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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Обговорення наукового дослідження Савельєвої Ірини Валеріївни на 

тему «Мовленнєвий портрет особи в системі криміналістичних знань», 

поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» щодо рекомендації до розгляду та захисту в 

разовій спеціалізованій вченій раді.  

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідь Савельєвої І. В. про результати виконаного дослідження, яка 

у своєму виступі ознайомила присутніх із структурою дисертації, 

обґрунтувала актуальність обраної теми дослідження, сформулювала його 

мету та завдання, охарактеризувала основні положення, що відображають 

наукову новизну дослідження, висвітлила наукову та практичну значущість 

одержаних результатів. Здобувач зазначила, що підсумки розробки проблеми 

в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки було 

оприлюднені на науково-практичних конференціях, основні результати 

дисертаційного дослідження викладено у статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях. Як зазначила доповідачка, наукова новизна одержаних 

результатів визначається тим, що робота є одним із перших в Україні 

комплексним монографічним дослідженням мовленнєвого портрету особи в 

системі криміналістичних знань з метою використання ознак мовленнєвого 

портрету особи в кримінальному провадженні, зокрема при проведенні 

слідчої (розшукової) дії - пред’явлення особи для впізнання за голосом та 

проведенні криміналістичних експертиз, на основі якого сформульовано 

низку наукових положень, висновків та пропозицій.  

По закінченню доповіді Савельєвої І. В. присутніми були поставлені 

наступні запитання: 

Тарасенко В. Є. доктор юридичних наук, професор: Як Ви вірно 

зазначили, для проведення будь-якої експертизи необхідна наявність 

спеціальних знань в особи, яка проводить таку експертизу. В процесі 

підготовки Вашого дослідження чи контактували Ви з експертами, 

практичними працівниками експертних установ? 

Відповідь Савельєвої І. В.: Дякую за поставлене питання. Так, дійсно, 

при проведенні дослідження я співпрацювала з експертами, що проводить 

експертизи аудіо-відеозаписів, а саме лінгвістичні дослідження, в 

Херсонському Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі, з 

метою поєднання теоретичного наукового і практичного обґрунтування 

дослідження ознак мовленнєвого портрету особи при проведенні 

криміналістичних експертиз, а також щодо розробленої методики проведення 

комплексної соно-лінгвістичної експертизи.  

Тарасенко В. Є.: Дякую, наступне питання: У зв’язку з чим у Вашій 

дисертаційній роботі не зазначене анкетування експертів як частини 

емпіричної бази дослідження? 
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Відповідь Савельєвої І. В.: Дякую за питання. В нашій дисертаційній 

роботі були використані статистичні методи обробки анкетування слідчих 

Національної поліції шести областей України. Експертів, які проводять 

лінгвістичні дослідження в кримінальних провадженнях в Україні близько 

десяти осіб, що є статистично незначимим числом, і при застосуванні 

статистичних методів обрахунку результати хоча і будуть об’єктивно 

вірними, проте не будуть показовими. Саме тому анкетування експертів ми 

не використали для дослідження особливостей використання ознак 

мовленнєвого портрету особи при проведенні криміналістичних експертиз.  

Тетерятник Г. К. кандидат юридичних наук, доцент: Тема Вашого 

дисертаційного дослідження дуже цікава, нова і дійсно має прикладне 

значення. Положення дисертації, які ми почули під час виступу та які 

містяться в дисертації, вказують на розроблення методик, які до цього не 

мали місця. Вони розроблені на наукових дослідженнях та на емпіричній 

базі. Чи є апробація таких методик у вигляді методичних рекомендацій? 

Відповідь Савельєвої І. В.: Дякую за запитання. На даний час методичні 

рекомендації розроблено та знаходяться в процесі друку. Крім того ми 

співпрацювали з Херсонським науково-дослідним експертно-

криміналістичним центром та Одеським наукового-дослідного інститутом 

судових експертиз щодо практичного застосування окремих положень, про 

що є відповідні акти впровадження додані до дисертаційної роботи.  

Пасько О.М. кандидат юридичних наук, доцент: Цікавить 

обґрунтування здобувачем практичного значення обраної тематики 

дисертації, наскільки важливим стало розроблення цієї теми з точки зору 

практичного застосування? 

Відповідь Савельевої І.В.: Дякую за запитання. Практичне значення 

обраної теми дисертації знайшло своє відображення в тому, що 

сформульовані й аргументовані теоретичні та практичні положення, 

висновки й пропозиції дисертації можуть бути використані у 

правозастосовній діяльності експертних установ – у процесі практичної 

діяльності судових експертів при проведенні судових експертиз із 

використанням елементів мовленнєвого портрету особи (акт впровадження 

акт впровадження Херсонського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України від 05 листопада 2020 р. , 

Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових 

експертиз МЮУ від 17 листопада 2020 р. ). 

Також ознаки мовлення використовуються під час досудового 

розслідування слідчими, зокрема, під час проведення такої слідчо-

розшукової дії як пред’явлення для впізнання особи за голосом. 

Проаналізувавши практику їх діяльності, методичні рекомендації надані 

МВС ми дійшли висновку, що по суті проводиться не впізнання за голосом, а 

саме впізнання за ознаками мовлення, тому що 85% перелічених ознак, за 

якими проводиться впізнання, це ознаки мовлення, а не голосу, який є лише 

інструментом реалізації усного мовлення. Відповідно впровадження в 

практичну діяльність передбачає і рекомендації слідчим, щодо особливостей 
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проведення такої слідчої-розшукової дії. Дякую. 

Тарасенко В. Є. доктор юридичних наук, професор: Як Ви 

співвідносите поняття «криміналістичні експертизи» та «судові експертизи»? 

Відповідь Савельєвої І. В.: Чинний Закон України «Про судову 

експертизу» не передбачає класифікації судових експертиз взагалі. Таку 

класифікацію ми можемо знайти тільки в підзаконних нормативних актах, 

зокрема в «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції 

України ще у 1998 році. Згідно такого документу криміналістичні експертизи 

поряд з іншими є видом судових експертиз. Погоджуємось з такою позицією 

і вважаємо, що поняття «судові експертизи» та «криміналістичні експертизи» 

співвідносяться як загальне та окреме.  

