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Реферат 

Дипломная работа изложена на 51 странице машинописного текста, 
состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной 
литературы. 

Теоретической основой представленной работы выступили научные 
работы и труды белорусских и зарубежных авторов, посвященные изучению 
данного вопроса. В дипломной работе использовано 39 источников. 

Ключевые слова: криминалистика, тактика, осмотр, место происшествия, 
обнаружение, фиксация, следы, следственное действие, протокол, научно-
технические средства.   

Объект: осмотр места происшествия как сложное и многоплановое 
следственное действие.  

Предмет: закономерности возникновения информации о механизме 
преступлений, о лицах, их совершивших; организационно-тактические и 
методические вопросы деятельности следователя при осмотре места 
происшествия. 

Цель: обобщить и проанализировать теоретический материал; выработать 
тактические и методические предложения и рекомендации, направленные на 
повышение качества и эффективности осмотра места происшествия.  

Методы: анализ, диалектический, психологический, исторический, 
сравнительно-правовой, формально-юридический. 

В работе изучены теоретические положения, касающиеся осмотра места 
происшествия (классификация, задачи, значение, сущность, принципы, 
требования и иные положения); исследована система подготовительных 
мероприятий к производству осмотра места происшествия; выявлены условия 
фиксации результатов осмотра места происшествия, проведен анализ 
психологических особенностей осмотра места происшествия; разработаны 
некоторые рекомендации прикладного характера, направленные на 
совершенствование организации и тактики осмотра. 

Область применения: учебный процесс, следственная практика.  
 



Рэферат  

Дыпломная работа выкладзена на 51 старонцы машынапіснага тэксту, 
складаецца з ўвядзення, трох главаў, заключэння і спісу выкарыстанай 
літаратуры. 

Тэарэтычнай асновай прадстаўленай работы выступілі навуковыя работы 
і работы беларускіх і замежных аўтараў, прысвечаныя вывучэнню дадзенага 
пытання. У дыпломнай рабоце выкарыстаныя 39 крынiц. 

Ключавыя словы: крыміналістыка, тактыка, агляд месца здарэння, 
выяўленне, фіксацыя, сляды, следчае дзеянне, пратакол, навукова-тэхнічныя 
сродкі. 

Аб'ект: агляд месца здарэння як складанае і шматпланавае следчае 
дзеянне. 

Прадмет: заканамернасці ўзнікнення інфармацыі аб механізме 
злачынстваў, аб асобах, якія іх учынілі; арганізацыйна-тактычныя і метадычныя 
пытанні дзейнасці следчага пры аглядзе месца здарэння. 

Мэта: абагульніць і прааналізаваць тэарэтычны матэрыял; выпрацаваць 
тактычныя і метадычныя прапановы і рэкамендацыі, накіраваныя на павышэнне 
якасці і эфектыўнасці агляду месца здарэння. 

Метады: аналіз, дыялектычны, псіхалагічны, гістарычны, параўнальна-
прававой, фармальна-юрыдычны. 

У працы даследаваны тэарэтычныя палажэнні, датычна агляду месца 
здарэння (класіфікацыя, задачы, значэнне, сутнасць, прынцыпы, патрабаванні і 
іншыя палажэнні); даследавана сістэма падрыхтоўчых мерапрыемстваў да 
вытворчасці агляду месца здарэння; выяўлены ўмовы фіксацыі вынікаў агляду 
месца здарэння, праведзены аналіз псіхалагічных асаблівасцяў агляду месца 
здарэння; распрацаваны некаторыя рэкамендацыі прыкладнога характару, 
накіраваныя на ўдасканаленне арганізацыі і тактыкі агляду. 

Вобласць ужывання: навучальны працэс, следчая практыка. 
 



Abstract 

Thesis presented 51 page of typewritten text, consists of introduction, three 
chapters, conclusion and list of used literature. 

The theoretical basis of the work made by the scientific work and the works of 
Belarusian and foreign authors, devoted to the study of this question. In the thesis 
work used 39 sources. 

The key words: criminalistics, tactics, inspection, scene, detection, fixing, 
traces, investigative action, protocol, scientific and technical means. 

The object: the inspection of the scene as a complex and multifaceted 
investigation. 

The subject: the emergence of patterns of information about the mechanism of 
crimes, persons who committed them; organizational and tactical and methodical 
questions of the investigator during the inspection of the scene. 

The purpose: to compile and analyze theoretical material; to develop tactical 
and methodological proposals and recommendations aimed at improving the quality 
and effectiveness of the inspection of the scene. 

Methods: analysis, dialectical, psychological, historical, comparative-legal, 
formal-legal. 

This paper studied the theoretical principles regarding the inspection of the 
scene (classification, objectives, importance, nature, principles, requirements, and 
other provisions); it studies the system of preparatory activities for the inspection of 
the scene; the conditions for recording the results of inspection of the scene, the 
analysis of psychological features of the examination of the scene; designed some of 
the recommendations applied nature, aimed at improving the organization and tactics 
of inspection. 

Scope: the educational process, the investigative practic
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