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дослідному	 інституті	 вивчення	 проблем	 злочинності	 Академії	 Правових	 наук	 України,	
Харківському	 національному	 університеті	 внутрішніх	 справ	 та	 Харківському	 економіко-
правовому	університеті.	

Наприкінці	 грудня	 1971	р.	 М.	В.	Салтевського	 призначено	 начальником	 кафедри	
криміналістики	 Київської	 вищої	 школи	 міліції.	 У	 міліцейському	 виші	 він	 створив	
дослідницький	 осередок	 для	 слухачів	 і	 молодих	 викладачів	 й	 тут	 сформувалася	 наукова	
школа	професора	Салтевського.	

У	 КВШ	 керівник	 кафедри	 криміналістики	 почав	 проводити	 активну	 наукову	 і	
педагогічну	 роботу	 з	 розробки	 та	 впровадження	 нових	 методів	 навчання	 на	 основі	
програмування	 і	 використовування	 технічних	 засобів.	 Він	 вперше	 в	 системі	 МВС	 розробив	
програмовані	 завдання	 для	 навчання	 криміналістики,	 чому	 присвячено	 його	 праці:	
«Криминалистическая	техника»	(1967),	«Криминалистическая	техника	и	тактика»	(1973).		

У	 1974–1988	 рр.	 М.	В.	Салтевський	 очолював	 міжвузівську	 програму	 розробки	 і	
використання	 технічних	 засобів	 у	 навчальному	 процесі	 в	 системі	 вузів	 МВС	 СРСР.	 Ним	 був	
виданий	 унікальний	 на	 той	 час	 «Специализированный	 курс	 криминалистики	 (для	
слушателей	 вузов	 МВД	 СССР,	 обучающихся	 на	 базе	 среднего	 специального	 юридического	
образования)»	 (1987).	 Після	 проведення	 кафедрою	 криміналістики	 міжвузівських	
досліджень	 проблем	 викладання	 спеціалізованих	 курсів	 та	 програмованого	 навчання	 у	
навчальний	процес	впроваджено	спеціальний	курс	«Розслідування	окремих	видів	злочинів».	

М.	В.	Салтевський	 готував	 лекції	 на	 актуальні	 теми	 розслідування	 злочинів	 і	
встановлення	 особи	 злочинця	 правоохоронними	 органами:	 «Вопросы	 судебной	
фотографии»,	 «Идентификация	 и	 установление	 групповой	 принадлежности»,	 «Основы	
методики	 расследования	 легализации	 денежных	 средств,	 нажитых	 незаконно»,	 «Судебная	
киносъемка»,	 «Криминалистическая	 одорология.	 Работа	 с	 запаховыми	 следами»,	 «Следы	
человека	 и	 методы	 их	 использования	 для	 получения	 криминалистической	 информации	 о	
преступнике	 и	 обстоятельствах	 преступления»,	 «Современные	 возможности	 исследования	
голоса	 человека	 в	 криминалистической	 практике»	 та	 ін.	 Професор	 Салтевський	
користувався	авторитетом	і	повагою	серед	слухачів	Київської	вищої	школи.	

У	 період	 роботи	 в	 Київській	 вищій	 школі	 МВС	 М.В.	Салтевський	 започаткував	 нові	
напрями	у	вітчизняній	криміналістиці:	одорологічні,	акустичні	дослідження;	використання	
у	 розкритті	 злочинів	 слідів	 пам’яті	 і	 часових	 відносин.	 З	 цих	 наукових	 напрямів	 під	 його	
керівництвом	 захищено	 п’ять	 кандидатських	 і	 дві	 докторські	 дисертації,	 розроблені	
методики	 акустичного	 дослідження	 звукових	 слідів,	 збирання	 і	 використання	 запахових	
слідів,	які	отримали	загальне	визнання,	у	тому	числі	й	за	кордоном.	

Самостійно	 та	 у	 складі	 авторських	 колективів	 опубліковані	 важливі	 для	 практики	
протидії	 злочинності,	 у	 більшості	 інноваційні,	 роботи	 М.	В.	Салтевського:	
«Криминалистическая	одорология»,	«Методика	идентификации	говорящего	по	параметрам	
спектральных	 переходов	 речевых	 сигналов	 с	 помощью	 специального	 вычислительного	
комплекса»,	 «Следы	 человека	 и	 приемы	 использования	 их	 для	 получения	 информации	
техническими	средствами	на	предварительном	следствии»,	«Собирание	криминалистической	
информации	техническими	средствами	на	предварительном	следствии»	та	ін.	

Під	 керівництвом	 М.	В.	Салтевського	 у	 криміналістиці	 були	 закладені	 основи	
відеофоноскопічних	 досліджень.	 До	 їх	 розробки	 залучалися	 фахівці-практики	 та	 науковці	
Київської	вищої	школи	МВС,	переважно	–	викладачі	кафедри	криміналістики.	