Тетерятник Г. К. кандидат юридичних наук, доцент: У Вашій роботі Ви 

зазначаєте, що поняття «мовний портрет» та «мовленнєвий портрет» 

різняться. В чому полягає відмінність між цими поняттями? 

Відповідь Савельєвої І. В.: Дякую за питання. Дослідивши тлумачення 

понять «мовний портрет» та «мовленнєвий портрет» в криміналістиці та 

інших науках, ми виявили що чіткого розмежування цих понять немає в 

жодній з наук. У філологічних та психологічних галузях науки, а як наслідок 

і в криміналістиці, часто мають місце підміна понять та їх ототожнення. В 

першу чергу, це пов’язано з тим, що наука незалежної України є 

«спадкоємицею» науки радянського періоду. В той час наукові здобутки 

викладались переважно російською мовою і як наслідок виникали складнощі 

перекладу. Українські відповідники російських термінів «речь» і «язык» 

відповідно «мовлення» та «мова» є дуже схожими за вимовою та 

написанням. Саме тому їх часто використовують як синоніми.  

Проте в результаті нашого дослідження було доведено, що це 

принципово різні поняття. Відповідно різняться і поняття «мовний портрет» 

та «мовленнєвий портрет». Мовний портрет є нормативним для носія 

мовлення – представника певної соціальної спільноти залежно від професії та 

роду занять, рідної мови мовця, статевої та вікової належності.  

Мовленнєвий портрет особи - це сукупність криміналістично-значимих 

мовленнєвих ознак особи, які реалізуються мовними засобами і 

характеризуються соціальними, віковими, етнокультурними ознаками та 

проявляються безпосередньо в мовленнєвій ситуації, яку створюють 

учасники комунікації, та встановлюються за результатами аналізу 

матеріальних та ідеальних слідів мовлення 

Співставлення ознак «мовного портрету» з ознаками «мовленнєвого 

портрету» конкретної особи дозволяє визначити її належність до жіночої чи 

чоловічої статі, встановити приблизний вік мовця, за ступенем володіння 

мовою – чи є така рідною для мовця, за вживанням професіоналізмів, 

діалектизмів чи жаргонізмів – його належність відповідно до певної професії, 

території мешкання чи субкультури тощо, тобто провести групофікацію.  

Після відповідей на запитання завідувач кафедри професійних та 

спеціальних дисциплін, доктор юридичних наук, професор Шкута О. О. 
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озвучив висновок наукового керівника – доктора юридичних наук, 

професора, заслуженого юриста України – Стратонова Василя 

Миколайовича.  

Науковим керівником зазначено, що тему дисертації затверджено 

Вченою Херсонського державного університету, 28 листопада 2016 року 

(протокол № 5). Відзначено науковий внесок Савельєвої І. В. у питання 

розробки теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо 

мовленнєвого портрету особи в системі криміналістичних знань.  

Ускладнення криміногенної обстановки на світовому та національних 

рівнях обумовлюється розростанням економічної та соціальної кризи, 

підсиленої світовими масштабами пандемії. У таких умовах важливе місце у 

забезпеченні прав та свобод людини, громадської та світової безпеки 

відводиться органам, на яких покладений обов’язок проводити досудове 

розслідування.  

Вчиняючи протиправні дії, правопорушник прагне залишитись 

невпізнаним з метою уникнення юридичної відповідальності, вдаючись до 

зміни зовнішності, знищення слідів пальців рук та слідів біологічного 

походження. Змінити мовлення особі набагато важче, ніж замаскувати 

зовнішність чи знищити слідосприймаючі об’єкти. Дослідження 

матеріальних та ідеальних слідів мовлення людини відкриває перспективи 

підвищення ефективності досудових розслідувань, оскільки його ознаки 

можуть слугувати досягненню як ідентифікаційних, так і діагностичних 

завдань у криміналістиці.  

Дисертація І. В. Савельєвої присвячена розв’язанню окреслених та 

інших проблем, що свідчить про актуальність її тематики. Теоретичним 

підґрунтям дисертаційного дослідження стали праці науковців-криміналістів, 

які досліджували лише окремі криміналістичні можливості встановлення 

особи за особливостями її мовлення, а також досягнення в інших галузях 

науки, зокрема лінгвістиці, психології, медицині.  

У сучасній криміналістичній науці відсутнє комплексне дослідження 

мовленнєвого портрету особи та особливостей використання його ознак у 

досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень. Таким чином, 

відсутність комплексного дослідження цього питання у науці 

криміналістики, зумовило вибір теми дисертаційного дослідження та 

визначило її основні напрямки 

Аналіз дисертації І. В. Савельєвої дозволяє стверджувати, що вона 

побудована за цілісною схемою, окремі підрозділи логічно поєднані між 

собою, чим забезпечується комплексність та системність роботи. У 

дисертаційному дослідженні, дисертантка вдало сформулювала низку 

висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на розробку нових 

підходів щодо вдосконалення криміналістичної ідентифікації, групофікації та 

діагностики у кримінальних провадженнях. Структурно-логічна побудова 

дисертації є доцільною, розставлені акценти є актуальними, що свідчить про 

науково-аргументований підхід до вирішення поставлених завдань і 

забезпечує досягнення мети дослідження.  
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Об’єкт і предмет дисертаційного дослідження визначені відповідно до 

вимог МОН України та дозволяють всебічно проаналізувати поставлену 

проблему. Структура дисертації в цілому відповідає її назві.  

Достовірність отриманих результатів і пропозицій було забезпечено 

правильно обраними підходами до проведеного 

дослідження. Обґрунтованість сформульованих у дисертації наукових 

положень, висновків і рекомендацій підкріплюється емпіричною базою 

дослідження, яку становлять аналітичні та статистичні матеріали, щорічні 

звіти та результати проведеного анкетування.  

