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РЕФЕРАТ 

Работа54 с., 4 рисунка, 51 источник. 
Ключевые слова: САМОПОВРЕЖДЕНИЕ, САМОУБИЙСТВО, 

ИНСЦЕНИРОВКА, ПОВЕШЕНИЕ, СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ АСФИКСИЯ, 
САМОПОВРЕЖДЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ, ОСМОТР МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ, ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ.  

Объект исследования– повреждения собственной рукой;  
Предмет исследования–обстоятельства нанесения повреждений 

собственной рукой.  
Цель работы– определение особенностей самоповреждений в 

зависимости от причин и обстоятельств их причинения.  
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

системного, контекстуального, критического, диалектического, сравнительного 
анализа на основе принципов объективизма и структурного единства 
исследовательских задач, а также специальные правовые.  

В результате исследованиябыли более детально проанализированы 
особенности самоповреждений в зависимости от причин и обстоятельств их 
причинения. Практическая новизна работы заключается в возможности 
использования ее результатов при расследовании обстоятельств 
самоповреждений.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Значимость работы:результаты работы могут быть использованы для 
дальнейшего исследования и научной разработки особенностей и обстоятельств 
самоповреждений. Исследование может представлять интерес с точки зрения 
дальнейшего использования его резуль1татов при расследовании обстоятельств 
самоповреждений.   



 
 

РЕФЕРАТ  

Праца 54 с., 4 малюнка, 51 крыніца. 
Ключавыя словы: САМАПАШКОДЖАННЯ, САМАГУБСТВАЎ, 

ІНСЦЭНІРОЎКА, ПАВЕШАНАГА, СТРАНГУЛЯЦЫЙНАЙ АСФІКСІІ, 
САМАПАШКОДЖАННЯ АГНЯСТРЭЛЬНАЙ ЗБРОІ, АГЛЯД МЕСЦА 
ЗДАРЭННЯ, ПАДЗЕННЕ З ВЫШЫНІ. 

Аб'ект даследавання –пашкоджанні ўласнай рукой; 
Прадмет даследавання–абставіны нанясення пашкоджанняў уласнай 

рукой. 
Мэта работы –вызначэнне асаблівасцяўс амапашкоджання у залежнасці 

ад прычын і абставініх прычынення. 
Метадыдаследавання. У працы выкарыстаныя агульнанавуковыя 

метадысістэмнага, кантэкстуальнай, крытычнага, дыялектычнага, 
параўнальнага аналізу на аснове прынцыпаў аб'ектывізму і структурнага 
адзінства даследчых задач, а таксама спецыяльныя прававыя. 

У выніку даследавання былі больш дэталёва прааналізаваныя 
асаблівасці самапашкоджання у залежнасці ад прычын і абставін іх 
прычынення. Практычная навізна працы складаецца ў магчымасці 
выкарыстання яе вынікаў пры расследаванні абставінаў самапашкоджання. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 
самастойна. 

Значнасцьпрацы: вынікі працы могуць быць выкарыстаны для 
далейшага даследавання і навуковай распрацоўкі асаблівасцяў і абставінаў 
самапашкоджання. Даследаванне можа прадстаўляць цікавасць з пункту 
гледжання далейшага выкарыстання яго вынікаў пры расследаванні абставінаў 
самапашкоджання.  



 
 

SUMMARY  

Work 54 pp., 4 figures, 51 sources. 
Keywords: SELF-DAMAGE, SELF-GOVERNMENT, INSECTION, 

DEPRECIATION, STRANGULAR ASFICSIA, SELF-DAMAGE TO FIRE-
FIGHTING WEAPONS, INSPECTION OF PLACE OF ACCIDENT, FALL FROM 
HEIGHT. 

The object of the investigation is damage by one's own hand. 
The subject of the investigation is the circumstances of damage inflicted by 

one's own hand. 
The purpose of the work is to determine the characteristics of self-harm 

depending on the causes and circumstances of their infliction. 
Methods of research. The general scientific methods of systemic, contextual, 

critical, dialectical, comparative analysis based on the principles of objectivity and 
structural unity of research problems, as well as special legal ones were used in the 
work. 

As a result of the study, the characteristics of self-harm were analyzed in 
more detail depending on the causes and circumstances of their infliction. The 
practical novelty of the work lies in the possibility of using its results in investigating 
the circumstances of self-harm. 

Reliability of materials and the results of the thesis. The materials used and 
the results of the thesis are reliable. The work was done independently. 

Significance of work: the results of the work can be used for further research 
and scientific development of the features and circumstances of self-harm. The study 
may  be  of  interest  from  the  point  of  view  of  further  use  of  its  results  in  the  
investigation of the circumstances of self-harm. 


