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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа на тему «Криминалистическое значение следов 
пальцев рук», 56 страниц, 52 источника, 5 рисунков.  

Ключевые слова: КРИМИНАЛИСТИКА, ДАКТИЛОСКОПИЯ, СЛЕДЫ 
РУК, ПАПИЛЛЯРНЫЕ УЗОРЫ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. 

В дипломной работе рассматривается определение понятия, предмета и 
возможностей современной дактилоскопии как раздела криминалистики. 

Объектом исследования является дактилоскопия как область знания, 
которая является базовой для разработки теоретических основ и методов, 
приемов, практики их применения при производстве экспертиз. 

Целью исследования выступает всестороннее изучение следов пальцев 
рук и дактилоскопии как науки. 

Методологическую основу исследования составили сравнительно-
правовой метод, методы анализа, синтеза и классификации. 

Полученные результаты и их новизна. Рассмотрены определения 
дактилоскопии, предложенные разными авторами. Определены свойства 
пальцевых узоров и их роль в процессе идентификации. Изучена история 
появления и развития дактилоскопии. Подробно рассмотрены различные 
методы выявления следов рук (визуальные, химические, физические). 
Рассмотрены поисково-познавательные технологии идентификации, связанные 
с выявлением, идентификацией, фиксацией и хранением следов рук человека, 
которые являются криминалистическими методами. 

Выявлены современное содержание и тенденции развития 
дактилоскопии, в которых эта область знаний определена как раздел 
криминалистической техники, который изучает папиллярные узоры человека с 
целью идентификации и диагностики физиологических свойств. 

Степень внедрения и рекомендации по внедрению. Работа по данной теме 
апробировалась на международной научной конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов «Общество, государство, право: тенденции и 
перспективы развития» (21-22.10.2016 г., Минск, БГУ). Полученные результаты 
могут быть использованы в учебном процессе, а также в практической 
деятельности органами следствия, суда, судебными экспертами. 

Автор данной дипломной работы подтверждает достоверность 
материалов и результатов дипломной работы, а также самостоятельность ее 
выполнения. 
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РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная праца па тэме «Крыміналістычнае значэнне слядоў пальцаў 
рук», 56  старонак, 52 крыніц, 5 малюнкау. 

Ключавыя словы: КРЫМІНАЛІСТЫКА, ДАКТЫЛАСКАПІЯ, СЛЯДЫ 
РУК, ПАПІЛЛЯРНЫЯ ЎЗОРЫ, ІДЭНТЫФІКАЦЫЯ, КРЫМІНАЛІСТЫЧНЫЯ 
МЕТАДЫ. 

У дыпломнай працы разглядаецца вызначэнне паняцця, прадмета і 
магчымасцяў сучаснай дактыласкапіі як раздзела крыміналістыкі.  

Аб'ектам даследавання з'яўляецца дактыласкапія як вобласць ведаў, якая 
з'яўляецца базавай для распрацоўкі тэарэтычных асноў і метадаў, прыёмаў, 
практыкі іх прымянення пры вытворчасці экспертыз.  

Мэтай даследавання выступае ўсебаковае вывучэнне слядоў пальцаў рук і 
дактыласкапіі як навукі. 

Метадалагічную аснову даследавання склалі параўнальна-прававы метад, 
метады аналізу, сінтэзу і класіфікацыі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Разгледжаны вызначэнне дактыласкапіі, 
прапанаваныя рознымі аўтарамі. Вызначаны ўласцівасці пальцавых узораў і іх 
роля ў працэсе ідэнтыфікацыі. Вывучана гісторыя з'яўлення і развіцця 
дактыласкапіі. Падрабязна разгледжаны розныя метады выяўлення слядоў рук 
(візуальныя, хімічныя, фізічныя).  

Выяўлены сучасны змест і тэндэнцыі развіцця дактыласкапіі, у якіх гэтая 
вобласць ведаў вызначана як раздзел крыміналістычнай тэхнікі, які вывучае 
папіллярные ўзоры чалавека з мэтай ідэнтыфікацыі і дыягностыкі фізіялагічных 
уласцівасцяў.  

Ступень ўкаранення і рэкамендацыі па ўкараненні. Праца па дадзенай 
тэме Апрабавана на міжнароднай навуковай канферэнцыі студэнтаў, 
магістрантаў і аспірантаў "Грамадства, дзяржава, мае рацыю: тэндэнцыі і 
перспектывы развіцця" (21-22.10.2016 г., Мінск, БДУ). Атрыманыя вынікі 
могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе, а таксама ў практычнай 
дзейнасці органамі следства, суда, судовымі экспертамі. 

Аўтар дадзенай дыпломнай працы пацвярджае дакладнасть матэрыялаў і 
вынікаў дыпломнай працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 
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ABSTRACT 
 
The graduation work on the subject "Criminalistics Value of Traces of Fingers 

of Hands", 56 pages, 52 sources, 5 drawings.  
Keywords: CRIMINALISTICS, DACTYLOSCOPY, TRACES of HANDS, 

PAPILLARY PATTERNS, IDENTIFICATION, CRIMINALISTIC METHODS. 
In the abstract definition of a concept, subject and opportunities of modern 

dactyloscopy as section of criminalistics is considered. 
The  object  of  this  study  is the dactyloscopy as area of knowledge which is 

basic for development of theoretical bases and methods, receptions, practice of their 
application by production of expertise. 

The aim of this study is traces of fingers of hands and dactyloscopy as science 
acts as a research objective. 

The methodological basis of a research was made by a comparative and legal 
method, methods of the analysis, synthesis and classification. 

The received results and their novelty. The definitions of dactyloscopy offered 
by different authors are considered. Properties of manual patterns and their role in the 
course of identification are defined. History of emergence and development of 
dactyloscopy is studied. Various methods of identification of traces of hands are in 
detail considered (visual, chemical, physical). The search and informative 
technologies of identification connected with identification, identification, fixing and 
storage of traces of hands of the person which are criminalistics methods are 
considered. 

Modern contents and tendencies of development of dactyloscopy in which this 
field of knowledge is defined as the section of the criminalistics equipment which 
studies papillary patterns of the person for the purpose of identification and 
diagnostics of  physiological properties are revealed. 
 Extent of introduction and recommendation about introduction. Work on this 
subject was approved at the international scientific conference of students, 
undergraduates and graduate students "Society, the state, the right: tendencies and 
prospects of development" (21-22.10.2016 g, Minsk, BGU). The received results can 
be used in educational process, and also in practical activities by investigation 
authorities, vessels, court experts. 
  The  author  of  this  thesis  confirms  reliability  of  materials  and  results  of  the  
thesis, and also independence of its performance. 

 

 

 