Новизна дослідження спрямована на розробку науково обґрунтованих 

пропозицій та рекомендації щодо використання ознак мовленнєвого портрету 

особи в оперативно-розшуковій, слідчій та експертній практиці. Вбачається, 

що в результаті проведеного дослідження дисертантці вдалося 

сформулювати низку нових наукових положень і висновків, які мають 

теоретико-прикладне значення. До найбільш значущих наукових результатів 

дослідження необхідно віднести такі: у представленій науковій праці 

здобувачем досить вдало обґрунтовано необхідність на законодавчому рівні 

передбачити впізнання особи за мовленням як різновид слідчої (розшукової) 

дії пред’явлення для впізнання особи, а також доповнити класифікацію 

судових експертиз.  

Заслуговує на підтримку авторське формулювання поняття 

«мовленнєвий портрет особи», під яким розуміється сукупність 

криміналістично-значимих мовленнєвих ознак особи, які реалізуються 

мовними засобами і характеризуються соціальними, віковими, 

етнокультурними ознаками та проявляються безпосередньо в мовленнєвій 

ситуації, яку створюють учасники комунікації, та встановлюються за 

результатами аналізу матеріальних та ідеальних слідів мовлення.  

Дисертанткою цілком правильно обґрунтовано наукове положення про 

структуру мовленнєвого портрету, в якій встановлено наявність 

горизонтальної та вертикальної підструктур ознак мовленнєвого портрету, 

які є взаємозалежними та взаємодіючими між собою у ході аналізу мовлення 

особи, що реалізувалось в конкретному мовленнєвому акті. Вертикальна 

підструктура ознак мовленнєвого портрету містить ознаки, що формуються 

залежно від мети дослідження мовлення особи. До них відносяться: окремі 

(групофікаційні), ситуаційні (діагностичні) та індивідуальні (ідентифікаційні) 

системи ознак. Горизонтальна підструктура ознак мовленнєвого портрету 

формується за типами мовлення і містить: усно-мовленнєві ознаки; писемно-

мовленнєві ознаки; змішані ознаки мовлення.  

Дисертанткою слушно підкреслена можливість запозичення 

позитивного досвіду іноземних держав захисту біометричних персональних 

даних, зокрема записів мовлення особи, в контексті криміналістичної 

реєстрації. Слід підтримати й пропозицію авторки про необхідність 

запровадження комплексної соно-лінгвістичної експертизи.  

Виходячи зі змісту роботи, можна стверджувати про самостійність і 

цілісність проведеного дослідження, його актуальність і високий науковий 
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рівень, теоретичне і практичне значення у правозастосовній, правотворчій, 

науково-дослідній сферах, а також в освітньому процесі. Слід зазначити, що 

виявлена дисертанткою об’єктивна картина реального стану проведення 

пред’явлення для впізнання особи та призначення судових експертиз за 

ознаками мовлення дозволила І. В. Савельєвій підготувати комплексну, 

самодостатню роботу, зміст якої свідчить про глибоке вивчення здобувачем 

проблем дослідження, відмінні навички здійснення аналізу нормативних 

актів і літератури та сформулювати на належному теоретичному рівні 

науково виважені висновки і пропозиції.  

Основні положення та висновки дисертації викладено у тринадцяти  

наукових публікаціях, серед яких шість наукових статей (одна з яких у 

науковому періодичному виданні іншої держави), опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, та семи тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях.  

Дисертацію оформлено відповідно до встановлених МОН України 

вимог, написано граматично правильно та достатньо логічно, з 

використанням загальноприйнятої наукової термінології.  

В цілому, зміст та актуальність обраної теми дозволяє високо оцінити 

дисертаційне дослідження Савельєвої Ірини Валеріївни на тему 

«Мовленнєвий портрет особи в системі криміналістичних знань», яке є 

завершеною працею, в якій отримано нові результати, що в сукупності 

вирішують актуальне наукове завдання. Дослідження відповідає вимогам, які 

ставляться до такого виду наукових робіт, а її авторка –  Савельєва Ірина 

Валеріївна – заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філософії.  

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці: 

Професор кафедри кримінального процесу, доктор юридичних наук, 

професор, Тарасенко В. Є. відмітив, що актуальність обраної теми не 

викликає сумнівів. Адже ускладнення криміногенної обстановки на 

світовому та національних рівнях обумовлюється розростанням економічної 

та соціальної кризи, підсиленої світовими масштабами пандемії. У таких 

умовах важливе місце у забезпеченні прав та свобод людини, громадської та 

світової безпеки відводиться органам, на яких покладений обов’язок 

проводити досудове розслідування. Таким чином, можна простежити 

тенденцію до зростання, яка обумовлюється системою об’єктивних та 

суб’єктивних чинників. При цьому, вважаємо, що важливу роль для 

забезпечення якості досудового провадження відіграють наявні в арсеналі 

особи, яка забезпечує досудове провадження, прийоми, способи та засоби. На 

сьогоднішній день, розвиток науки і техніки у сучасному світі дозволяє 

застосовувати все більш точні та ефективні криміналістичні методики при 

реалізації окремих слідчих (розшукових) дій та експертних досліджень у ході 

кримінального провадження. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 

дисертанткою, у своїй більшості є обґрунтованими і переконливими. 

Авторкою використано значну кількість вітчизняних та зарубіжних 
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літературних джерел, законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти 

України. Дослідження здійснено спираючись на аналітичні та статистичні 

дані МВС України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури 

України, результати анкетування 431 слідчого Національної поліції України в 

Херсонській, Хмельницькій, Одеській, Чернігівській, Житомирській, 

Київській областях. 

Практичне значення отриманих результатів зумовлене внеском як у 

кримінологічну науку так і в практику застосування деяких положень 

дисертаційного дослідження. Викладені в роботі висновки і пропозиції 

впроваджено та можуть бути використані у законотворчій, правозастосовній 

діяльності та освітньому процесі. 

