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РЕФЕРАТ 
дипломной работы на тему:  

                                                       «Следы крови» 
 

Объем дипломной работы: 61 стр., 52 ист., 2 прил. 
Ключевые слова: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, 

ТРАСОЛОГИЯ, РАБОТА СО СЛЕДАМИ, СЛЕДЫ КРОВИ, ВИДЫ И ФОРМЫ 
СЛЕДОВ КРОВИ, ОБНАРУЖЕНИЕ СЛЕДОВ, ФИКСАЦИЯ СЛЕДОВ, 
ИЗЪЯТИЕ СЛЕДОВ, ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ КРОВИ, СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА. 

Объектом исследования выступает криминалистическая характеристика 
следов крови человека как трасологических объектов биологического 
происхождения. 

Предмет исследования – теоретические взгляды в области 
криминалистики и судебной медицины на происхождение, характер, 
особенности, порядок обнаружения, фиксации и изъятия следов крови, а также 
практика работы со следами крови. 

Цель исследования – на основе анализа теоретической литературы и 
практических исследований сформировать представления о 
криминалистическом и уголовно-процессуальном  значении следов крови, 
составить классификацию следов крови, раскрыть порядок и правила их 
обнаружения, фиксации и изъятии, а также проанализировать порядок и 
значение судебно-медицинской экспертизы следов крови. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие основные 
задачи:  

1) проанализировать историю развития знаний о следах крови;  
2) дать характеристику форм и видов следов крови;  
3) раскрыть основные правила определения орудия нанесения травмы по 

следам крови;  
4) выявить основные правила обнаружения следов крови, 

проанализировать эффективность основных предварительных  проб на кровь;  
5) раскрыть порядок фиксации следов крови;  
6) проанализировать порядок изъятия следов крови;  
7) раскрыть сущность медико-биологической экспертизы;  
8) рассмотреть методику проведения судебно-медицинской экспертизы;  
9) определить вопросы, которые решает медико-биологическая 

экспертиза. 
В процессе исследования были использованы следующие методы: 

диалектический, формально-логический, метод познания социально-правовой 
действительности. В то же время широко применялись системный, 
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сравнительно-правовой, исторический методы, методы анализа и синтеза, 
статистический и другие. 

Выводы, сделанные в результате проведения исследования в дипломной 
работе, свидетельствуют о необходимости дальнейшего научно-теоретического и 
практического исследования механизма образования и порядка обнаружения, 
фиксации и изъятия, а также исследования следов крови в криминалистической и 
судебно-медицинской практике. Значение исследования следов крови при 
современном уровне развития науки и возможностях современных технологий 
трудно недооценить. Становится возможным раскрытие преступлений, которые 
оставались нераскрытыми десятки лет.  

Как автор настоящего работы подтверждаю, что весь приведенный 
материал объективно отражает состояние исследуемого объекта, все 
заимствованные из литературных и иных источников теоретические, 
методологические, методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на авторов. 
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                                           РЕФЕРАТ 
                            дыпломнай работы на тэму: 
                                      «Сляды крыві» 
 
Аб'ём дыпломнай работы: 61 стар., 52 крын., 2 прым. 
Ключавыя словы: КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ ТЭХНІКА, ТРАСОЛОГIЯ, 

РАБОТА СА СЛЯДАМІ, СЛЯДЫ КРЫВІ, ВІДЫ І ФОРМЫ СЛЯДОЎ КРЫВІ, 
ВЫЯЎЛЕННЕ СЛЯДОЎ, ФІКСАЦЫЯ СЛЯДОЎ, ВЫНЯТКА СЛЯДОЎ, 
ДАСЛЕДАВАННЕ СЛЯДОЎ КРЫВІ, СУДОВА-МЕДЫЦЫНСКАЯ 
ЭКСПЕРТЫЗА, ЗАКЛЮЧЭННЕ ЭКСПЕРТА. 

Аб'ектам даследавання выступае крыміналістычная характарыстыка 
слядоў крыві чалавека як трасалагiчных аб'ектаў біялагічнага паходжання. 

Прадмет даследавання – тэарэтычныя погляды ў галіне крыміналістыкі і 
судовай медыцыны на вытокi, характар, асаблівасці, парадак выяўлення, 
фіксацыі і выняткі слядоў крыві, а таксама практыка работы са слядамі крыві. 

Мэта даследавання – на аснове аналізу тэарэтычнай літаратуры і 
практычных даследаванняў сфармаваць ўяўленні аб крыміналістычным і 
крымінальна-працэсуальным значэнні слядоў крыві, скласці класіфікацыю 
слядоў крыві, раскрыць парадак і правілы іх выяўлення, фіксацыі і выняткі, а 
таксама прааналізаваць парадак і значэнне судова-медыцынскай экспертызы 
слядоў крыві. 

