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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Общее количество страниц дипломной работы составляет 61 страница, 

использован 51 источник. 
Ключевые слова: взрыв, криминалистическое взрывоведение, взрывные 

устройства, взрывчатые вещества, самодельные взрывные устройства. 
Широкое распространение во всем мире в последние годы получил 

терроризм с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Борьба с этим противоправным явлением возведена в ранг международной 
проблемы, то это тема дипломной работы весьма актуальна. 

Целью дипломной работы является повышение эффективности 
использования современных знаний из области взрывоведения в борьбе с 
преступностью. 

Достижение этой цели предполагается обеспечить путем решения 
следующих задач: 

- обобщение современной научной литературы в сфере 
криминалистического взрывоведения, 

- изучение опыта применения специальных знаний по взрывоведению в 
следственной практике, 

- обоснование рекомендаций по применению научных положений и 
научно-технических средств в области взрывоведения на практике. 

В предмет исследования входит: изучение принципов действия 
различных видов взрывных устройств и взрывчатых веществ, закономерностей 
образования следов их применения, а также обобщение средств, приемов и 
методов их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. 

Объектами криминалистического взрывоведения являются: 
Взрывчатые вещества (ВВ) и взрывные устройства (ВУ): заряд, средства 

инициирования, корпус, камуфляж и др.; следы взрыва (остатки ВУ и ВВ, 
пораженные объекты); материалы, вещества, орудия и приспособления, 
используемые для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ).  

В дипломной работе рассмотрен каждый из вышеуказанных разделов. В 
ходе выполнения дипломной работы использовались общенаучные 
(диалектический, системный) и частные (формально-юридический, 
описательно-аналитический) методы. 

Современные возможности обнаружения, фиксации и изъятия 
взрывчатых устройств и взрывчатых веществ весьма разнообразны. За 
последние десятилетия возможности взрывоведения возросли, но средства и 
методы обнаружения, фиксации и изъятия объектов нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Агульная колькасць старонак дыпломнай працы складае 61 старонка, 

выкарыстана 51 крыніца. 
Ключавыя словы: выбух, крыміналістычнае выбухавядзенне, выбуховыя 

прылады, выбуховыя рэчывы, самаробныя выбуховыя прылады. 
Шырокае распаўсюджанне ва ўсім свеце ў апошнія гады атрымаў тэрарызм 

з выкарыстаннем выбуховых рэчываў і выбуховых прылад. Барацьба з гэтым 
проціпраўным з'явай ўзведзена ў ранг міжнароднай праблемы, то гэта тэма 
дыпломнай працы вельмі актуальная. 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца даследаванне і вывучэнне галіны 
крыміналістычнай тэхнікі, як крыміналістычнае выбухавядзенне, і вывучэнне 
сучасных магчымасцяў даследаванні крыміналістычнага выбухавядзення. 

Дасягненне гэтай мэты мяркуецца забяспечыць шляхам вырашэння 
наступных задач: 

- абагульненне сучаснай навуковай літаратуры ў сферы крыміналістычнага 
выбухавядзення, 

- вывучэнне вопыту прымянення спецыяльных ведаў па выбухавядзенню ў 
следчай практыцы, 

- абгрунтаванне рэкамендацый па ўжыванні навуковых палажэнняў і 
навукова-тэхнічных сродкаў у галіне выбухавядзення на практыцы. 

У прадмет даследавання ўваходзіць: вывучэнне прынцыпаў дзеяння 
розных відаў выбуховых прылад і выбуховых рэчываў, заканамернасцяў 
адукацыі слядоў іх прымянення, а таксама абагульненне сродкаў, прыёмаў і 
метадаў іх выяўлення, фіксацыі, канфіскацыі і даследаванні. 

Аб'ектамі крыміналістычнага выбухавядзення з'яўляюцца: 
Выбуховыя рэчывы (ВВ) і выбуховыя прылады (ВУ): зарад, сродкі 

ініцыявання, корпус, камуфляж і інш.; сляды выбуху (рэшткі ВУ і ВВ, 
здзіўленыя аб'екты); матэрыялы, рэчывы, прылады і прыстасаванні, якія 
выкарыстоўваюцца для вырабу самаробных выбуховых прылад (СВУ). 

У дыпломнай працы разгледжаны кожны з вышэйзгаданых раздзелаў. У 
ходзе выканання дыпломнай працы выкарыстоўваліся агульнанавуковыя 
(дыялектычны, сістэмны) і прыватныя (фармальна-юрыдычны, апісальна-
аналітычны) метады. 

Сучасныя магчымасці выяўлення, фіксацыі і канфіскацыі выбуховых 
прылад і выбуховых рэчываў вельмі разнастайныя. За апошнія дзесяцігоддзі 
магчымасці взрывоведения ўзраслі, але сродкі і метады выяўлення, фіксацыі і 
канфіскацыі аб'ектаў маюць патрэбу ў далейшым удасканаленні. 
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THE ABSTRACT OF DIPLOMA 
The total number of pages of the thesis is 61 pages, 51 sources are used. 
Key words: explosion, forensic explosive science, explosive devices, 

explosives, improvised explosive devices. 
Terror with the use of explosives and explosive devices has become 

widespread throughout the world in recent years. The fight against this illegal 
phenomenon is raised to the rank of an international problem, this is the topic of the 
thesis. 

The purpose of the thesis is to study and study the forensic science sector, like 
forensic explosive science, and to study modern possibilities of investigating forensic 
explosive science. 

Achievement of this goal is expected to be achieved by solving the following 
tasks: 

- a synthesis of modern scientific literature in the field of forensic science, 
- studying the experience of applying special knowledge on explosive science 

in investigative practice, 
- substantiation of recommendations on application of scientific provisions and 

scientific and technical means in the field of explosion science in practice. 
The subject of the study includes: the study of the principles of the operation of 

various types of explosive devices and explosives, the regularities in the formation of 
traces of their application, as well as the generalization of means, techniques and 
methods for their detection, fixation, seizure and research. 

The objects of forensic science are: 
Explosive substances (explosives) and explosive devices (VU): charge, means 

of initiation, body, camouflage, etc.; Traces of the explosion (remnants of explosives 
and explosives, damaged objects); Materials, substances, tools and devices used to 
make improvised explosive devices (IEDs). 

In the thesis, each of the above sections is considered. In the course of the 
thesis work, general scientific (dialectical, systemic) and private (formal-legal, 
descriptive-analytical) methods were used. 

Modern possibilities of detection, fixation and removal of explosive devices 
and explosives are very diverse. In recent decades, the possibilities of explosive 
science have increased, but the means and methods for detecting, fixing and 
withdrawing objects need further improvement. 
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