Основні положення та висновки, що сформульовані в дисертації, 

відображено у 13 наукових публікаціях, серед яких п’ять статей – у виданнях, 

включених МОН України до переліку наукових фахових видань з юридичних 

наук, одна стаття – у зарубіжному юридичному виданні (Люксембург) та 

семи тезах - у збірниках науково-практичних конференцій 

Також відзначив, що дисертантка показала глибокі теоретичні та 

практичні знання окресленої проблематики, вміння самостійно 

узагальнювати і аналізувати нормативні матеріали, загальну та спеціальну 

літературу, робити правильні, науково- обґрунтовані висновки, формулювати 

визначення правових понять і пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства.  

Оцінюючи новизну та практичну значущість основних положень, 

висновків дисертації, слід зазначити, що в дисертації порушено не розроблені 

раніше наукові і практичні завдання, розв’язання яких дозволило одержати 

цікаві результати і виробити ряд пропозицій. З урахуванням цього можна 

стверджувати, що новизна дисертаційного дослідження проявляється як у 

самому підході до досліджуваної проблеми, так і в запропонованому 

розв’язанні конкретних питань.  

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації, відповідають вимогам до такого рівня наукових  досліджень.  

Авторка формулює власне поняття «мовленнєвий портрет» особи, 

визначає його відмінність від понять «мовний портрет» та «словесний 

портрет».  

Дисертанткою удосконалено класифікацію мовлення особи шляхом 

виокремлення нового виду – мовлення мережевого спілкування, яке має 

окремі ознаки усного та писемного мовлення, а також набуває власних ознак; 

тактику проведення слідчої дії пред’явлення особи для впізнання за голосом 

шляхом уточнення розуміння її сутності. Визначено, що на практиці 

впізнання відбувається найчастіше не виключно за особливостями голосу, а у 

більшій мірі за ознаками мовлення особи, що вимагає оновленого підходу до 

вибору ознак впізнання особи під час призначення слідчої дії; 

В роботі дістали подальшого розвитку позиції науковців щодо ролі 

криміналістичної ідентифікації у процесі доказування, у тому числі такого її 

виду як ідентифікація за голосом, що розширює можливості використання 
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експертних методів для виконання основних завдань кримінального 

провадження. 

Позитивно в загальному оцінюючи зміст рукопису дисертації, слід 

відзначити наявність у ньому ряду дискусійних питань, нечіткість і 

недостатню переконливість обґрунтування окремих положень, міркувань та 

висновків авторки. Декілька відповідей на свої питання я вже отримав, але 

ряд хочу відмітити: 

1. Автор розкриває ознаки мовленнєвого портрету, але не вносить 

пропозиції щодо їх використання при проведенні пред’явлення для впізнання 

особи за голосом та мовленням, а також призначенні експертиз аудіо- 

відеозапису. Також авторці слід було б відобразити в графічній формі 

співвідношення показників проведеного анкетування для кожної з вказаних 

областей. 

2. У дисертації використовується термін «сигналограма», яким 

авторка характеризує комплексне позначення аудіо-, відео- та 

аудіовідеозаписів. Зауважимо, що в чинному кримінальному процесуальному 

законодавстві України, а також у дослідженнях вітчизняних науковців даний 

термін не застосовується. У наукових доробках вчених-криміналістів для 

аудіозаписів частіше використовується термін «фонограма», який також 

зустрічається в окремих нормативно-правових актах, зокрема в Інструкції 

про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень 

та Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом 

Міністерства юстиції України від 08. 10. 1998 № 53/5. У зв’язку з цим 

необхідність застосування терміну «сигналограма» в судово-експертній 

діяльності потребує додаткової аргументації з боку дисертантки. 

Зазначені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку праці 

здобувачки. 

Дисертаційне дослідження Савельєвої Ірини Валеріївни «Мовленнєвий 

портрет особи в системі криміналістичних знань», подане на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право» відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 

року № 283), Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 

06 березня 2019 року № 167 та може бути рекомендоване до захисту в разовій 

спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії. Дякую за 

увагу! 

Рецензент – завідувач кафедри кримінального процесу, кандидат 

юридичних наук, доцент Тетерятник Г. К. звернула увагу на актуальність 

рецензованої дисертації, яка не викликає сумнівів та зумовлена важливістю 

розвитку теоретико-методологічних та прикладних засад використання ознак 

мовленнєвого портрету особи в кримінальних провадженнях. Окрім того у 
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сучасні криміналістичній науці відсутнє комплексне дослідження 

мовленнєвого портрету особи та особливостей використання його ознак при 

провадженні слідчих (розшукових) дій.  

Актуальність даного дослідження полягає не лише в розробці 

теоретичних положень щодо використання мовленнєвого портрету особи при 

досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, а й в його 

прикладному значенні. 

Відтак дослідження І.В. Савельєвої характеризується новизною та є вкрай 

актуальним для вітчизняної криміналістики. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації знаходиться на належному рівні. 

Дослідження здійснено спираючись на аналітичні та статистичні дані 

МВС України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури 

України; результати анкетування 431 слідчого Національної поліції України 

в шести областях, державну та відомчу статистичну звітність різних періодів. 

Автор використала значну кількість вітчизняних та зарубіжних наукових 

джерел, чинні нормативно-правові акти України понад 240 найменувань. 

Робота має складний комплексний міжгалузевий характер. Автор дисертації 

зробила глибокий аналіз наукових джерел з психології, психолінгвістики, 

фізіології, філології та криміналістики. Інтеграція здобутків зазначених 

галузей науки дала можливість Савельєвій І.В. сформувати своє бачення 

наукової проблеми та розробити власні наукові положення, висновки і 

рекомендації, що відзначаються достовірністю та характеризуються 

науковою новизною. 

Незважаючи на складність теми робота виконана досить якісно, 

дисертантка підійшла до її опрацювання різнопланово, дослідивши тематику 

з різних галузей науки 

Тема дисертації для науки є досить новою і на такому рівні 

розробляється вперше тому наукова новизна цих положень не викликає 

сумнівів. 

Робота визначає, доповнює та уточнює низку положень теоретичного, 

правового та практичного характеру, є своєчасною й корисною науковою 

працею.  

Зміст роботи має логічно завершений характер та зорієнтована на 

розкриття зазначеної теми дослідження.  

Авторка правильно визначає мету дослідження і відповідно до неї 

визначає завдання дослідження. 

