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 Практичне заняття  по темі “Судова фотографія”  
 

Мета заняття 
1. Закріплення знань по загальній фотографії та отримання нави-

ків фотозйомки. 
2. Ознайомлення з методами судової фотографії. 
 

План проведення заняття 
1. Вивчення фотоапарата: основні деталі та механізми фотоапара-

та та їх призначення. 
2. Фотографування інсценованого місця події на місцевості та в 

приміщенні за правилами судової фотографії. 
3. Обробка фотоплівки та фотодрук. 
 

Матеріально-технічне забезпечення 
1. Фотоапарати. 
2. Змінні об’єктиви. 
3. Лампи-спалахи. 
4. Фотоплівка, фотопапір. 
5. Розчини для негативного та позитивного процесу. 
6. Фотолабораторне обладнання. 
 

Контрольні питання 
1. Які явища лежать в основі фотографічного процесу? 
2. Із яких стадій складається фотографічний процес? 
3. Що таке фокус та фокусна відстань в оптиці? 
4. Як величина головної фокусної відстані впливає на масштаб і 

кут поля зображення? 
5. Які види змінних об’єктивів застосовуються в фотографії? 
6. Що таке відносний отвір об’єктива? 
7. Що таке глибина різкості об’єктива і глибина різко зображува-

ного простору? 
8. Як класифікуються фотоматеріали? 
9. Яка будова чорно-білих фотоматеріалів? 
10. Що таке світлочутливість фотоматеріалів? 
11. З якою метою застосовують світлофільтри при фотозйомці? 
12. Від яких факторів залежить витримка при фотографуванні? 
13. В чому суть негативного та позитивного процесів? 
14. Які наслідки недостатньої чи надмірної експозиції  при фото-

зйомці? 
15. Які існують способи фотодруку? 
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16. Які існують методи і прийоми в криміналістичній фотографії? 
17. Особливості застосування фотографії при проведенні слідчих 

дій. 
 
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення прак-

тичних  занять  по темі  “Судова фотографія” 
 

Загальна фотографія 
Практичному оволодінню технікою фотозйомки і навиками фото-

графічних процесів повинно передувати  вивчення студентами теоре-
тичних основ загальної фотографії. При цьому необхідно ознайомити-
ся з будовою різних видів фотоапаратів, фотографічних об’єктивів та 
світлофільтрів, властивостями фотоматеріалів, суті фотографічних 
процесів. Про ступінь оволодіння студентами вказаними основами в 
певній мірі можна робити висновок по правильності їх відповідей на 
контрольні питання, які включені в план проведення практичного 
заняття. 

При підготовці до практичного заняття студент повинен уміти: 
1. Схематично зобразити і пояснити призначення і принцип дії 

окремих вузлів і механізмів фотоапарата. 
2. Схематично зобразити і пояснити, як визначаються межі глиби-

ни різко зображуваного простору за допомогою шкали різкості. 
3. Показати схематично будову чорно-білих фотоматеріалів. 
4. Зарядити касету, а потім фотоапарат плівкою. 
5. Показати, як діє механізм зворотної перемотки плівки в касету. 
6. Поставити регулятор швидкості дії затвора на задану витримку. 
7. Навести апарат на різкість на заданий об’єкт і визначити мож-

ливу глибину різкості  для визначення діафрагми по відповід-
ній шкалі об’єктива. 

8. Показати, як здійснюється управління діафрагмою, і розповісти 
про її призначення. 

9. Змінити об’єктив на фотоапараті на інший та підготувати фото-
апарат до зйомки з цим об’єктивом. 

10. Показати техніку користування автоспуском. 
11. З’єднати лампу-спалах з апаратом та підготувати апарат до 

роботи. 
12. Показати, як застосовуються подовжувальні кільця, та поясни-

ти їх призначення. 
13. Письмово обгрунтувати рішення про необхідні умови фото-

зйомки за визначеними сюжетами з природним та штучним 
освітленням. 
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14. Скласти звіт-таблицю про виконану фотозйомку з доданням 
фотознімків. 

15. Виходячи із запропонованого сюжету фотозйомки, вирішити 
питання про доцільність використання плівки певної чутливо-
сті при природному освітленні та при штучному освітленні. 

