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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

При написании работы использовалось 44 источника. Общий объем 
работы составляет 57 страниц.  

Перечень ключевых слов в реферате: нарезное огнестрельное оружие, 
осмотр места происшествия, предварительное исследование, следы выстрела, 
технико-криминалистические средства, идентификация, дополнительные 
факторы выстрела. 

Цель дипломной работы: обобщение и систематизация знаний по 
исследуемой проблематике, изучение практических и теоретических аспектов 
осмотра и предварительного исследования огнестрельного нарезного оружия, 
анализ теоретических разработок российских и белорусских ученых, 
используемых в практической деятельности следователями  применительно к 
подобным делам. 

Объект исследования: алгортимы проведения ключевых операций и 
действий, связанных с осмотром и предварительным исследованием 
огнесрельного нарезного оружия.  

Предмет исследования: нормативные правовые акты, отдельные 
издания, диссертации и авторефераты, учебные пособия и другие источники 
отражающие теоретические положения и взгляды ученых на проблемы осмотра 
и предварительного исследования огнестрельного нарезного оружия. 

Область возможного практического применения: полученные выводы 
могут быть использованы для дальнейшей разработки эффективного алгоритма 
осмотра нарезного оружия, реккомендаций по осмотру следов выстрела из 
нарезного огнестрельного оружия, а также в процессе учебной деятельности, в 
рамках курса «Криминалистика». 

Социальная значимость работы заключается в создании теоретической 
базы, основанной на анализе различных источников по исследуемой 
проблематике, для обеспечения эффективного проведения действий, связанных 
с осмотром и предварительным исследованием огнестрельного нарезного 
оружия.  

Методологическую основу работы составляют описательный, 
системный, методы сравнения и анализа, логический, статистический методы, 
метод моделирования, методы индукции и дедукции. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы обоснована 
выбором методологической, методической, нормативной и теоретической базы 
исследования. 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно, а 
также, что приведенный в ней аналитический материал правильно и объективно 
отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 

Пры напісанні працы выкарыстоўваліся 44 крыніцы Агульны аб'ём працы 
складае 57 старонак.  

Пералік ключавых слоў у рэфераце: наразная агнястрэльная зброя, 
агляд месца здарэння, папярэдняе даследаванне, сляды стрэлу, тэхніка-
крыміналістычныя сродкі, ідэнтыфікацыя, дадатковыя фактары стрэлу. 

Мэта дыпломнай працы: абагульненне і сістэматызацыя ведаў па 
даследуемай праблематыцы, вывучэнне практычных і тэарэтычных аспектаў 
агляду і папярэдняга даследвання агнястрэльнай наразной зброі, аналіз 
тэарэтычных распрацовак расійскіх і беларускіх вучоных, якія 
выкарыстоўваюцца ў практычнай дзейнасці следчымі ў прымяненні да 
падобных справаў. 

Аб'ект даследавання: алгарытмы правядзення ключавых аперацый і 
дзеянняў, звязаных з аглядам і папярэднім даследаваннем агнястрэльнай 
наразной зброі. 

Прадмет даследавання: нарматыўныя прававыя акты, асобныя выданні, 
дысертацыі і аўтарэфераты, навучальныя дапаможнікі, падручнікі і іншыя 
крыніцы, якія адлюстроўваюць тэарэтычныя палажэнні і погляды вучоных на 
праблемы агляду і папярэдняга даследавання агнястрэльнай наразной зброі. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: атрыманыя высновы 
могуць быць скарыстаныя для далейшай распрацоўкі эфектыўнага алгарытму 
агляду наразной зброі, рэкамендацый па агляду слядоў стрэлу з наразной 
агнястрэльнай зброі, а таксама ў працэсе вучэбнай дзейнасці, у рамках курсу 
«Крыміналістыка». 

Сацыяльная значнасць працы заключаецца ў стварэнні тэарэтычнай 
базы, заснаванай на аналізе розных крыніц па даследваннай праблематыцы, для 
забеспячэння эфектыўнага правядзення дзеянняў, звязаных з аглядам і 
папярэдніх даследаваннем агнястрэльнай наразной зброі.  

Метадалагічную аснову працы складаюць апісальны, сістэмны, метады 
параўнання і аналізу, лагічны, статыстычны метады, метад мадэлявання, 
метады індукцыі і дэдукцыі. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы абгрунтавана 
выбарам метадалагічнай, метадычнай, нарматыўнай і тэарэтычнай базы 
даследавання. 

Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна, а таксама, што 
прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае 
стан даследваннага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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THE REPORT OF THE THESIS 

The amount of the work is 57 pages. The number of sources used is 44. 
Key words: riffle firearms, inspection of a scene, preliminary research, 

gunshot residues, technical and forensic tools, identification, additional gunshot 
factors 

The objective of research: generalization and systematization of knowledge in 
researched problem, a study of practical and theoretical aspects of inspection and 
preliminary research of rifle firearms, the analysis of theoretical developments of 
Russian and Belarusian scientists used in practice of investigators in a context of such 
cases. 

The object of research: algorithms of conducting key operations and actions 
connected with inspection and preliminary research of rifle firearms. 

The subject of research: legal acts, single publications, dissertations and 
synopsises, manuals and other sources reflecting theoretical cases and scientific 
opinions on problems of inspection and preliminary research of rifle firearms. 

The Area of possible practical applications: obtained conclusions can be 
used for further development of the effective algorithm of riffle firearms inspection, 
recommendations on riffle gunshot residue inspection and also in studying process 
within the framework of «Criminalistics» course. 

The social significance of the work is in the creation of a theoretical 
framework based on the analysis of various sources on the researched subject, to 
provide the effective conduction of actions connected with inspection and 
preliminary research of rifle firearms. 

Methodological basis of the work: descriptive method, systematic method, 
methods of comparison and analysis, the model based aproach, deductive and 
inductive approaches. 

The autenticity of materials and results of the thesis is founded on the choice of 
methodological, methodical, normative and theoretical basis of research. 

The author of the work confirms that the work is done independently, and 
analytical material used reflects the state of the process under investigation correctly 
and objectively, and all theoretical and methodological terms and concepts borrowed 
from the literature and other sources accompanied by references to their authors. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