Структурно дисертація складається з анотацій українською й 

англійською мовами, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, які 

містять дев’ять підрозділів, висновків (до кожного розділу та загальних 

висновків до всієї роботи), списку використаних джерел та додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; вказано зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет, методи дослідження; розкрито наукову новизну, практичне 

значення отриманих результатів, надано відомості щодо шляхів і форм їх 
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упровадження; наведено характеристику апробацій і публікацій дисертанта, у 

яких відображено основні положення роботи. 

Дисертанткою проаналізовано досягнення медицини, логопедії, 

педагогіки та філології щодо впливу на формування індивідуальних 

особливостей мовлення особи різних чинників, таких як стан здоров’я, 

перенесені захворювання, вік, стать, соціальне оточення та географічне 

середовище, професія та рід занять, рівень освіти тощо. Підкреслено, що у 

криміналістиці, на відміну від інших наук, складність пізнання мовлення 

полягає в тому, що для встановлення причини потрібно пізнати наслідок. 

Ознаки мовлення та голосу дозволяють реконструювати сукупність 

криміналістично-значимих ознак даної особи, та вирішити складне 

діагностичне та ідентифікаційне завдання. 

Запропоновано класифікацію чинників формування мовлення особи на 

біологічні (стать, вік, особливості фізіологічного стану) та соціальні (ступінь 

володіння мовою, етнічна, територіальна належність, соціокультурний 

статус, професія, рід занять). Виділено горизонтальну та вертикальну 

підструктури ознак мовленнєвого портрету; вивченням особливостей 

писемного мовлення встановлено його тісний зв'язок з усним мовленням та 

взаємність їх впливу один на одного. Виділено новий вид мовлення – 

мережеве. Вводиться поняття «мовленнєвий портрет» особи, визначаються 

його відмінність від понять «мовний портрет» та «словесний портрет». 

Тому хочу відзначити високий рівень цієї роботи. Однак, як і будь в 

якому дослідженні є певні дискусійні моменти та рекомендаціії. 

1. У другому розділі визначено що при вирішенні власне 

діагностичних завдань, експерт Позитивним елементом дисертаційного 

дослідження є проведення автором анкетування працівників поліції шести 

областей України. Проведена робота дала можливість звернути увагу автора 

на проблемні питання, які виникають у ході досудового розслідування при 

проведенні таких слідчих дій як пред’явлення для впізнання особи за голосом 

та мовленням, а також  призначенні експертиз аудіо- та відеозаписів. На 

нашу думку дисертація значно б виграла, якби окрім узагальнення 

проведеного опитування респондентів автором були описані методики 

обрахунку результатів проведеного анкетування. 

2. У першому розділі автор слушно звертає увагу на появу нових 

типів мовлення, зокрема притаманних Інтернет-комунікації. Автор акцентує 

увагу на особливостях мережевого мовлення, характеризує його окремі 

ознаки. При цьому автор говорить про те, що надає детальну характеристику 

видів мовлення особи, однак чітко не визначає алгоритму його дослідження 

при проведенні комплексної соно-лінгвістичної експертизи. На моє 

переконання дуже доповнило б роботу авторське визначення такого 

алгоритму дослідження. 

3. Автор конкретизує можливості включення почеркознавчих 

досліджень до компетенції комплексної соно-лінгвістичної експертизи. 

Однак даний аспект не знаходить свого повного відображення в дисертації, 

хоча в окремих її підрозділах дисертант фрагментарно висвітлює вказані 
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питання. Зокрема, на сторінці 169 зазначає, що залежно від поставлених на 

вирішення комплексної соно-лінгвістичної експертизи завдань можливе 

залучення фахівців з дослідження почерку (за спеціальністю 

1. 1. «Дослідження почерку і підписів»). Враховуючи важливість даної 

позиції дисертаційне дослідження мало б більшу обґрунтованість, якби 

автором була більш конкретизована його позиція з цього питання. 

Висловлені зауваження багато в чому мають дискусійний характер, а 

тому суттєво не впливають на позитивну оцінку дисертаційного дослідження 

І.В. Савельєвої. 

Дисертаційне дослідження Савельєвої Ірини Валеріївни «Мовленнєвий 

портрет особи в системі криміналістичних знань», подане на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право» відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2016 року № 261, Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії затвердженого постановою Кабінету 

міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 та може бути 

рекомендоване до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді на здобуття 

ступеня доктора філософії. 

В обговоренні дисертації взяли участь: 

Перший проректор Одеського державного університету внутрішніх 

справ доктор юридичних наук, професор Грохольський В. Л., який у своєму 

виступі зазначив, що досліджена Савельєвою І.В. теми є особливо 

актуальною в умовах сьогодення. Зауважив, що використання 

словосполучення «введено поняття» наводить на питання куди введено, в 

якому нормативно-правовому акті закріплено, яким актом-впровадження? 

Можливо слід замінити на «запропоновано поняття» чи «розроблено 

поняття». Покладаючись на думу рецензентів, їх практичний та науковий 

досвід та інформацію, яка пролунала під час фахового семінару підтримує 

загальне рішення рекомендувати наукове дослідження Савельєвої І.В. до 

захисту в разовій спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора 

філософії. 

