
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2019 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по батькові –  Затенацький Дмитро Вікторович 

2. Науковий ступінь, посада  кандидат юридичних наук,  доцент, на 0,5 ставки 

за основним місцем роботи. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи 

«Енграмологія як основа побудови тактичних прийомів, спрямованих на актуалізацію 

ідеальних слідів» (0,75 д.а.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

«Енграмологія як основа побудови тактичних прийомів, спрямованих на актуалізацію 

ідеальних слідів»   (0,75 д.а.). 

4.1. Форми впровадження виконаних  НДР – опубліковано параграф підручника,  1  

наукова стаття  та тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено механізм формування 

ідеальних слідів. Визначено техніко-криміналістичні та тактичні прийоми, які 

спрямовані на актуалізацію ідеальних слідів. 

     8. Участь у конференціях, семінарах.  

Приймав участь у таких наукових заходах. 

Стажування з метою підвищення кваліфікації за програмою: Scientific and 

pedagogical internship «Innovative technologies in legal education: experience of the 

European Union countries»: Internship proceedings, June 17-28, 2019. Wloclawek, 

Republic of Poland. 

9. Видавнича діяльність. 

 1). Криміналістика: підручник у 2 т. Т.1. за ред. В. Ю. Шепітька. Параграф 

«Залучення спеціаліста під час кримінального провадження». Харків: Право, 2019. 

С. 440-444. (0,2 д.а.). 

 2). Викладання криміналістики у системі сучасної вищої юридичної освіти в 

Україні: перспективи та міжнародний досвід // Scientific and pedagogical internship 

«Innovative technologies in legal education: experience of the European Union 

countries»: Internship proceedings, June 17-28, 2019. Wloclawek, Republic of Poland. – 

C. 23-26 (0,35 д.а.)  



9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science. 

1.  Realization of the human right to palliative care in Ukraine: problems and legal 

questions (review). Shevchuk O., Trofymenko V., Martynovskyi V., Goncharenko 

G., Zatenatskyi D. / Georgian Medical News (Georgia-USA). – №  4. (289), 2019. P. 

168-173. (1,0/0,2 д.а.) (Scopus, Web of Science, Index Copernicus).  
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http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 

Додаток 1. 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

 

 

1. 

 

Scopus, Web of science 
1, Realization of the human right to palliative 

care in Ukraine: problems and legal questions 

(review). / Georgian Medical News (Georgia-

USA). – № 4. (289), 2019. P. 168-173. 

(співавтори: Shevchuk O., Trofymenko V., 

Martynovskyi V., Goncharenko G.). 

50 

7. Криміналістика: підручник у 2 т. Т.1. за ред. 

В. Ю. Шепітька. Параграф «Залучення 

спеціаліста під час кримінального 

провадження». Харків: Право, 2019. С. 440-

444. 

10 

 

 

12. 

Викладання криміналістики у системі 

сучасної вищої юридичної освіти в Україні: 

перспективи та міжнародний досвід // 

Scientific and pedagogical internship 

«Innovative technologies in legal education: 

experience of the European Union countries»: 

Internship proceedings, June 17-28, 2019. 

Wloclawek, Republic of Poland. – C. 23-26.  

60 

 УСЬОГО 120 

 


