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2. Вчене звання, посада канд. юрид. наук, асистент кафедри криміналістики.

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Залучення 

спеціаліста до кримінального провадження» (1,5 д.а.)

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.

«Залучення спеціаліста до кримінального провадження» (1,5 д.а.)

 4.1. Форми  впровадження:  за темою дослідження опубліковано  3  наукові статті.

      4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  Досліджено організацію участі 

спеціаліста при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій. Визначено особливості 

залучення спеціаліста стороною захисту, участь групи спеціалістів у проведенні слідчих 

(розшукових) дій. Розкрито окремі питання участі спеціаліста при проведенні 

допиту. Проаналізовано процесуальні норми, що регламентують участь 

спеціаліста у допиті. Досліджено організацію залучення спеціаліста при проведені 

обшуку. Запропоновано форми допомоги, що може надавати спеціаліст під час 

обшуку.

9. Видавнича діяльність 

Статті:

1. Яремчук В. О. Взаємодія слідчого та спеціаліста під час слідчих 

(розшукових) дій / В. О. Яремчук // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. – Вип. 5. – 2016. (0,5 д.а.).

2. Яремчук В. О. Роль спеціаліста у проведенні допиту / В. О. Яремчук // 

Проблеми законності: фахове вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Вип. 

135. (0,5 д.а.).

3. Яремчук В. О. Організаційні засади участі спеціаліста у проведенні обшуку 

/ В. О. Яремчук // Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове вид. 

Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Вип. 2 (10). – 2016.  (0,5 д.а.).

9.1.  Публікації у наукометричних базах даних:

1. Яремчук В. О. Роль спеціаліста у проведенні допиту / В. О. Яремчук // 

Проблеми законності: фахове вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. –           

Вип. 135  (0,5 д.а.) ( Index Copernicus, РІНЦ). 
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2. Яремчук В. О. Організаційні засади участі спеціаліста у проведенні 

обшуку / В. О. Яремчук // Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове 

вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Вип. 2 (10). – 2016. (0,5 д.а.) ( Index 

Copernicus, РІНЦ).

13. Підготовка відгуків на автореферати. 

Підготовлено (разом з проф. В.Ю. Шепітько) відгук на автореферат 

кандидатської дисертації Токаренко Кристіни Вікторівни «Процесуальний 

порядок закритття кримінального провадження».

18. Відзнаки та нагороди  у звітному році.

Подяка ректора Національного юридичного універститету імені Ярослава 

Мудрого з нагоди Дня університету.
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