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1. Прізвище, ім’я та по батькові  Білецька Ганна Андріївна 

      2. Вчене звання, посада кандидат медичних наук, доцент, доцентка 

кафедри криміналістики. 

     3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи: – «Історія становлення 

та розвитку судово-біологічної експертизи речових доказів», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: – «Історія 

становлення та розвитку судово-біологічної експертизи речових доказів», 2,5 

друк. арк. 

4.1. Форми  впровадження: за темою дослідження опубліковано 3 

статті та 2 тез. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: визначено, що 

сьогодні існує доволі велика кількість питань, на які при виробництві 

експертних досліджень речових доказів біологічного походження (волосся, 

кров, сперма, слина, кістки) відповіді можуть бути тільки про «схожість» чи 

«несхожість» або «не виключається можливість про…» зразків, якщо 

використовуються морфологічні та хімічні методи дослідження. І тільки 

впровадження до блоку загальноприйнятих методик генотиппоскопії надає  

можливість отримати відповіді доказовості рівня А на такі питання в разі:  

– потреби встановлення належності крові, слини, сперми, волосся, органів, 

тканин чи окремих частин тіла конкретній особі або виключення такої 

належності; 

– встановлення статевої належності біологічних слідів і об'єктів; 

– діагностичного типування з метою наступної ідентифікації з об'єктами 

злочинів або нещасних випадків; 

– встановлення факту настання вагітності після зґвалтування з метою 

визначення того, що вагітність настала від конкретної особи і остання є 

генетичним батьком дитини; 



– розслідування фактів дітовбивства, в тому числі новонародженої дитини, 

викрадення дітей, підміни їх у пологовому будинку для встановлення того, чи є 

певні особи батьками дитини; 

– встановлення, чи є останки або частини трупа останками певної (однієї) 

людини за дослідженням біологічних зразків близьких родичів; 

– виявлення зв'язку між різними злочинами, якщо сліди біологічного матеріалу, 

виявлені на місцях різних злочинів, залишені однією і тією самою особою; 

– порівняння генетичного профілю наданого на дослідження біологічного 

об'єкта з генетичними даними в комп'ютерній базі даних для організації 

розшуку конкретної особи; 

– потреби в забезпеченні, за відсутності підозрюваного, збереження 

біологічного об'єкта для наступної ідентифікації встановленої особи; 

– встановлення справжніх батьків дитини у цивільних справах про спірне 

походження дітей; 

– встановлення зиготності (походження з однієї клітини, що утворилася 

безпосередньо після злиття чоловічої та жіночої статевих клітин) близнюків; 

– встановлення родинності декількох осіб. 

8. Участь у конференціях: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників медичної науки» (26-27 лютого 2021 

року,  м. Львів).  

2. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми судового права» (м. 

Харків, 23 квітня 2021 р.) 

3. «Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: 

пошуки молодих вчених» VII Всеукраїнська науково-практична конференція. 

(19 листопада 2021 р., м. Одеса, Україна). 

 9. Видавнича діяльність: 

Статті: 

1. Білецька Г. А. Современные методы исследования следов крови в 

судебно-медицинской практике. Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". 2021.  №11. URL: https://www.inter-



nauka.com/uploads/public/16056209619201.pdf (дата звернення 22.11.2021) (0,8 

др.арк.).  

2. Білецька Г.А. Судово-медичне значення використання генотипоскопії 

при виробництві експертизи речових доказів біологічного походження. 

Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. 2021. Вип. 35. С. 

58-61. URL: http://www.sci-notes.mgu.od.ua/35  (дата звернення 22.11.2021) 

(0,4 др.арк.)  

3. Белецкая А. А. Исследование волос в экспертной практике на 

современном этапе. Международный научный журнал "Интернаука". 2021. 

№13. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16006875515994.pdf 

(дата звернення 22.11.2021) (0,9 др. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

4. Сучасні можливості та проблеми судово-медичної експертизи волосся. 

Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки: 

збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2021 року). – Львів: ГО «Львівська 

медична спільнота», 2021. C.63-67 (0,2 др. арк.). 

5. Значення дослідження слідів крові як одного з доказів злочину під час 

судового провадження. Актуальні проблеми судового права : матеріали 

міжнар. конф. (Харків, 23 квіт. 2021 р.) / редкол.: Л. М. Москвич та ін. – 

Харків : Право, 2021. C.206-208  (0,2 др.арк.). 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних.  

1. Білецька Г. А. Современные методы исследования следов крови в 

судебно-медицинской практике. Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". 2021.  №11. URL: https://www.inter-

nauka.com/uploads/public/16318074664160.pdf  (дата звернення 22.11.2021) 

(0,8 др.арк.). Журнал зареєстровано в міжнародних каталогах наукових 

видань та наукометричних базах даних: Index Copernicus International (ICI); 

Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; Open Academic Journals 

http://www.sci-notes.mgu.od.ua/35
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16318074664160.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16318074664160.pdf


Index; Research-Bib; Turkish Education ndex; Polish Scholarly Bibliography; 

Electronic Journals Library; Staats- und Universit tsbibliothek Hamburg Carl von 

Ossietzky; InfoBase Index; Open J-Gate; Academic keys; Наукова періодика 

України; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); CrossRef. 

2. Білецька Г.А. Судово-медичне значення використання 

генотипоскопії при виробництві експертизи речових доказів біологічного 

походження. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. 

2021. Вип. 33. С. 112-115. URL: https://www.inter-

nauka.com/uploads/public/16318074664160.pdf  (дата звернення 22.11.2021) 

(0,8 др.арк.). Index Copernicus International (ICI). 

3. Белецкая А. А. Исследование волос в экспертной практике на 

современном этапе. Международный научный журнал "Интернаука". 2021. 

№13. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16348439685135.pdf   

(дата звернення 22.11.2021) (0,9 др.арк.). Журнал зареєстровано в 

міжнародних каталогах наукових видань та наукометричних базах даних: 

Index Copernicus International (ICI); Ulrichsweb Global Serials Directory; Google 

Scholar; Open Academic Journals Index; Research-Bib; Turkish Education ndex; 

Polish Scholarly Bibliography; Electronic Journals Library; Staats- und Universit 

tsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; InfoBase Index; Open J-Gate; 

Academic keys; Наукова періодика України; Bielefeld Academic Search Engine 

(BASE); CrossRef. 

 

К. мед. н., доцент                                      Білецька Г.А. 

Затверджено на засіданні  

кафедри криміналістики 

(протокол №      від              2021 р.) 

Ст. лаборант                                                       Дуднікова І. Є. 
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