні засоби охорони”. Ступінь оволодіння 



27

теоретичними  знаннями  студенти  доводять  розв’язанням  практич-
них завдань.

Реферати повинні відображати окремі теоретико-практичні про-
блеми з відповідної дисципліни і виконуватися студентом після ви-
бору  ним  тієї  чи  іншої  теми  (завдання).  Виходячи  зі  специфічних 
особливостей навчаль них  дисциплін,  реферат  виконується  у формі 
контрольного  завдання  або  творчої  роботи  (де  розв’язується  конк-
ретна аналітична ситуація). 

Реферат у формі завдання з відповідної навчальної дисципліни є 
логічно сформульованим і поставленим в проблемному плані конк-
ретним  науковим  завданням, що  виражається  у  пошуку  можливих 
варіантів і шляхів його розв’язання.

Незважаючи  на  різноманітність  реферативних  завдань,  обумов-
лених  специфікою  відповідних  навчальних  дисциплін,  алгоритм  їх 
виконання включає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи 
над ним;

2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із за-
вдання, їх теоре тичне обґрунтування та оцінка;

3) здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), 
його пояс нення та інтерпретація;

4) формулювання  висновків  з  викладанням  прогнозу  розвитку 
процесу (явища) в перспективі.

Реферат виконується самостійно, має бути викладений логічно та 
технічно правильно оформлений. Робота пишеться чітким  і розбір-
ливим почерком, допускається також друкований або комп’ютерний 
її варіант. На кожній сторінці повинні бути залишені поля, а сторінки 
пронумеровані. Обсяг роботи у формі реферату не повинен переви-
щувати  18  сторінок. Наприкінці  роботи  зазначається  список  вико-
ристаних літературних джерел, ставиться підпис студента і дата ви-
конання.

Виконана робота повинна бути відправлена до Академії, її інсти-
тутів чи деканатів не пізніше ніж за місяць до початку сесії. Реферат 
оцінюється  викладачем,  як правило,  за п’ятибальною шкалою. При 
отриманні негативної оцінки робота разом з рецензією повертається 
студенту на доопрацювання, після чого з урахуванням зауважень пе-
редається для повторної перевірки разом з рецензією. Якщо реферат 
виконаний без дотримання рекомендацій або не повністю, він повер-
тається студенту без перевірки на доопрацювання.
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зразок оформлення титульної сторінки реферату

Індекс групи   ___________________
 _______________________________
 _______________________________
Прізвище, ім`я, по батькові студента  
 _______________________________
 _______________________________
 _______________________________

Домашня адреса   ________________
 _______________________________
 _______________________________
 _______________________________

Найменування організації, посада   _
 _______________________________
 _______________________________
 _______________________________

реферат

з дисципліни: ____________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 

за темою (розділом навчального плану): 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________

Прізвище та ініціали викладача 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 

Київ 200_
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зразок оформлення титульної сторінки реферату приклад складання плану реферату

ПЛАН РЕФЕРАТиВНОї РОбОТи 
за темою 

“Здібності керівника та його авторитет”

Вступ  ...................................................................................................   3

1. Здібності керівника та їх характеристика

а) професійно-психологічна підготовленість  ...................   4

б) організаторські здібності .....................................................   7

в) педагогічні здібності  .............................................................   10

2. Авторитет керівника в колективі

а) вплив авторитету на ефективність керівництва ..........   12

б) риси особистості авторитетного керівника  ..................   14

в) шляхи формування авторитету  ........................................   15

Висновки  ............................................................................................   18

Список літератури ...........................................................................   19
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виклад змісту реферату
Зібраний,  вивчений  і  опрацьований  матеріал  за  темою  викла-

дається  відповідно  до  запропонованого  плану  реферату,  за  яким 
кожний розділ починається з нової сторінки.

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схе-
ми, рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел 
робляться посилання.

Із додержанням перелічених вимог контрольна робота подаєть-
ся на факультет заочної (дистанційної) форми навчання Міжрегіо-
нальної Академії управління персоналом у термін, визначений гра-
фіком.
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