16. Визначити по експонометру необхідну витримку для зйомки із 
відповідною плівкою. 

17. По заданому сюжету фотозйомки визначити межу кадру та 
навести на різкість фотоапарат. Обгрунтувати вибір кадру. 

18. Визначити необхідні умови фотозйомки з лампою-спалахом, 
виходячи із запропонованого об’єкта зйомки. 

19. Дати пояснення суті негативного і позитивного процесів та 
вказати основні складові частини проявників і фіксажів. 

20. Дати оцінку якості запропонованого негативу, при необхіднос-
ті вказати його недоліки та способи їх усунення. 

21. Обгрунтувати вибір необхідного фотопаперу для друку з нада-
ного негативу. 

22. Зарядити фотобачок тренувальною плівкою (в темряві). 
 

Судова фотографія 
При проведенні практичних занять по судовій фотографії кожен 

студент повинен мати зошит (щоденник) для фіксування умов само-
стійного виконання завдань по всіх видах фотозйомки, а також нега-
тиви всіх відзнятих кадрів і відбитки з них. В зошиті робляться насту-
пні записи: 

1. Об’єкт зйомки (інсценоване місце події, будь-який предмет). 
2. Час зйомки (місяць, день, година). 
3. Освітлення (природне, штучне). 
4. Об’єктив (тип, фокусна відстань). 
5. Діафрагма. 
6. Світлочутливість фотоматеріалу. 
7. Світлофільтри, що використовувались. 
8. Витримка. 
9. Характеристика отриманого негативу. 
10.  Характеристика отриманих фотознімків. 
 

Фотографування інсценованого місця події 
Фотозйомка інсценованого місця події виконується із застосуван-

ням орієнтуючої, оглядової, вузлової та детальної зйомки. Орієнтую-
ча зйомка виконується способом лінійної чи кругової панорами. Пра-
вильний вибір направлення і точок зйомки, а також меж кожного від-
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знятого кадру дають можливість отримати найбільш наочну інформа-
цію про місце події в цілому, його окремі частини і оточуючі об’єкти. 

Результативність зйомки при цьому певною мірою залежить також 
від того, чи був врахований при фотографуванні вид вчиненого зло-
чину, які особливості місця події, що обумовлені його розташуванням 
на місцевості, в приміщенні, а також від інших обставин події. 

Орієнтуюча зйомка призначена для фіксування місця події на фоні 
оточуючої обстановки. Орієнтуючі знімки дають можливість з’ясува-
ти положення об’єктів, що мають важливе значення по відношенню 
до оточуючої обстановки. Тому направлення зйомки треба обирати 
таким чином, щоб були найбільш характерні постійні орієнтири, які 
знаходяться поблизу місця, яке фотографується. При виконанні орієн-
туючої зйомки доречно застосовувати ширококутові об’єктиви. 

Оглядова зйомка застосовується для фотографічної фіксації зага-
льного вигляду місця події. Направлення оглядової зйомки обирають 
так, щоб на знімку можна було розпізнати важливі об’єкти обстанов-
ки та їх взаємне розташування. 

На відкритій місцевості, в залежності від виду злочину, орієнтую-
чу і оглядову зйомки доцільно проводити з двох і більше точок. На-
приклад, при дорожньо-транспортній пригоді з метою найбільш пов-
ного фіксування  рельєфу місцевості, дорожніх споруд, дорожніх зна-
ків і конкретних дорожніх умов бажано оглядову зйомку провести з 
чотирьох сторін. 

 Розташування місця події на рівній відкритій місцевості дозволяє  
найбільш повною мірою виконати всі загальні рекомендації судової 
фотографії. Розташування місця події в приміщенні не завжди дозво-
ляє здійснити всі рекомендації судової фотографії.  

Вузлова зйомка призначена для фіксації окремих вузлів чи об’єк-
тів на місці події. При виконанні вузлової зйомки в кадр може бути 
включено  декілька предметів для показу їх взаємного розташування 
або один предмет на фоні обстановки. 