Кандидат юридичних наук, доцент Тетерятник Г. К.. Вона наголосила 

на тому, що робота є цікавою, має міжгалузевий характер, автором 

досліджено велику кількість джерел з різних галузей науки, здійснено їх 

критичний аналіз, проведено кропітку роботу, наведено практичні приклади 

та розроблено конкретні пропозиції. Під час фахового семінару дисертантка 

підтвердила необхідний рівень бачення наукової проблематики 

досліджуваної теми, вміння формулювати та відстоювати свою думку, 

аргументувати її. Тому робота і дисертантка заслуговують на підтримку на 

шляху до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді. 
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ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації Савельєвої Ірини Валеріївни на тему: 

«Мовленнєвий портрет особи в системі криміналістичних знань», 

поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» 

зі спеціальності 081 «Право» 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Ускладнення криміногенної 

обстановки на світовому та національних рівнях обумовлюється 

розростанням економічної та соціальної кризи, підсиленої світовими 

масштабами пандемії. У таких умовах важливе місце у забезпеченні прав та 

свобод людини, громадської та світової безпеки відводиться органам, на яких 

покладений обов’язок проводити досудове розслідування. Однак, 

аналізування статистичних даних дає підстави стверджувати, що з 2013 року 

відбувається збільшення розриву між кількістю облікованих кримінальних 

правопорушень та кримінальних проваджень щодо яких було прийнято 

рішення. Зокрема, аналізом даних Генеральної прокуратури України за 2013-

2020 роки щодо кількості кримінальних правопорушень, у яких на кінець 

звітного періоду не прийнято рішення, встановлене наступне: у 2013 р. - 

58,96 %, у 2014 р. - 63,75 %, у 2015 р. - 68,22 %, у 2016 р. - 74,72 %, у 2017 

р. - 64,09 %, у 2018 р. – 62,32%, у 2019 р. - 63,30%, у 2020 р. - 64,02%.  

Таким чином, можна простежити тенденцію до зростання, яка 

обумовлюється системою об’єктивних та суб’єктивних чинників. При цьому, 

вважаємо, що важливу роль для забезпечення якості досудового провадження 

відіграють наявні в арсеналі особи, яка забезпечує досудове провадження, 

прийоми, способи та засоби. До основних прийомів, способів та засобів, які 

застосовуються у кримінальному провадженні, ми відносимо юридичні та 

криміналістичні.  

На сьогоднішній день, розвиток науки і техніки у сучасному світі 

дозволяє застосовувати все більш точні та ефективні криміналістичні 

методики при реалізації окремих слідчих (розшукових) дій та експертних 

досліджень у ході кримінального провадження. Як відомо, людина, 

взаємодіючи з оточуючим середовищем, у процесі своєї життєдіяльності 

залишає сліди різного роду. Вчиняючи протиправні дії, вона прагне 

залишитись невпізнаною з метою уникнення юридичної відповідальності, 

вдаючись до зміни зовнішності, знищення слідів пальців рук та слідів 

біологічного походження. З цією метою застосовуються найрізноманітніші 

засоби маскування та знищення слідів. Правопорушники добре обізнані про 

можливості традиційних криміналістичних експертиз таких як 

дактилоскопічна, портретна та ДНК-експертиза, тож вживають 

найрізноманітніших заходів щодо маскування зовнішності, знищення слідів 

пальців рук, а також можливих часточок організму на місці вчинення 

кримінального правопорушення. Проте, змінити власне мовлення людині 

набагато важче, оскільки мовленнєві навички важче піддаються контролю та 

зміні. Отже дослідження слідів мовлення особи на матеріальних носіях та 
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сигналограмах відкриває перспективи підвищення ефективності досудових 

розслідувань, оскільки пізнання його ознак здатне забезпечити досягнення 

діагностичних, групофікаційних (класифікаційних) та ідентифікаційних 

завдань у криміналістиці.  

Проведеним опитуванням осіб, які проводять слідство та дізнання ГУ 

НП Херсонської, Хмельницької, Одеської Чернігівської, Житомирської, 

Київської областей встановлено, що окремі ознаки мовлення вже 

використовуються ними в якості ідентифікуючих ознак у практичній 

діяльності. Проте зазначена діяльність часто обумовлюється особистим 

досвідом слідчого та базується на інтуїції. Слідчі звертають увагу на окремі 

ознаки мовлення свідків, потерпілих та підозрюваних при комунікації з ними 

під час проведення слідчих (розшукових) дій та поза ними, а також в окремих 

випадках призначаються експертизи аудіо- чи відеозаписів для дослідження 

ознак мовлення особи.  

У той же час більшість респондентів констатують наявність 

організаційно- тактичних проблем при підготовці, проведенні пред’явлення 

для впізнання особи за голосом та мовленням, а також при оцінці його 

результатів. Також проблема полягає у недостатній кількості експертів, які 

можуть проводити експертні дослідження такого виду.  

Дослідженню ролі криміналістичної ідентифікації та діагностики в різні 

періоди існування та розвитку криміналістики приділяли увагу такі вчені як 

Р. С. Бєлкін, П. Д. Біленчук, Є. П. Іщенко, В. Я. Колдін, В. П. Колмаков, 

Б. М. Комаринець, І. Д. Кучеров, І. І. Котюк, В. О. Образцов, С. М. Потапов, 

М. В. Салтевський, Д. А. Степаненко, М. В. Терзієв тощо. Окремі структурні 

елементи «мовленнєвого портрету» досліджуються в процесі проведення 

фонографічної та авторознавчої експертиз, а також при проведенні 

пред’явлення для впізнання, зокрема особи за голосом, що можна 

простежити в роботах Р. С. Бєлкіна, Т. В. Варфоломеєвої, В. Г. Гончаренка, 

І. П. Козаченка, О. О. Леонтьєва, В. М. Петренка, М. А. Погорецького, 

М. В. Салтевського, В. М. Стратонова, В. Ю. Шепітька, М. Є. Шумила, 

М. Г. Щербаковського, та інших. Однак, незважаючи на наявність окремих 

досліджень щодо криміналістичних можливостей встановлення особи за 

особливостями її мовлення, у сучасні криміналістичній науці відсутнє 

комплексне дослідження мовленнєвого портрету особи та особливостей 

використання його ознак при провадженні слідчих (розшукових) дій.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертацію виконано відповідно до Стратегії національної безпеки 

України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 

287/2015, Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015 та Плану заходів щодо 

її реалізації, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2015 р. № 1393-р. Тему дисертаційного дослідження затверджено 

на засіданні Вченої ради Херсонського державного університету 28. 11. 2016 

року (протокол №5).  

