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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 
Общий объем дипломной работы составляет 62 страницы. Научной 

основой для проведенного исследования послужил 51 источник. Работа 
включает 4 главы. 

Перечень ключевых слов: НАРУЖНЫЙ ОСМОТР ТРУПА, 
НАСИЛЬСТВЕННАЯ СМЕРТЬ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКИЕ ЗНАНИЯ,  ТРУПНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

Объект исследования: нормативно урегулированные отношения, 
возникающие при проведении наружного осмотра трупа. 

Предмет исследования: нормативные правовые акты и теоретические 
положения в научных трудах, в которых раскрывается значение специальных 
знаний, устанавливается порядок проведения наружного осмотра трупа и 
анализируются связанные с этим актуальные и проблемные вопросы. 

Цель дипломной работы: изучение значения и содержания судебно-
медицинских исследований при осмотре трупа. 

Задачи: 1. Определение содержания понятия «специальные знания». 2. 
Установление значения категории и рода насильственной смерти в определении 
содержания и порядка проведения следственных действий, в правовой оценке 
ситуации наступления смерти. 3. Определение содержания действий при 
проведении наружного осмотра трупа. 4. Исследование особенностей при 
проведении наружного осмотра трупа в вариантах причин насильственной 
смерти. 5. Оценка значения участия специалиста в области судебной медицины 
или иного врача, возможности самостоятельного применения судебно-
медицинских знаний следователем (лицом, производящим дознание) при 
осмотре трупа. 6. Определение возможных ошибок при проведении наружного 
осмотра трупа. 

Методы исследования: общенаучный диалектический метод познания, а 
также сравнительно-правовой, системно-структурный анализ изучаемых 
юридических категорий, логический, формально-юридический. 

Результаты проведенного исследования заключаются в определении 
значения особенностей потерпевшего лица в преступлениях против здоровья. 

Достоверность материалов и результатов исследования подтверждается 
использованием научных методов познания, приведенным списком источников 
и ссылками на них в основной части работы. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 

Агульны аб'ём дыпломнай работы складае 62 старонкі.Навуковая аснова 
для праведзенага даследавання паслужыла 51 крыніца. Работа ўключае 4 
часткі. 

Пералік ключавых слоў: ВОНКАВЫ АГЛЯД ТРУПА, ГВАЛТОЎНАЯ 
СМЕРЦЬ, СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННЯ, СУДОВА-МЕДЫЦЫНСКІЯ ВЕДЫ, 
ТРУПНЫЯ ЗМЯНЕННШ. 

Аб'ект даследавання: нарматыўна ўрэгуляваныя адносіны, якія 
ўзнікаюць пры правядзенні вонкавага агляду трупа. 

Прадмет даследавання: нарматыўныя прававыя акты і тэарэтычныя 
становішчы ў навуковых працах, у якіх раскрываецца значэнне спецыяльных 
ведаў, устанаўліваецца парадак правядзення вонкавага агляду трупа і 
аналізуюцца звязаныя з гэтым актуальныя і праблемныя пытанні. 

Мэта дыпломнай работы: вывучэнне значэння і ўтрымання судова-
медыцынскіх даследаванняў пры аглядзе трупа. 

Задачы: 1. Вызначэнне зместу паняцця "спецыяльныя веды». 2. 
Усталяванне значэння катэгорыі і роду гвалтоўнай смерці ў вызначэнні зместу і 
парадку правядзення следчых дзеянняў, у прававой ацэнцы сітуацыі 
наступлення смерці. 3. Вызначэнне ўтрымання дзеянняў пры правядзенні 
вонкавага агляду трупа. 4. Даследаванне асаблівасцяў пры правядзенні 
вонкавага агляду трупа ў варыянтах прычын гвалтоўнай смерці. 5. Ацэнка 
значэння ўдзелу спецыяліста ў галіне судовай медыцыны ці іншага лекара, 
магчымасці самастойнага ўжывання судова-медыцынскіх ведаў следчым 
(тварам, якія вырабляюць дазнанне) пры аглядзе трупа. 6. Вызначэнне 
магчымых памылак пры правядзенні вонкавага агляду трупа. 

Метады даследавання: агульнанавуковы дыялектычны метад пазнання, 
а таксама параўнальна-прававой, сістэмна-структурны аналіз вывучаемых 
юрыдычных катэгорый, лагічны, фармальна-юрыдычны. 

Вынікі праведзенага даследавання заключаецца ў вызначэнні значэння 
асаблівасцяў пацярпелага асобы ў злачынствах супраць здароўя. 

Дакладнасць матэрыялы і вынікі даследаванне пацвярджаецца 
выкарыстанне навуковых метадаў пазнання, прыведзены спіс крыніц і спасылкі 
на іх у асноўнай часткі работы. 
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SUMMARY 

The total amount of course work is 62 pages. The scientific basis for the study 
was the 51 source. The work includes 4 chapters. 

List of key words: EXTERNAL EXAMINATION OF THE CORPSES, 
VIOLENT DEATHS, INVESTIGATIVE ACTIONS, FORENSIC EXPERTISE, 
RIGOR CHANGE. 

The object of study: standard regulated the relations arising during the 
external examination of the corpse. 

Subject of research: regulations and theoretical propositions in scientific 
work, which reveals the value of expertise is established order of conducting an 
external examination of the corpse and analyzed the related current and problematic 
issues. 

The aim of the diploma work: the study of meaning and content of the 
forensic investigation at the examination of the corpse. 

Objectives: 1. To determine the content of the concept of "special 
knowledge". 2. Establishment of the value category and type of violent death in the 
definition of the content and conduct of investigative actions in the legal assessment 
of the situation of death. 3. Definitions content action during external examination of 
a corpse. 4. Research feature during external examination of the corpse in the version 
of the causes of violent death. 5. Evaluation of the participation of experts in the field 
of forensic medicine or other doctor may use an independent forensic investigator 
knowledge (person conducting the inquiry) in the examination of the corpse. 6. 
Definitions of errors possible during an external examination of the corpse. 

Methods: general scientific dialectical method of cognition and comparative 
legal, system-structural analysis of the studied legal categories, logical, formal-legal. 

Results of the study are to determine the value of a feature of a victim in a 
crime against public health. 

Reliability of  the materials  and the results  of  the study confirmed the use of  
scientific methods of knowledge, given the list of the sources and references to them 
in the main part of the work. 
 


