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1. Прізвище, ім’я та по батькові  Семеногов Вячеслав Володимирович 

2. Вчене звання, посада  кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

криміналістики. 

3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи:  «Тактика проведення 

вербальних слідчих дій при подоланні протидії розслідуванню» (1,5  друк. арк.).  

 4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Тактика проведення 

вербальних слідчих дій при подоланні протидії розслідуванню» (1,65  друк. арк.). 

4.1. Форми  впровадження: – опубліковано 2 наукові статті та 2 тез наукових 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: розглянуто тактичні 

особливості проведення деяких слідчих дій та надано тактичні рекомендацію 

спрямовані на викриття й подолання протидії розслідуванню злочинів на 

досудовому розслідуванні. 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

1) LХIIІ Міжнароднa науково-практичнa конференції «Євроінтеграція в 

інноваціях як чинник розвитку наукового прогресу». 29-30 листопада 2018 р., м. 

Чернівці. 

2)LXV Міжнародна науково-практична конференція «Наукова діяльність в 

умовах євроінтеграції» 15-16 грудня 2018 р., м. Чернівці. 

9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 

1) Тактичні особливості проведення допиту в умовах подолання протидії 

розслідуванню злочинів. // Порівняльно-аналітичне право − 2018. − Вип. № 5. − 

Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», (електронне наукове 

фахове видання http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja) (0,5 друк. арк.). 

2) Використання вербальної інформації для викриття та подолання протидії 

розслідуванню. // Право і суспільство – 2018. – Вип. № 6. – Дніпро: Національна 

академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний 

університет», «Фонд юридичної науки Академіка права  В. В. Сташиса»   (0,6 друк. 

арк.) 

http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja


Тези: 

1) Деякі особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів, прихованих 

інсценуванням: // Євроінтеграція в інноваціях як чинник розвитку наукового 

прогресу: матер. міжнар. наук-практ. конф. (29-30 листопада 2018 р. м., Чернівці) – 

Чернівці, 2018 (0,25 друк. арк.). 

2) Допит як засіб викриття інсценувань: // Наукова діяльність в умовах 

євроінтеграції: матер. міжнар. наук-практ. конф. (15-16 грудня 2018 р., м. Чернівці) 

– Чернівці, 2018 (0,3 друк .арк.) 

 9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

1) Використання вербальної інформації для викриття та подолання протидії 

розслідуванню. // Право і суспільство – 2018. – Вип. № 6. – Дніпро: Національна 

академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний 

університет», «Фонд юридичної науки Академіка права  В. В. Сташиса»   (0,6 друк. 

арк.) – Google Scholar 

2) Тактичні особливості проведення допиту в умовах подолання протидії 

розслідуванню злочинів. // Порівняльно-аналітичне право − 2018. − Вип. № 5. − 

Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», (електронне наукове 

фахове видання http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja) (0,5 друк. арк.). 

         

Викладач      Семеногов В.В. 
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