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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Общее количество страниц дипломной работы составляет 75 страниц, 
использовано 75 источников. 

Ключевые слова: оружие, криминалистическое оружиеведение, судебная 
баллистика, холодное оружие, газовое оружие, криминалистическое 
взрывоведение. 

В последние годы терроризм с использованием огнестрельного оружия, 
взрывных устройств  получил широкое распространение во всем мире, борьба с 
этим общественно опасным явлением возведена в ранг международной 
проблемы, поэтому эта тема весьма актуальна. 

Целью дипломной работы является: расширение возможностей 
использования криминалистического оружиеведения в следственной практике. 

Достижение этой цели предполагается обеспечить путем решения 
следующих задач: 

- обобщение современной научной литературы в сфере  
криминалистического оружиеведения, 

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

-    обоснование рекомендаций по применению научных положений и 
научно-технических средств в области оружиеведения  на практике. 
В предмет исследования входит: изучение принципов действия различного вида 
оружия, закономерностей образования следов их применения, а также 
обобщение  средств, приемов и методов их обнаружения, фиксации, изъятия и 
исследования. 

Объектами этих исследований являются: 
- объекты-предметы – оружие; боеприпасы, средства и инструменты, 

используемые для снаряжения  и изготовления патронов; сюда же относятся 
предметы, не являющиеся оружием, но имеющие с ним сходство, в том числе 
строительно-монтажные пистолеты, сигнальные устройства; 

- объекты-вещества –  порох и другие взрывчатые вещества и их следы на 
пораженных предметах, одежде и теле человека; 

- объекты-повреждения – преграды со следами применения оружия, 
обстановка, подвергшаяся воздействию взрыва и т.п.; 

- объекты – материальные следы преступлений, возникшие в результате 
взаимодействия оружия с посторонними объектами, его деталей между собой. 

Систему криминалистического оружиеведения составляют следующие 
разделы: 
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-  судебная баллистика; 
-  криминалистическое исследование холодного оружия; 
- криминалистическое исследование газового оружия и следов его 

применения; 
-  криминалистическое взрывоведение. 
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 весьма разнообразны. К ним относятся: 
подповерхностный локатор, газоаналитические приборы, химические экспресс-
тесты в виде аэрозольных баллончиков и капельниц и т.д. В связи с тем, что за 
последние десятилетия возможности оружиеведения возросли, 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 75 старонак, 
выкарыстана 75 крыніц. 

Ключавыя словы: зброя, крыміналістычнае зброевядзенне, судовая 
балістыкі, халодная зброя, газавая зброя, крыміналістычнае выбухавядзенне. 

У апошнія гады тэрарызм з выкарыстаннем агнястрэльнай зброі, 
выбуховых прылад атрымаў шырокае распаўсюджванне ва ўсім свеце, барацьба 
з гэтым грамадска небяспечнай з'явай ўзведзена ў ранг міжнароднай праблемы, 
таму гэтая тэма вельмі актуальная. 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца: пашырэнне магчымасцяў 
выкарыстання крыміналістычнага зброевядзення ў следчай практыцы. 

Дасягненне гэтай мэты мяркуецца забяспечыць шляхам вырашэння 
наступных задач: 

- абагульненне сучаснай навуковай літаратуры ў сферы 
крыміналістычнага зброевядзення, 

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

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

У прадмет даследавання ўваходзіць: вывучэнне прынцыпаў дзеяння 
рознага віду зброі, заканамернасцяў адукацыі слядоў іх прымянення, а таксама 
абагульненне сродкаў, прыёмаў і метадаў іх выяўлення, фіксацыі, канфіскацыі і 
даследаванні. 

Аб'ектамі гэтых даследаванняў з'яўляюцца: 
- аб'екты-прадметы - зброя; боепрыпасы, сродкі і інструменты, 

выкарыстоўваюцца для рыштунку і вырабу патронаў; сюды ж адносяцца 
прадметы, якія не з'яўляюцца зброяй, але якія маюць з ім падабенства, у тым 
ліку будаўніча-мантажныя пісталеты, сігнальныя прылады; 

- аб'екты-рэчывы - порах і іншыя выбуховыя рэчывы і іх сляды на 
здзіўленых прадметах, вопратцы і целе чалавека; 

- аб'екты-пашкоджанні - перашкоды са слядамі прымянення зброі, 
абстаноўка, якая падвергнулася ўздзеянню выбуху і г.д.; 

- аб'екты - матэрыяльныя сляды злачынстваў, якія ўзніклі ў выніку 
ўзаемадзеяння зброі з староннімі аб'ектамі, яго дэталяў паміж сабой. 

Сістэму крыміналістычнага зброевядзення складаюць наступныя 
раздзелы: 

- судовая балістыкі; 
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- крыміналістычнае даследаванне халоднай зброі; 
- крыміналістычнае даследаванне газавага зброі і слядоў яго прымянення; 
- крыміналістычнае зброевядзенне. 
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 вельмі разнастайныя. Да іх адносяцца: подповерхностных лакатар, 
газоаналитические прыборы, хімічныя экспрэс-тэсты ў выглядзе аэразольных 
балончыкаў і кропельніц і г.д. У сувязі з тым, што за апошнія дзесяцігоддзі 
магчымасці зброевядзення ўзраслі, сродкі і метады выяўлення фіксацыі і 
канфіскацыі аб'ектаў маюць патрэбу ў далейшым удасканаленні. 
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SUMMARY OF DIPLOMA WORK 

The total number of pages the thesis is 75 pages used 75 sources. 
Key words: weapons, forensic weapons science, judicial ballistics, cold steel, 

gas weapons, forensic science. 
In recent years, terrorism with the use of firearms, explosive devices has 

become widespread throughout the world, the fight against this socially dangerous 
phenomenon has been raised to the international level, therefore this topic is very 
relevant. 

The purpose of the thesis is: to expand the possibilities of using forensic 
weapons in the investigative practice. 

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

- the generalization of modern scientific literature in the field of forensic 
weapons science, 

-  studying the experience of applying special knowledge on weapons science 
in investigative practice, 

-  substantiation of recommendations on the application of scientific provisions 
and scientific and technical means in the field of armament in practice. 

The  subject  of  the  study  includes:  the  study  of  the  principles  of  the  action  of  
various types of weapons, the regularities of 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 these studies are: 
- objects-objects - weapons; Ammunition, tools and tools used to equip and 

produce cartridges; Here also belong to objects that are not weapons, but have 
similarities with it, including construction and assembly pistols, signaling devices; 

- substance objects - powder and other explosives and their traces on the 
affected objects, clothing and human body; 

- damage objects - obstacles with traces of the use of weapons, the situation 
affected by the explosion, etc.; 

- objects - material traces of crimes that have arisen as a result of the 
interaction of weapons with extraneous objects, its details among themselves. 

The system of forensic weapons science comprises the following sections: 
- judicial ballistics; 
- Forensic investigation of cold steel; 
- criminalistic research of gas weapons and traces of its use; 
- Forensic science. 
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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 
are very diverse. These include: a subsurface locator, gas analytical instruments, 
chemical rapid tests in the form of aerosol cans and droppers, etc. Due to the fact that 
in recent decades the possibilities of armament have increased, the means and 
methods of detecting fixation and seizure of objects need further improvement. 
 