Детальна зйомка здійснюється для отримання фотознімків деталей 
об’єкта, який фотографується, наприклад, окремих предметів і слідів 
на місці події. На детальному знімку фіксується тільки зображення 
самого предмета або сліду без зв’язку з оточуючою обстановкою. Де-
тальна зйомка виконується за правилами вимірювальної фотографії з 
масштабною лінійкою. 

 
Фотографування окремих об’єктів 

Фотографування трупів починають з фіксації орієнтуючою зйом-
кою місця його виявлення на фоні оточуючої обстановки. Потім про-
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водять оглядову та вузлову зйомку трупа в тій позі і в тому стані, ко-
ли він був виявлений. Для цього рекомендується робити знімки звер-
ху і з боків. Ушкодження на трупі фотографуються за правилами ви-
мірювальної зйомки. 

Фотографування предметів проводять в умовах, що забезпечують 
найбільш повне фіксування і впізнання їх. Розташування предмета 
при зйомці повинно бути таким, яким воно звичайно спостерігається 
в житті. Фотографуються ті сторони, де знаходиться більше всього 
характерних ознак як самого предмета, так і тих, що виникли у зв’яз-
ку із подією злочину. Фон, на якому фотографують предмет, повинен 
бути рівним і відрізнятись кольором від предмета. 

Фотографування слідів проводиться за правилами макрозйомки. 
Після фіксування розташування слідів на предметі-носії фотографую-
чий визначає, які необхідно застосувати прийоми для найбільш пов-
ного фіксування як загальних, так і індивідуальних ознак слідів. Це 
стосується вибору освітлення, об’єктивів, подовжувальних кілець, 
світлофільтрів тощо. 

Фотографування документів застосовують: для фіксації їх загаль-
ного вигляду, для виявлення і фіксації різних змін в підробних доку-
ментах, для виявлення слабовидимих або невидимих записів, для роз-
множення фотокопій. Основним методом, який при цьому використо-
вується, є репродукційна фотозйомка. Фотозйомка загального вигля-
ду документа застосовується з метою фіксування найбільш характер-
них ознак. На фотознімку повинні бути зафіксовані:  весь документ ра-
зом з краями аркуша, всі деталі зображення (текст, малюнки тощо), по-
шкодження (розриви, складки). В необхідних випадках для якісного 
отримання фотознімка застосовують методи контрастуючої фотографії.    

 
Лабораторна обробка плівки та фотодрук 

Лабораторну обробку фотоплівки з відзнятими кадрами інсценова-
ного місця події та учбовими об’єктами з наступним фотодруком не-
гативів студенти проводять в фотолабораторії під керівництвом ви-
кладача. 

1. Негативний процес 
Негативним процесом називається процес отримання негатива, 

тобто зображення, яке по співвідношенню оптичної щільності зворот-
не співвідношенню яскравостей об’єкта зйомки. 

Негативний процес включає в себе ряд операцій, основними з яких 
є: приготування фотографічних розчинів, проявлення, проміжна про-
мивка, фіксація, заключне промивання, сушка. Кожну операцію сту-
денти виконують за вказівками та під контролем викладача. 
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2. Позитивний процес 
 Процес отримання позитивних зображень з негативу включає в 

себе дві основні групи операцій: фотодрук та хіміко-фотографічну 
обробку експонованого позитивного матеріалу. Процес фотодруку 
може бути виконаний двома способами: контактним та проекційним 
(оптичним). 

Хіміко-фотографічна обробка фотопаперу включає в себе операції 
проявлення, проміжного промивання, фіксування та заключного про-
мивання.  Кожну операцію студенти проводять під контролем викла-
дача. 

Після сушки фотознімків студенти оформляють фототаблиці, в 
яких фотознімки розміщують послідовно у відповідності із порядком 
їх фотографування. Кожен фотознімок супроводжується пояснюваль-
ним текстом (що зображено на фотознімку). 

     Оформлені фототаблиці надаються викладачеві для перевірки і 
оцінки. 

 
Завдання 1 
Сфотографувати інсценоване місце події на відкритій місцевості 

за правилами орієнтуючої, оглядової, вузлової і детальної зйомки. 
Орієнтуючу зйомку провести методом кругової панорами. 

 
Завдання 2 
У приміщенні сфотографувати визначений об’єкт за допомогою 

лампи-спалаху. 
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