
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ 
Всеукраїнська науково-практична конференція 
присвячена 55-й річниці
кафедри криміналістики та судової медицини (1964 - 2019)



КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ:

ВІД ІСТОРІЇ ДО МАЙБУТНЬОГО

(1964 – 2019)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Доповідач:

Завідувач кафедри криміналістики 
та судової медицини, кандидат 
юридичних наук, доцент, 

підполковник поліції Самодін А.В.



у 1964 році 
створена 

самостійна
кафедра 

криміналістики 
КИЇВСЬКОЇ ВИЩОЇ 
ШКОЛИ МВС СРСР

Станом на 2019 рік кафедрою прийнято участь у 
підготовці  20 докторів та понад 280 кандидатів 

юридичних наук



Перший керівник кафедри 
криміналістики

НАЗАРОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

керівник кафедри криміналістики
1964-1971 роки 

ветеран Другої світової війни,

фахівець-практик 



Заняття з криміналістики проводить керівник кафедри П.М. Назаров



Заняття з криміналістики проводить Ю.Ф.Жаріков



Доктор юридичних наук, професор 
САЛТЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО  

ВАСИЛЬОВИЧ  

керівник кафедри криміналістики
1971-1979 роки 

- криміналістична техніка

- криміналістична тактика

- судова експертиза



В.М. Салтевський приймає заступника міністра внутрішніх справ СРСР Ю.М.Чурбанова



Патріархи криміналістики - доктори юридичних наук, професори 
Р.С. Белкін, М.В. Салтевський, В.П. Бахін



Заняття з криміналістики проводить заступник начальника кафедри З.М. Ломако





- методологія криміналістики

- криміналістична тактика

- методика розслідування 
злочинів

Доктор юридичних наук, професор 
БАХІН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

керівник кафедри криміналістики
1979-1985 роки 







Під науковим 
керівництвом 
професора В.П. Бахіна 
захистили
докторські дисертації :

В.С. Кузьмічов,
А.В. Іщенко,
Є. Д. Лук’янчиков,
В.В. Лисенко, 
Н.С. Карпов,
П.В. Цимбал,
С.С. Чернявський,
Л.І. Аркуша,
І.В.  Гора,
В.А. Колесник,
Г.П. Власова





Робота спеціалізованої вченої ради в НАВС

В.П. Бахін, А.В. Іщенко,  В.С. Кузьмічов





Теоретичні та практичні проблеми 
криміналістичної тактики та 
методики розслідування злочинів

Під науковим керівництвом 
захищено понад 30 докторських та 
кандидатських дисертацій. 

Доктор юридичних наук, професор 
ЛУК’ЯНЧИКОВ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ

керівник кафедри криміналістики
1985-1993 роки 



На захисті кандидатської дисертації (НАВС, 2003 рік). 
У президії: 

Голова спеціалізованої вченої ради доктор юридичних наук Р.А. Калюжний,
вчений секретар  доктор юридичних наук Є.Д. Лук’янчиков





Криміналістична інформатика,
криміналістична кібернетика, електронні 
інформаційні та комп’ютерні технології, судова 
антропологія та комп’ютерна психофізіологічна 
діагностика і прогнозування поведінки людини

Автор понад 500 наукових публікацій, 
патентів, раціоналізаторських пропозицій, 
законопроектів та відомчих нормативно-
правових актів

Кандидат юридичних наук, доцент 
Біленчук Петро Дмитрович

керівник кафедри криміналістики
1993-1996 роки 





Виступ П.Д.Біленчука на конференції “ Актуальні проблеми 

криміналістики та судової експертології ” (ННІ № 2 НАВС, 2018 рік)



Слідча тактика

Експертне забезпечення досудового 
розслідування

Криміналістична тактика

Методика розслідування злочинів

Під науковим керівництвом захищено 
понад 25 докторських та кандидатських 
дисертацій

Доктор юридичних наук, професор 
КУЗЬМІЧОВ ВОЛОДИМИР 

СЕРГІЙОВИЧ

керівник кафедри криміналістики
1996-2004 роки 







А.В. Іщенко та В.С. Кузьмічов
з колегами Бакинського 
Державного університету 
(2003 рік)



Продовження криміналістичної школи професора В.С. Кузьмічова -
урочисте нагородження доктора юридичних наук, професора Ю.М.Чорноус



Слідча тактика

Криміналістична тактика

Методика розслідування 
злочинів

Під науковим керівництвом захищено 
понад 30 кандидатських дисертацій

Кандидат юридичних наук, професор 
ВЕСЕЛЬСЬКИЙ ВІКТОР КАЗИМИРОВИЧ

керівник кафедри криміналістики
2004-2015 роки 



Захист дисертації В.К. Весельським (НАВС, 1999 рік)
У президії: 
голова спеціалізованої вченої ради доктор юридичних наук В.І. Шакун,
заступник голови доктор юридичних наук Р.А. Калюжний, 
вчений секретар доктор  юридичних наук  А.В. Іщенко