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Херсонського 
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державного університету, протокол №5 від 28 листопада 2016 року.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 

виступає розробка теоретико-правових і методологічних аспектів концепту 

«мовленнєвий портрет» особи в системі криміналістичних знань та 

формулювання на цій базі науково-практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення судової, слідчої та експертної практики. Для досягнення 

зазначеної мети необхідно було вирішити такі завдання: 

1. визначити біологічні та соціальні чинники формування мовлення 

особи; 

2. систематизувати ознаки мовлення у структуру мовленнєвого портрета 

особи; 

3. з’ясувати генезис становлення поняття мовлення особи, уточнити 

його класифікацію як предмета криміналістичного дослідження, 

сформулювати авторське визначення «мовленнєвого портрету особи» в 

криміналістиці; 

4. охарактеризувати ознаки мовленнєвого портрету особи в 

криміналістичній діагностиці; 

5. конкретизувати ознаки мовленнєвого портрету особи в 

криміналістичній групофікації; 

6. окреслити ознаки мовленнєвого портрету особи в криміналістичній 

ідентифікації; 

7. висвітлити можливості дослідження носіїв мовлення при проведенні 

експертизи аудіо- та відеозаписів; 

8. визначити можливості дослідження носіїв мовлення при проведенні 

лінгвістичної експертизи; 

9. розкрити методику вирішення криміналістичних завдань при 

проведенні комплексної соно-лінгвістичної експертизи.  

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають, 

розвиваються та припиняються між учасниками ідентифікаційного та 

діагностичного процесу у ході кримінального провадження.  

Предметом дослідження є мовленнєвий портрет особи в системі 

криміналістичних знань.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

система прийомів та методів наукового пізнання. Зокрема діалектичний 

метод дав можливість комплексного сприйняття і системного опрацювання 

теоретичних і нормативних положень, що стосуються використання 

спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень (розділи 

1–3). У дослідженні також застосовано такі загальнонаукові методи як 

спостереження, опис, порівняння, класифікація з метою визначення правових 

категорій, що характеризують мовлення особи та криміналістичну 

ідентифікацію, групофікацію та діагностику (розділи 1–3).  

Серед спеціальних методів застосовані наступні: історико-правовий 

метод дозволив дослідити становлення криміналістичної ідентифікації, 

діагностики та групофікації, а також визначити поняття мовленнєвого 

портрету в криміналістиці та інших науках (підрозділ 1. 3); методи 
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системного аналізу, системно- структурний і формально-логічний методи – 

надали можливість з’ясувати правову природу криміналістичної діагностики, 

групофікації та ідентифікації за ознаками мовлення особи (підрозділи 2. 1, 

2. 2. , 2. 3); догматичний метод став підставою для тлумачення понять, що 

використовуються у галузі психології, лінгвістики та інших галузях 

неюридичних знань (підрозділи 1. 1. , 1. 3. ). Формально-юридичний метод 

дав змогу дослідити норми КПК України, інших законів України, з’ясувати 

зміст та значення вживаних понять і термінів, обґрунтувати висновки і 

пропозиції щодо їх зміни та доповнення (підрозділ 3. 3). Соціологічний та 

статистичний методи зробили можливим з’ясування думок слідчих та 

експертів у контексті предмета дослідження  

Емпіричну базу дослідження становлять аналітичні та статистичні дані 

МВС України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури 

України, Державної судової адміністрації України; результати анкетування 

430 слідчих Національної поліції України в Херсонській, Хмельницькій, 

Одеській, Чернігівській, Житомирській, Київській областях, державна та 

відомча статистична звітність різних періодів.  

Зазначені вище методи дослідження використовувалися в комплексі, що 

забезпечило достовірність одержаних результатів наукового пошуку.  

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, вітчизняні та 

зарубіжні дослідження в галузі криміналістики, філології, лінгвістики, 

медицини, узагальнення практики з питань проведення окремих 

криміналістичних експертиз та пред’явлення для впізнання особи за голосом, 

політико-правова публіцистика, довідкові видання, аналітичні узагальнення 

контент аналізу документів, зведені дані анкетування слідчих національної 

поліції України з шести областей тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером і змістом розглянутих питань дисертація є одним із перших в 

Україні монографічних досліджень мовленнєвого портрету особи в системі 

криміналістичних знань. У роботі сформульовано низку нових положень і 

висновків, що мають важливе значення для теорії криміналістики, 

кримінального процесу та юридичної практики. Зокрема: 

вперше: 

- запропоновано поняття «мовленнєвий портрет особи», під яким 

розуміється сукупність криміналістично-значимих мовленнєвих ознак особи, 

які реалізуються мовними засобами і характеризуються соціальними, 

віковими, етнокультурними ознаками та проявляються безпосередньо в 

мовленнєвій ситуації, яку створюють учасники комунікації, та 

встановлюються за результатами аналізу матеріальних та ідеальних слідів 

мовлення; 

- визначено структуру мовленнєвого портрету, в якій встановлено 

наявність горизонтальної та вертикальної підструктур ознак мовленнєвого 

портрету, які є взаємозалежними та взаємодіючими між собою у ході аналізу 

мовлення особи, що реалізувалось в конкретному мовленнєвому 

акті. Вертикальна підструктура ознак мовленнєвого портрету містить ознаки, 
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що формуються залежно від мети дослідження мовлення особи. До них 

відносяться: окремі (групофікаційні), ситуаційні (діагностичні) та 

індивідуальні (ідентифікаційні) системи ознак. Горизонтальна підструктура 

ознак мовленнєвого портрету формується за типами мовлення і містить: 

усно-мовленнєві ознаки; писемно-мовленнєві ознаки; змішані ознаки 

мовлення; 

- з урахуванням того, що лінгвістичні дослідження, які проводяться під 

час лінгвістичних експертиз та експертиз аудіо-відеозапису, мають спільний 

об’єкт, предмет та методологію, внесено пропозицію щодо об’єднання таких 

експертиз в одну комплексну соно-лінгвістичну експертизу. Об’єктом 

комплексної соно-лінгвістичної експертизи визначене мовлення, зафіксоване 

на матеріальних носіях (аудіо записи, тести документів письмових та 

електронних, листи, аудіо- відео-записи тощо) з мовленнєвими ознаками, які 

містять інформацію про індивідуальність суб’єкта мовлення. У свою чергу, 

предметом комплексної соно-лінгвістичної експертизи встановлено 

індивідуальність мовлення окремої особи.  