Для рэалізацыі дадзенай мэты неабходна вырашыць наступныя асноўныя 
задачы:  

1) прааналізаваць гісторыю развіцця ведаў пра сляды крыві;  
2) даць характарыстыку формаў і відаў слядоў крыві;  
3) раскрыць асноўныя правілы вызначэння прылады нанясення траўмы па 

слядах крыві;  
4) выявіць асноўныя правілы выяўлення слядоў крыві, прааналізаваць 

эфектыўнасць асноўных спроб на кроў;  
5) раскрыць парадак фіксацыі слядоў крыві;  
6) прааналізаваць парадак выняткi слядоў крыві;  
7) раскрыць сутнасць медыка-біялагічнай экспертызы;  
8) разгледзець методыку правядзення судова-медыцынскай экспертызы;  
9) вызначыць пытанні, якія вырашае медыка-біялагічная экспертыза. 
У працэсе даследавання былі выкарыстаныя наступныя метады: 

дыялектычны, фармальна-лагічны, метад пазнання сацыяльна-прававой 
рэчаіснасці. У той жа час шырока ўжываліся сістэмны, параўнальна-прававы, 
гістарычны метады, метады аналізу і сінтэзу, статыстычны і іншыя. 

Вывады, зробленыя ў выніку правядзення даследавання ў дыпломнай 
рабоце, сведчаць аб неабходнасці далейшага навукова-тэарэтычнага і 
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практычнага даследавання механізму стварэння і парадку выяўлення, фіксацыі і 
выняткi, а таксама даследаванні слядоў крыві ў крыміналістычнай і судова-
медыцынскай практыцы. Значэнне даследаванні слядоў крыві пры сучасным 
узроўні развіцця навукі і магчымасцях сучасных тэхналогій цяжка недаацаніць. 
Становіцца магчымым раскрыццё злачынстваў, якія заставаліся нераскрытымі 
дзясяткі гадоў.  

Як аўтар гэтай працы пацвярджаю, што ўвесь прыведзены матэрыял 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага аб'екта, усе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя, метадычныя 
становішча і канцэпцыі суправаджаюцца ссылкамі на аўтараў. 
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                                            ABSTRACT 
                                        thesis on the topic: 
                                        "Traces of  blood" 
 
The volиme of the thesis: 61 pages, 52 ist., 2 арр. 
Keywords: CRIMINALISTIC TECHNIQUE, TRACT EVIDENCET, 

FOOTPRINTS, BLOOD TYPES AND FORMS TRACES OF BLOOD, THE 
DETECTION OF TRACES, FIXING TRACES, REMOVAL OF TRACES, THE 
STUDY OF TRACES OF BLOOD, FORENSIC EXAMINATION, EXPERT 
OPINION. 

The object of research is forensic characterization of traces of human blood as 
motion of objects of biological origin. 

Subject of research – theoretical perspectives in the field of criminalistics and 
forensic medicine the origin, nature, characteristics, procedure of identification, 
fixation  and  withdrawal  of  traces  of  blood,  and  the  practice  of  work  with  traces  of  
blood. 

The aim of the study based on the analysis of theoretical literature and practical 
research to shape ideas about crime and criminal procedure the value of blood to be 
classification of the blood to reveal the order and rules of detection, fixing and 
removal, and to perform the order and importance of forensic medical examination of 
traces of blood. 

To achieve this goal it is necessary to solve the following problems:  
1) to analyze the history of development of knowledge about the traces of 

blood;  
2) to characterize forms and types of blood;  
3) to reveal the main rules of gun injury for traces of blood;  
4) identify the basic rиles of detecting blood traces, to analyze the performance 

of basic preliminary tests on the blood;  
5) to reveal the order of keeping the blood;  
6) perform the procedure for removal of traces of blood;  
7) to reveal the essence of medical-biological expertise;  
8) to consider a methodology for carrying out is judicial-medical examination;  
9) identify issues which are solved by biomedical expertise. 
During research following methods were used: dialectical, formal logical, 

method of knowledge of socio-legal reality. At the same time widely used system, 
comparative legal, historical methods, methods of analysis and synthesis, statistical 
and other. 

The conclusions reached as a result of the research in thesis work, indicate the 
need for further theoretical and practical study of the mechanism of formation and the 
order of detection, fixation and seizure, as well as studies of blood stains in forensic 
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and forensic-medical practice. Importance of the study of traces of blood at the 
modern level of development of science and the capabilities of modern technology 
can not be underestimated. It becomes possible to solve crimes that have remained 
unsolved for decades.  

As  the  author  of  the  present  work  confirm  that  the  entire  contents  of  
objectively reflects the state of the object, all borrowed from literary and other 
sources the theoretical, methodological, methodical principles and concepts are 
accompanied by references to authors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             