З	 1979	 р.	 М.	 В.	 Салтевський	 працював	 професором	 кафедри	 криміналістики	 Київської	
вищої	школи	МВС,	а	у	1988	р.	полковник	внутрішньої	служби	М.	В.	Салтевський	звільнився	з	
ОВС	зі	стажем	служби	понад	20	років.	

За	 17	 років	 роботи	 у	 провідному	 вищому	 навчальному	 закладі	 системи	 МВС	
М.	В.	Салтевський	 створив	 наукову	 криміналістичну	 школу.	 Головні	 напрями	 її	 досліджень	
відображені	 у	 тематиці	 захищених	 під	 керівництвом	 професора	 Салтевського	 дисертацій.	
Результати	 науково-дослідної	 роботи	 М.В.	Салтевського	 та	 учнів	 його	 школи	
впроваджувалися	 у	 правоохоронну	 практику	 та	 приносили	 позитивні	 результати	 щодо	
розкриття,	розслідування	та	запобігання	злочинів.	

Особливо	серед	напрямів	досліджень	наукової	школи	виділяються	питання	отримання	
інформації	 про	 злочинця	 та	 його	 сліди,	 зокрема	 кандидатські	 дисертації	 на	 відповідну	
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тематику	 захистили:	 К.В.	Скибицький	 «Теоретические	 основы	 получения	 информации	 о	
преступнике	 из	 материальных	 источников	 на	 предварительном	 следствии»	 (1974);	
М.	М.	Лисов	 «Специальные	 исследования	 вещественных	 источников	 информации	 в	 стадии	
возбуждения	 уголовного	 дела	 (по	 материалам	 аппаратов	 БХСС)»	 (1985);	 П.	Ю.	Тимошенко	
«Тактические	и	технические	аспекты	обнаружения	и	использования	идеальных	отображений	
в	криминалистике»	(1988);	П.	Д.	Біленчук	«Криминалистическое	прогнозирование	поведения	
обвиняемого	на	предварительном	следствии»	(1983).	

Широкий	діапазон	наукових	пошуків	і	значний	досвід	практичної	діяльності	дозволили	
М.	В.	Салтевському	 проводити	 розробку	 проблем	 судової	 експертизи.	 У	 цьому	 напрямі	
працювали	 його	 учні:	 М.	М.	Шульга	 «Комплексная	 идентификационная	 экспертиза	 следов	
колюще-режущих	 орудий»	 (1977);	 Л.	І.	Громовенко	 «Криминалистическое	 исследование	
средств	и	материалов	звукозаписи»	(1978);	Ю.	Ф.	Жаріков	«Анализ-синтез	речевых	сигналов	
в	целях	идентификации	человека	в	криминалистике»	(1983).	

Наукова	 школа	 професора	 Салтевського	 досліджувала	 також	 актуальні	 питання	
криміналістичної	 тактики	 й	 методики	 розслідування	 окремих	 видів	 злочинів,	 історію	
експертно-криміналістичних	підрозділів	ОВС.	

Розвиток	 наукової	 школи	 продовжили	 учні	 та	 послідовники,	 які	 захистили	 під	
керівництвом	 професора	 Салтевського	 кандидатські	 дисертації,	 а	 згодом	 стали	 докторами	
юридичних	 наук:	 К.	 І.	Бєляков,	 В.	 Д.	Берназ,	 В.	 М.	Мєшков,	 О.	 В.	Одерій,	 В.	 Г.	Хахановський,	
В.	М.	Шевчук.	

М.	В.	Салтевський	він	був	винахідником	техніко-криміналістичних	засобів	і	методів.	Так,	
ним	 розроблено	 низку	 методик	 дослідження	 речових	 доказів,	 новий	 метод	 вимірювальної	
фотографії	та	ідентифікації	звукозаписуючих	пристроїв;	сконструйовано	судово-метричний	
фотоапарат	 ФСМ-1.	 Нові	 криміналістичні	 засоби	 і	 методи	 запатентовано	 та	 отримано	 три	
авторські	свідоцтва	на	винаходи:	фотоапарат	судово-метричний	(1972),	спосіб	ідентифікації	
магнітофонів	 (1977),	 методика	 криміналістичної	 ідентифікації	 людини	 за	 фізичними	
параметрами	мовних	сигналів	(1989).	

Вчений-криміналіст	пішов	з	життя	23	серпня	2009	р.	та	похований	в	м.	Харкові.	
Доктор	 юридичних	 наук,	 професор,	 заслужений	 діяч	 науки	 і	 техніки	 України	 Михайло	

Васильович	 Салтевський	 –	 це	 учений	 з	 широким	 діапазоном	 знань,	 людина	 допитлива,	
різнобічна,	 товариська	 та	 життєрадісна.	 Його	 наукові	 напрацювання	 знаходять	
відображення	 і	 розвиток	 у	 роботах	 учнів	 його	 наукової	 школи	 та	 інших	 дослідників	
криміналістики.	
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