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Практичне заняття по темі “Судова балістика” 
 

Мета заняття 
1. Закріплення теоретичних знань про механізм утворення слідів 

застосування зброї як джерел і носіїв криміналістичної інфор-
мації. 

2. Набуття практичних навиків по використанню криміналістич-
них науково-технічних засобів і методів виявлення, огляду, 
фіксації, вилучення, опису вогнепальної зброї, бойових припа-
сів і об’єктів із слідами, які виникають в результаті пострілу. 

3. Ознайомлення з основами методики проведення, умовами і 
особливостями призначення судово-балістичних досліджень. 

 
План проведення заняття 

1. Розгляд контрольних питань. 
2. Вивчення механізму пострілу і утворення слідів від деталей та 

механізмів зброї на кулях і гільзах. 
3. Огляд і опис стріляних гільз. 
4. Огляд і опис стріляних куль. 
 

 Матеріально-технічне забезпечення  
1. Стріляні кулі та гільзи. 
2. Збільшувальні лупи. 
3. Щтангенциркуль, лінійки. 
4. Плакати із зображенням будови пістолета Макарова. 
5. Учбові колекції куль, гільз та патронів. 
6. Довідкова література. 
 

Контрольні питання 
1. Поняття судової балістики. 
2. Питання, які вирішуються судово-балістичними дослідження-

ми. 
3. Класифікація ручної вогнепальної зброї та боєприпасів. 
4. Механізм утворення слідів на стріляних кулях і гільзах. 
5. Правила, яких необхідно дотримуватися при виявленні, огляді, 

фіксації, вилученні і зберіганні вогнепальної зброї, знайденої 
на місці події, та інших речових доказів, які підтверджують 
факт застосування вогнепальної зброї. 

6. Загальні відомості про методики ідентифікаційних та неіденти-
фікаційних судово-балістичних досліджень. 
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Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення  
практичних  занять  по темі  “Судова балістика” 

 Перед тим, як приступити до виконання практичних вправ, необ-
хідно вивчити теоретичні положення теми, ознайомитися з устроєм 
тих видів учбової зброї та боєприпасів, які є в кабінеті криміналістики. 

Для виконання вправ використовують учбову зброю або їх макети, 
плакати, наставлення, учбові боєприпаси. Під час занять необхідно 
дотримуватись відповідних правил користування зброєю та боєприпа-
сами. 

  
Слідчий огляд і опис основних ознак стріляної гільзи  

 Для визначення виду і моделі зброї по стріляним гільзам необхід-
но встановити в представленій стріляній гільзі основні ознаки за та-
кою послідовністю: 

1) форма гільзи (ціліндрична, пляшкова, конічна, із закраїною чи 
без, із кільцевою проточкою); 

2) матеріал, із якого виготовлена гільза (латунь, мідь, картон, ко-
лір, розташування капсюля, маркувальні позначки на донці); 

3) розміри гільзи (довжина, внутрішній  діаметр дульця, 
діаметр шляпки і корпуса); 

4) сліди кріплення кулі в гільзі (форма слідів, їх кількість, місце 
розташування, кірнення, кільцевий обжим, туга посадка); 

5) вага гільзи; 
6) слід від бійка ударника (його розташування, форма, вид дна 

сліду); 
7) взаєморозташування сліду відбивача і викидувача). 
 
Завдання 1 
Оглянути стріляну гільзу. Скласти фрагмент протоколу огляду 

стріляної гільзи. При цьому зробити схематичне зображення загаль-
ного виду і шляпки з маркувальними позначеннями і слідами, утворе-
ними деталями зброї. На підставі конструктивних даних стріляної 
гільзи по довідкових таблицях та колекційних зразках визначити вид 
патрона, складовою якого вона є, а також вид і модель зброї, для якої 
призначений даний патрон. В кінці фрагменту протоколу сформулю-
вати питання для проведення балістичної експертизи. 

 
Слідчий огляд і опис основних ознак стріляної кулі  

 Для визначення виду і моделі зброї по стріляних кулях необхідно 
встановити в представленій стріляній кулі основні ознаки за такою 
послідовністю: 
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1) форма кулі (ціліндрична з гострим, тупим чи плоским кінчи-
ком); 

2) устрій кулі (оболонкова чи ні, колір оболонки); 
3) довжина кулі, її діаметр та вага; 
4) наявність на кулі слідів кріплення її в гільзі; 
5) за наявності їх вивчити сліди полів нарізів каналу ствола і ви-

значити їх кількість, направлення, ширину; 
6) чи маються на поверхні кулі частинки сторонніх елементів 

(крові, волосся тощо). 
 
 Завдання 2 
 Оглянути представлену стріляну кулю. Скласти фрагмент прото-

колу огляду стріляної кулі. При цьому зробити схематичне зображен-
ня загального виду, слідів полів нарізів, інших слідів, що маються на 
кулі (вдавленості тощо). На підставі конструктивних даних стріляної 
кулі по довідкових таблицях та колекційних зразках визначити вид 
патрона, складовою якого вона є, а також вид і модель зброї, для якої 
призначений даний патрон. В кінці фрагменту протоколу сформулю-
вати питання для проведення балістичної експертизи. 
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