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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа:  64 страницы, 1 рисунок, 1 таблица, 50 источников.  
Ключевые слова: ОДОРОЛОГИЯ, ЗАПАХ, ЗАПАХОНОСИТЕЛЬ, 

ЗАПАХОВЫЙ БУКЕТ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАПАХ ЧЕЛОВЕКА, 
ЗАПАХОВЫЙ СЛЕД, ЗАПАХОВАЯ ПРОБА, СОБАКА-ИЩЕЙКА, 
ОДОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОДОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВЫБОРКА, ОДОРОЛОГИЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ОДОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА, ЭКСПЕРТИЗА ЗАПАХОВЫХ СЛЕДОВ, ЭКСПЕРТ-
ОДОРОЛОГ.  

Актуальность: недостаточное применение одорологических достижений 
на практике и наличие объективной нужды в их внедрении, что обусловлено 
нетрадиционностью запаховых следов, которые зачастую могут стать 
единственной «зацепкой» в борьбе с развивающейся преступностью.  

Объект исследования: взаимоотношения, возникающие в связи с 
одорологическими исследованиями.  

Предмет дипломной работы: теоретические и прикладные положения 
отрасли криминалистической одорологии.  

Методы исследования: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, 
классификации, абстрагирования, логический, сравнения и др. 

Цель исследования: изучение криминалистической одорологии, ее 
проблем, и внесение предложений по ее совершенствованию.  

Задачи дипломной работы: исследование понятия и сущности 
криминалистической одорологии; понятия и свойств запаха; термина 
«запаховый след»; классификации запаховых следов; порядка работы со 
следами запаха на месте происшествия, тактики и техники получения образцов 
запаха для сравнительного исследования; возможностей по использованию 
одорологии в борьбе с преступностью, теоретических и практических проблем 
в данной сфере, а также путей их преодоления.  

В результате исследования, поставленные задачи были полностью 
решены, и сформулированы рекомендации по устранению спорных моментов в 
исследуемой сфере, в частности, обосновано доказательственное значение 
результатов одорологической экспертизы, что позволит более активно и без 
коллизий использовать достижения криминалистической одорологии в борьбе с 
преступностью.  

 
Автор дипломной работы несет ответственность за достоверность 

материалов и результатов дипломной работы, самостоятельность ее 
выполнения: 
         __________________ 



3 
 

РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа: 64 старонкі, 1 малюнак, 1 табліца, 50 крыніц. 
Ключавыя словы: адаралогія, паханасіцель, носчыкі паху,пах 

букета,індывідуальны пах чалавека, пах следу,  проба паху, сабака-сышчык, 
адаралагічная ідэнтыфікацыя, адаралагічная  выбарка, адаралагічнае 
даследаванне, адаралагічная  экспертыза, экспертыза паху слядоў, эксперт-
адаролаг. 

Актуальнасць: недастатковае ўжыванне адаралагічных дасягненняў на 
практыцы і наяўнасць аб'ектыўнай патрэбы ў іх укараненні, што абумоўлена 
нетрадыцыйнасцю паху слядоў, якія часта могуць стаць адзінай «зачэпкай» у 
барацьбе з узрастаючай  злачыннасцю. 

Аб'ект даследавання: узаемаадносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
адаралагічнымі даследаваннямі. 

Прадмет дыпломнай работы: тэарэтычныя і прыкладныя палажэнні 
галіны крыміналістычнай адаралогіі. 

Метады даследавання: аналізу, сінтэзу, дэдукцыі, індукцыі, 
абагульнення, класіфікацыі, абстрагавання, лагічны, параўнанні і інш. 

Мэта даследавання: вывучэнне крыміналістычнай адаралогіі, яе праблем, 
і ўнясенне прапаноў па яе ўдасканаленню. 

Задачы дыпломнай работы: даследаванне паняцця і сутнасці 
крыміналістычнай адаралогіі; паняцця ўласцівасцяў паху; тэрміна «пах следу»; 
класіфікацыі паху слядоў; парадку работы са слядамі паху на месцы здарэння, 
тактыкі і тэхнікі атрымання ўзораў паху для параўнальнага даследавання; 
магчымасцяў па выкарыстанні адаралогіі ў барацьбе са злачыннасцю, 
тэарэтычных і практычных праблем у гэтай сферы, а таксама шляхоў іх 
пераадолення. 

У выніку даследавання, пастаўленыя задачы былі поўнасцю вырашаны,  
сфармуляваны рэкамендацыі па ліквідацыі спрэчных момантаў у доследнай 
сферы, у прыватнасці, абгрунтавана доказнае  значэнне вынікаў адаралагічнай 
экспертызы, што дасць магчымасць больш актыўна і без калізій 
выкарыстоўваць дасягненні крыміналістычнай адаралогіі ў барацьбе са 
злачыннасцю. 
 

Аўтар дыпломнай работы нясе адказнасць за дакладнасць матэрыялаў і 
вынікаў дыпломнай працы, самастойнасць яе выканання: 

 
__________________ 
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ESSAY 

Thesis: 64 pages, 1 picture, 1 table, 50 sources. 
Key words: ODOROLOGY,  SMELL,  ODOR CARRIER,  OLFACTORY 

BOUGUET,  INDIVIDUAL SMELL OF A MAN,  A SCENT TRAIL,  A SMELL 
TEST,  A SLEUTH,  AN ODOROLOGIC IDENTIFICATION,  AN ODOROLOGIC 
SAMPLING,  AN ODOROLOGICAL STUDY,  AN ODOROLOGIC 
EXAMINATION,   AN EXAMINATION OF THE SCENT TRAILS,  AN EXPERT 
ODOROLOGIST. 

Relevance: insufficient application of odorological achievements in practice 
and the existence of an objective need for their implementation, which is due to the 
unconventional nature of the scent traces, which can often become the only "catch" in 
the fight against developing crime. 

Object of the study:   the relationship that arises in connection with the 
odorological study. 

The subject of the thesis: the theoretical and applied positions of the branch of 
forensic science of smells. 

Research methods: analysis, synthesis, deduction, induction, generalization, 
classification, abstraction, logical, comparison, etc. 

The purpose of the study:  the  study  of  forensic  science,  its  problems,  and  
proposals for its improvement. 

The tasks of the thesis: the study of the concept and essence of forensic science 
of smells; the concept and properties of smell; the term "scent trace"; the 
classification of scent traces; the order of work with traces of smell at the scene, 
tactics and techniques for obtaining odor samples for a comparative study; 
opportunities to use the odorology in the fight against crime, theoretical and practical 
problems in this area, as well as ways to overcome them. 

As a result of the research, the tasks have been completely solved, and 
recommendations have been formulated to eliminate the controversial points in the 
field under investigation, in particular, the evidentiary value of the results of the 
odorologic examination is grounded, which will make it possible to use the 
achievements of forensic science of smells in combating crime more actively and 
without collisions. 

 
The author of the thesis is responsible for the reliability of the materials and 

the results of the thesis, the independence of its implementation: 
 

__________________ 
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