удосконалено: 

- класифікацію мовлення особи шляхом виокремлення нового виду – 

мовлення мережевого спілкування, яке має окремі ознаки усного та 

письмового мовлення, а також набуває власних ознак; 

- тактику проведення слідчої дії пред’явлення особи для впізнання за 

голосом шляхом уточнення розуміння її сутності. Визначено, що на практиці 

впізнання відбувається найчастіше не виключно за особливостями голосу, а у 

більшій мірі за ознаками мовлення особи, що вимагає оновленого підходу до 

вибору ознак впізнання особи під час призначення слідчої дії; 

- існуючу класифікацію криміналістичних експертиз, що застосовують 

ознаки мовлення особи, шляхом введення нового виду криміналістичної 

експертизи – комплексної соно-лінгвістичної експертизи; 

- уявлення про перелік суб’єктів, ознаки мовлення яких можуть 

впливати на процес та результати досудового розслідування, зокрема, це 

стосується потерпілого, свідків та осіб, що можуть бути причетні до 

вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі в рамках проведення 

оперативно-розшукових дій.  

дістало подальшого розвитку: 

- наукові здобутки, які стосуються дослідження сенсу криміналістичної 

ідентифікації та діагностики за зовнішніми ознаками під час пред’явлення 

особи для впізнання, що стало основою для визначення актуальних питань 

для проведення подальшого дослідження; 

- позиції науковців щодо ролі криміналістичної ідентифікації у процесі 

доказування, у тому числі такого її виду як ідентифікація за голосом, що 

розширює можливості використання експертних методів для виконання 

основних завдань кримінального провадження; 

- наукові положення про біологічні та соціальні чинники, що впливають 

на формування, розвиток та зміну мовлення особи.  

У цілому новими є й інші висновки, пропозиції та рекомендації 
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дисертантки, які виносяться на захист та мають значення для подальшого 

розвитку обраної проблематики дослідження.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації сформульовано й аргументовано теоретичні положення, висновки 

й пропозиції, що були впроваджені та можуть бути використані у: 

- законотворчій діяльності – під час внесення змін і доповнень до КПК 

України та Закону України «Про судову експертизу» з питань пред’явлення 

для впізнання, а також проведення судових експертиз із використанням 

елементів мовленнєвого портрету особи (лист Апарату Верховної Ради 

України від 22. 09. 2020 № 09-0160. 21. 20/1. 2-09. 20-С; лист Комітету з 

питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 23. 10. 2020 № 

04-27/12-2020/191829); 

- правозастосовній діяльності експертних установ – у процесі 

практичної діяльності судових експертів при проведенні судових експертиз із 

використанням елементів мовленнєвого портрету особи (акт впровадження 

акт впровадження Херсонського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України від 05 листопада 2020 р. , 

Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових 

експертиз МЮУ від 17 листопада 2020 р. ); 

- освітньому процесі та науково-дослідній діяльності – під час 

підготовки методичних рекомендацій, тестових завдань і дидактичних 

матеріалів з навчальних дисциплін «Криміналістика», «Кримінальний 

процес», а також у процесі підготовки лекцій і проведення занять за 

відповідними темами  та для подальшого вивчення проблем пов’язаних з 

мовленнєвим портретом особи в системі криміналістичних знань (акти 

впроваджень Херсонського факультету Одеського державного університету 

внутрішніх справ від 19 жовтня 2020 р. , Міжнародного університету бізнеса 

і права від 27 жовтня 2020 р. )  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки, що 

сформульовані в дисертації, оприлюднено на міжнародних науково-

практичних конференціях, зокрема: «Российское и европейское право: 

традиции и стратегия развития в условиях глобализации» (Архангельск, 

Российская федерация, 30-31 октября 2007 г. ); «Процесуальні та 

криміналістичні аспекти протидії наркозлочинності» (м. Одеса, 13 квітня 

2018); «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та 

кримінального процесу» (м. Київ, 5 листопада 2019 р. ); «Man And 

Environment, Trends And Prospects» (Токіо, Японія, 10-11 лютого 2020 р. ); 

«Current Trends In The Development Of Science And Practice» (Хайфа, Ізраїль 

15-16 червня 2020 р. ); всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, 

практика» (м. Херсон, 25 травня 2018 р. ); Міжнародного круглого столу 

«Пробація та медіація: досвід Словаччини для України»: (м. Херсон, Україна 

17–19 травня 2019 р. ).  

Структура та обсяг дисертації визначається метою, задачами та 

предметом дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, 
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що містять у собі дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків.  

Публікації. Основні положення наукового дослідження висвітлено в 6 

наукових статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, 1 з яких 

опублікована у міжнародному фаховому виданні, а також тезах 7 наукових 

доповідей.  
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закінчила навчання в Херсонському державному університеті і отримала   

кваліфікацію «юрист» освітнього рівня бакалавр. У 2005 році закінчила 

навчання в Херсонському державному університеті і отримала   кваліфікацію 

викладача соціально-педагогічних дисциплін за спеціальністю “Соціальна 

педагогіка” освітнього рівня магістр. У 2007 році закінчила Київський 

національний університет внутрішніх справ і отримала   кваліфікацію 

«юрист» освітнього рівня спеціаліст. У  2020 році закінчила навчання в 

аспірантурі в Херсонському державному університеті за спеціальністю 081 

«Право».  

Савельєва І. В. з вересня 2005р. по серпень 2007р. працювала 

лаборантом кафедри галузевого права Херсонського державного 

університету. З вересня 2007р. по серпень 2008 р. працювала асистентом 

кафедри галузевого права Херсонського державного університету. З вересня 

2008р. до листопада 2011 р. працювала викладачем кафедри галузевого права 

Херсонського державного університету. З листопада 2011р. до березня 2018 

р. працювала провідним фахівцем Херсонського державного університету та 

викладачем кафедри галузевого права за сумісництвом. З березня 2018 р. до 

тепер працює старшим викладачем кафедри професійних та спеціальних 

дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету 

внутрішніх справ.  
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