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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа включает в себя введение, три главы, заключение, 

список используемых источников, что в общем объеме составляет 68 
страниц. При выполнении исследования было задействовано 52 источника. 

Перечень ключевых слов в дипломной работе: СЛЕД, 
СЛЕДОВЕДЕНИЕ, ТРАСОЛОГИЯ, ДАКТИЛОСКОПИЯ, ПОРОСКОПИЯ, 
ЭДЖЕОСКОПИЯ, МИКРОТРАСОЛОГИЯ, СЛЕДЫ-ОТОБРАЖЕНИЯ, 
СЛЕДЫ-ПРЕДМЕТЫ, СЛЕДЫ-ВЕЩЕСТВА, АНТРОПОСКОПИЯ, 
МЕХАНОСКОПИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ ТРАСОЛОГИЯ, ИДЕАЛЬНЫЕ 
СЛЕДЫ, ВИРТУАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ, ЭКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ. 

Объект исследования: следы при проведении расследования и раскрытия 
преступлений. 

Предмет исследования: естественнонаучные и криминалистические 
закономерности, связанные с образованием следов  и отображением 
признаков, которые характеризуют эти следы в зависимости от механизма и 
условий их образования, а также организационные и методические основы 
судебно-экспертной деятельности по исследованию этих следов. 

Цель исследования: разработать теоретические основы и практические 
рекомендации по криминалистическому исследованию следов, 
проанализировать современное состояние экспертного исследования следов. 

Для достижения данной цели ставятся задачи: исследовать историю 
появления, становления и развития трасологии; определить классификацию и 
механизм образования следов; рассмотреть виды следов человека, орудий, 
инструментов и определенных транспортных средств; исследовать все 
имеющиеся в практике виды следов-предметов и следов-веществ.   

Для достижения цели и разрешения поставленных задач  исследования в 
дипломной работе используются следующие методы: абстрагирование, 
анализ, синтез, мысленное моделирование, наблюдение, сравнение, 
измерение. 

В результате исследования выделены проблемные трасологии и 
предложены возможные пути ее совершенствования. 

Область возможного практического применения: основные положения, 
выводы и предложения исследования могут быть использованы в учебном 
процессе, способны составить основу дальнейших теоретических разработок 
автора, а также быть реализованы в нормотворческой практике. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положение и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 



РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа ўключае ў сябе ўводзіны, тры главы, заключэнне, 

спіс выкарыстаных крыніц, што ў агульным аб'ёме складае 68 старонак. Пры 
выкананні даследавання было задзейнічана 52 крыніцы. 

Пералік ключавых слоў у дыпломнай працы: СЛЕД, 
СЛЕДАЗНАЎСТВА, ТРАСАЛОГІЯ, ДАКТЫЛАСКАПІЯ, ПОРАСКАПІЯ, 
ЭДЖЫАСКАПИЯ, МІКРАТРАСАЛОГІЯ, СЛЯДЫ-АДЛЮСТРАВАННІ, 
СЛЯДЫ-ПРАДМЕТЫ, СЛЯДЫ-РЭЧЫВЫ, АНТРОПАСКАПІЯ, 
МЕХАНАСКАПІЯ, ТРАНСПАРТНАЯ ТРАСАЛОГІЯ, ІДЭАЛЬНЫЯ 
СЛЯДЫ, ВІРТУАЛЬНЫЯ СЛЯДЫ, ЭКСПЕРТ-КРЫМІНАЛІСТ. 

Аб'ект даследавання: сляды пры правядзенні расследавання і раскрыцця 
злачынстваў. 

Прадмет даследавання: прыродазнаўчыя і крыміналістычныя 
заканамернасці, звязаныя з утварэннем слядоў і адлюстраваннем прыкмет, 
якія характарызуюць гэтыя сляды ў залежнасці ад механізму і ўмоў іх 
утварэння, а таксама арганізацыйныя і метадычныя асновы судова-
экспертнай дзейнасці па даследаванню гэтых слядоў. 

Мэта даследавання: распрацаваць тэарэтычныя асновы і практычныя 
рэкамендацыі па крыміналістычнаму даследаванню слядоў, прааналізаваць 
сучасны стан экспертнага даследавання слядоў. 

Для дасягнення дадзенай мэты ставяцца задачы: даследаваць гісторыю 
з'яўлення, станаўлення і развіцця трасалогіі; вызначыць класіфікацыю і 
механізм утварэння слядоў; разгледзець віды слядоў чалавека, прылад, 
інструментаў і пэўных транспартных сродкаў; даследаваць усе наяўныя ў 
практыцы віды слядоў-прадметаў і слядоў-рэчываў.  

Для дасягнення мэты і вырашэння пастаўленых задач даследавання ў 
дыпломнай рабоце выкарыстоўваюцца наступныя метады: абстрагаванне, 
аналіз, сінтэз, разумовае мадэляванне, назіранне, параўнанне, вымярэнне. 

У выніку даследавання вылучаны праблемы трасалогіі і прапанаваны 
магчымыя шляхі яе ўдасканалення. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: асноўныя палажэнні, 
высновы і прапановы даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
навучальным працэсе, здольныя скласці аснову далейшых тэарэтычных 
распрацовак аўтара, а таксама быць рэалізаваны ў нарматворчай практыцы. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены у рабоце аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя знаходжанні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 

 



ABSTRACT 
The thesis includes introduction, three chapters, conclusion, list of used 

sources, which in total amounts to 68 pages. When doing research involved 52 
source. 

A list  of  key words in the research paper:  TRACE, ZIDOVUDINE, TRACE 
EVIDENCE, FINGERPRINTING, POROSCOPY, GEOSCOPE, 
MICROTRIBOLOGY, TRACES DISPLAY TRACES OF ITEMS, TRACES-
SUBSTANCES, ANTHROPOSCOPE, MEHANOSHINA, CARGO FIRE, AN 
IDEAL TRACES, AND VIRTUAL TRACES, FORENSIC EXPERT. 

Object of research: traces in the investigation and solving crimes. 
Subject of research: scientific and forensic patterns associated with the 

formation of traces and the display of signs that characterize these tracks, 
depending on the mechanism and conditions of their formation, and organizational 
and methodical bases of forensic activity in the study of these traces. 

The aim of the study was to develop a theoretical framework and practical 
recommendations for forensic research traces, to perform the modern state of 
expert research of traces. 

To achieve this goal sets the objective: to explore the history of the 
emergence, formation and development of trace analysis; to determine the 
classification and mechanism of formation of traces; to consider the types of 
human footprints, guns, tools, and certain vehicles; to investigate all available in 
the practice, the types of trace objects and trace substances.  

To achieve the goal and resolution of tasks of research in the thesis work uses 
the following methods: abstraction, analysis, synthesis, mental simulation, 
observation, comparison, measurement. 

The study highlighted the problem of trace analysis and possible ways of its 
improvement. 

The scope of possible practical application: key issues, conclusions and 
proposals of the study can be used in the educational process that can form the 
basis for further theoretical developments of the author, and also be implemented 
in the regulatory practice. 

The author confirms that present in the analytical material correctly and 
objectively reflects a condition of researched process, and all borrowed from 
literary and other sources of theoretical, methodological and methodical provision 
and conception accompanied by reference to their authors. 
 