Музей криміналістики (НАВС, 2013)



Колектив кафедри криміналістики (Київ, 2009 рік)





Академік В.Ю. Шепітько та професор  В.К. Весельський
відвідують  експозицію з криміналістики в музею НАВС



Родина академічних криміналістів (НАВС, 2015 рік) 



Зустріч з академіком В.О. Коноваловою
на засіданні спеціалізованої вченої ради  (НАВС, 2013 рік) 





Спеціалізована вчена рада Національного університету державної податкової 
служби України під головуванням професора П.В.Цимбала (Ірпінь) 













Професор В.Я.Радецька зі слухачами НАВС



Академік В.О. Коновалова у дружньому колі криміналістів кафедри 

(НАВС, 2013 рік)



Конференція присвячена 50-ти річчю кафедри 

криміналістики та судової медицини (НАВС, 2015)



Професор В.К. Весельський

на засіданні спеціалізованої вченої ради із захисту 

дисертацій (НАВС, 2013)



Історія і методологія криміналістики

Криміналістична тактика

Методика розслідування злочинів

Техніко-криміналістичне 
забезпечення розслідування 
злочинів

Використання спеціальних знань у 
розслідуванні злочинів

ЛІТОПИСЕЦЬ КРИМІНАЛІСТИКИ 

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР  

ІЩЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ







Під науковим 
керівництвом 
професора А.В.Іщенка 
захистили
докторські дисертації 
відомі вчені:

Л. Д. Удалова
Д. Й. Никифорчук
В. Г. Хахановський
О. І. Мотлях



Засідання спеціалізованої вченої ради  НАВС

під головуванням професора А.В. Іщенка 



Засідання спеціалізованої вченої ради (НАВС, 2011 рік)



Офіційний виступ проректора НАВС С.С. Чернявського у дружному 

колективі криміналістів Н.І. Клименко, М.А. Погорецький, А.М. Полях



На криміналістичній конференції Н.І. Клименко, А.В.Іщенко (НАВС, 2017)





Доктор юридичних наук, професор В.В. Тіщенко –

офіційний опонент у спеціалізованій вченій раді (НАВС, 2018 рік)



Академік В.Ю. Шепітько

відвідав кафедру криміналістики (НАВС, 2018 рік)









Академік В.Г. Гончаренко та представники кафедри на конференції в 

Академії адвокатури України (Київ, 2017 рік)



Професор О.В. Чуприна та ст. викладач Т.Г. Нагайник на 

Військово-медичній конференції (Одеса, 2018)



Професор Ю.М.Чорноус у президії  на “ Конгресі криміналістів “ (Одеса, 2018)

https://www.naiau.kiev.ua/pacs/image-cache/180918_12.4ccedcca.jpg


Колектив кафедри на конференції ,

присвяченій 85-річчю професора Н.І. Клименко (Київ, 2018)



https://www.naiau.kiev.ua/pacs/image-cache/010219_11.4ccedcca.jpg


Представники НАВС на конференції в Національній академії 

прокуратури України (Київ, 2016)



Круглий стіл “ Огляд місця події ” (НАВС, с. Деревач, 2018)



Поліцейські кафедри криміналістики та судової медицини 

“ Збір по тривозі ” (НАВС, 2017 рік)



Криміналістична конференція в ННІ 2 (НАВС, 2016)



Методичний семінар інновації у викладанні професійно-

орієнтованих навчальних дисциплін (НАВС, 2017)







Конференція “ Актуальні проблеми криміналістики та судової 

експертології ” (ННІ № 2 НАВС, 2018 рік)









День кадрової служби (НАВС, 2019 рік)











Кафедра криміналістики на конференції“ Актуальні питання судової
експертології, криміналістики та кримінального процесу (Київ, 2019)



Професор Антонюк П.Є. , з іноземними колегами центру підтримки
миротворчих операцій ЗС Канади, м. Кінгстон, Канада, 2018) , навчальний курс
«Захист дітей у миротворчих операціях»

https://www.naiau.kiev.ua/pacs/image-cache/101018_19.4ccedcca.jpg
















Тренінг “ Зелена кімната ”(НАВС, 2019)







https://www.naiau.kiev.ua/pacs/image-cache/010218_1.4ccedcca.jpg
















https://www.naiau.kiev.ua/pacs/image-cache/28_02_19_10.189d929a.jpg












































https://www.naiau.kiev.ua/pacs/image-cache/310518_30.4ccedcca.jpg




Виставка “ Зброя і безпека ”(Київ, 2019)





https://www.naiau.kiev.ua/pacs/image-cache/040718_1_.4ccedcca.jpg




ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ



Створено навчальні відеофільми, які 

озвучено українською та англійською 

мовами (2019 рік)




