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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы составляет 60 страниц, 50 использованных 

источника. 
Ключевые слова: ДАКТИЛОСКОПИЯ, ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА, ПАПИЛЛЯРНЫЙ УЗОР, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА, СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. 

Целью работы является проведение комплексного исследования 
системы дактилоскопии как области криминалистического знания и путей ее 
практического использования. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 
использования специальных познаний о криминалистически значимых 
характеристиках папиллярных узоров человека. 

Предмет исследования – закономерности, лежащие в основе 
идентификационных и диагностических исследований папиллярных узоров 
человека, осуществляемых в целях установления его личности.  

Методологическая основа исследования. В процессе работы 
использованы методы историко-логического, сравнительно-правового 
исследования, системно-структурного анализа, конкретно-социологического, а 
также общенаучные методы познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
абстрагирование, моделирование, системный, математический и 
статистический. 

Полученные результаты и их новизна. Полученные результаты дали 
возможность оценить дактилоскопию в целом как самостоятельное 
направление криминалистической техники, показать взаимосвязь и значимость 
составляющих ее частей, что способствует повышению эффективности ее 
дальнейшего развития. 

 Новизна обусловливается тем, что в данной работе исследуется система 
дактилоскопии с учетом последних достижений криминалистики. 

Степень внедрения и рекомендации по внедрению: положения 
дипломной работы апробированы на Международных научных конференциях 
студентов, магистрантов и аспирантов (21-22.10.2016 г., Минск, БГУ) 
(20.03.2017 г., Минск, БНТУ); (24.03.2017, Иркутск, Иркутский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации).  

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. 
  



 
 

РЭФЕРАТ 
 

Аб'ем дыпломнай працы складае 60 старонак, 50 выкарыстаных крыніц. 
Ключавыя словы: ДАКТЫЛАСКАПIЯ, ДАКТЫЛАСКАПIЧНАЯ 

ЭКСПЕРТЫЗА, ПАПИЛЯРНЫ УЗОР, IДЭНТЫФIКАЦЫЯ, ЗАКЛЮЦЭННЕ 
ЭКСПЕРТА, СУДОВАЯ ЭКСПЕРТЫЗА.  

Мэтай працы з’яўляецца правядзенне комплекснага даследванні сістэмы 
дактыласкапіі як галінек крыміналістычнага веды і шляхоў яе практычнага 
выкарыстання. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны ў сферы 
выкарыстання спецыяльных спазнанняў аб криминалистически значных 
характарыстыках папиллярных ўзораў чалавека. 

Прадмет даследавання – заканамернасці, якія ляжаць у аснове 
ідэнтыфікацыйных і дыягнастычных даследаванняў папиллярных ўзораў 
чалавека, якія ажыццяўляюцца ў мэтах ўстанаўлення яго асобы.  

Метадалагічная аснова даследавання. У працэсе працы выкарыстаны 
метады гісторыка-лагічны, параўнальна-прававога даследаванні, сістэмна-
структурнага аналізу, канкрэтна-сацыялагічнага, а таксама агульнанавуковыя 
метады пазнання: аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, абстрагаванне, 
мадэляванне, сістэмны, матэматычны і статыстычны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Атрыманыя вынікі далі магчымасць 
ацаніць дактыласкапію ў цэлым як самастойны кірунак крыміналістычнай 
тэхнікі, паказаць ўзаемасувязь і значнасць складнікаў яе частак, што спрыяе 
павышэнню эфектыўнасці яе далейшага развіцця. 

 Навізна абумоўліваецца тым, што ў дадзенай працы даследуецца сістэма 
дактыласкапіі з улікам апошніх дасягненняў крыміналістыкі. 

Ступень ўкаранення і рэкамендацыі па ўкараненні: становішча 
дыпломнай працы апрабаваны на Міжнародных навуковых канферэнцыях 
студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў (21-22.10.2016 г., Мінск, БДУ) (2017/03/20 
г., Мінск, БНТУ); (2017/03/24, Іркуцк, Іркуцкі юрыдычны інстытут (філіял) 
Акадэміі Генеральнай пракуратуры Расійскай Федэрацыі). Атрыманыя вынікі 
могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе, а таксама ў практычнай 
дзейнасці органамі следства, суда, судовымі экспертамі. 

Аўтар дадзенай дыпломнай працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і 
вынікаў дыпломнай працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 



 
 

ABSTRACT 
 

The volume of the thesis is 60 pages, 50 used source. 
Keywords: FINGERPRINTING, FINGER PRINTED EXEMINATION, 

FINGERPRINT, IDENTIFICATION, EXPERT OPINION, FORENSIC 
EXEMINATION.  

The aim of this work is a comprehensive study of the system of fingerprinting 
as the field of forensic knowledge and ways of its practical application. 

The object of the research is social relations in the sphere of use of special 
knowledge about forensically important characteristics of papillary pattern of a 
person. 

Subject of research - the regularities underlying the identification and 
diagnostic studies of papillary patterns of human origin carried out in order to 
establish his identity.  

Methodological basis of the research. In  the  process,  used  the  methods  of  
historical, logical, comparative legal studies, systemic structural analysis, concrete 
sociological, and scientific methods of cognition: analysis and synthesis, induction 
and deduction, abstraction, modeling, systematic, mathematical and statistical. 

The results obtained and their novelty. The obtained results made it possible 
to evaluate fingerprinting as a whole as an independent direction of forensic 
technique, to show the interrelation and significance of its constituent parts, which 
contributes to increasing the efficiency of its further development. 

 Novelty is due to the fact that in this paper, a system of fingerprinting is 
examined taking into account the latest achievements of forensic science. 

Degree of implementation and recommendations for implementation: the 
provisions of the thesis are approved at the International scientific conferences of 
students, undergraduates and graduate students (21-22.10.2016, Minsk, BSU) (March 
20, 2017, Minsk, BNTU); (24.03.2017, Irkutsk, Irkutsk Institute of Law (branch) of 
the Academy of the General Prosecutor's Office of the Russian Federation). The 
results obtained can be used in the educational process, as well as in practical 
activities by the investigative bodies, courts, and forensic experts. 

The author of this thesis confirms the reliability of the materials and the results 
of the thesis, as well as the independence of its implementation. 

 
 

 
 
 
 


