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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Судова медицина
Викладач (-і) к.м.н. Варуха Катерина Володимирівна
Контактний телефон викладача 095 737 0003
E-mail викладача k.varukhasme@gmail. com 

095 737 0003
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 45 годин
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

maem.kiev.ua

Консультації Понеділок кожного тижня 16.00-17.30

2. Анотація до курсу
Предметом вивчення навчальної 

дисципліни «Судова медицина» - є питання 
медичного, біологічного та 
медикокриміналістичного характеру, що 
виникають у практичній діяльності органів 
правосуддя та судочинства.

Сучасна судова медицина вийшла далеко 
за межі прикладних знань. Окремі її розділи 
розроблені відповідно до кримінального та 
цивільного законодавства і викладаються 
тільки при вивченні судової медицини.

Міждисциплінарні зв’язки:
згідно чинного законодавства, правоохоронні 
органи мають право залучати до виконання 
експертних функцій лікаря любої спеціальності 
незалежно від того, на якому факультеті він 
одержав медичну освіту. У зв'язку з цим судово- 
медичні знання важливі для кожного лікаря, який у 
разі необхідності має вірно їх застосувати у 
практичній

3. Мета та цілі курсу
Метою викладання навчальної 

дисципліни “Судова медицина” є 
поглиблення і вдосконалення знань, вмінь 
і практичного розуміння питань 
медичного, біологічного та 
медикокриміналістичного характеру, що 
виникають у практичній діяльності 
органів правосудця та судочинства.

Основними завданнями вивчення дисципліни 
«Судова медицина» є:
- надати знання про сучасні можливості судово- 
медичної експертизи та структуру судово-медичної 
служби, а також функції бюро і його підрозділів;
- надати знання про організаційно-процесуальні 
засади проведення судово-медичної експертизи;
- навчити студентів діагностувати факт настання 
біологічної смерті людини;
- навчити проводити опис тілесних ушкоджень;
- навчити визначати вид тілесного ушкодження та 
механізм його виникнення;
- навчити використовувати критерії для визначення 
ступеня тяжкості травми;
- знати вимоги, яких необхідно дотримуватися при 
вилученні речових доказів біологічного походження.
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4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання: В результаті 
вивчення навчальної дисципліни студент 
має знати:
• сучасні наукові дані та можливості 
судово-медичної експертизи;
• положення діючого законодавства про 
судово-медичну експертизу, обов’язки, 
права та відповідальність медичних 
працівників за професійно-посацові 
правопорушення, а також основні закони, 
які регулюють діяльність медичних 
працівників.

вміти:
• самостійно працювати із 
законодавством України та 
міжнародними і регіональними 
стандартами у сфері охорони здоров’я; 
знати механізми здійснення прав та 
обов’язків суб’єктів медичних 
правовідносин; готувати необхідні 
правові документи; аналізувати правову 
природу окремих видів медичної 
практики; застосовувати юридичну 
практику для правореалізаційної 
діяльності, в т.ч. правові позиції 
Європейського суду з прав людини; 
ефективно використовувати арсенал 
експертиз та механізми контролю якості 
медичної допомоги; правильно оцінювати 
наслідки професійної діяльності 
медичних і фармацевтичних працівників.
• здійснювати судово-медичний огляд 
потерпілого;
• здійснювати огляд трупа на місці 
події;
• встановлювати причини смерті під час 
судово-медичної експертизи трупа у 
випадках насильницької та 
ненасильницької смерті.

Компетентності та результати навчання, 
формуванню яких сприяє дисципліна «Судова 
медицина»
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна 
забезпечує набуття студентами компетентностей: 
інтегральна: здатність розв’язувати типові та складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов та вимог. 
загальні:
- знання та розуміння дисципліни «Судова медицина»;
- здатність застосовувати знання з судової медицини в 
практичних ситуаціях;
- здатність до вибору стратегії спілкування;
- здатність працювати в команді;
- навички міжособистісної взаємодії;
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово;
- здатність спілкуватись іншою мовою;
- навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій;
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
здатність вчитися і бути сучасно навченим;
- здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які 
виконуються;
- визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків.
спеціальні (фахові, предметні):

-знати понятійно-категоріальний апарат у галузі 
медичного права; джерела медичного права;

знати види юридичної відповідальності за 
правопорушення у сфері охорони здоров’я; юридичну 
практику в галузі медичного права, в т.ч. Європейського 
суду з прав людини;
-  здатність до засвоєння правових умов провадження 
окремих видів медичної практики та їх правового 
регулювання;
-  здатність до оцінювання тенденцій нормотворення й 
державної політики у сфері охорони здоров’я;
-  здатність до аналізу дефектів надання медичної 
допомоги, їх правової кваліфікації;

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10
Практичні (семінарські) заняття 20
Самостійна робота 15

Ознаки курсу
Сем
естр
5

Спеціальність 
221 Стоматологія

Курс (рік навчання) 
3-й

Нормативна дисципліна

*

з



Тематика курсу

МОДУЛЬ І. Судова медицина.

Конкретні цілі:

• Аналізувати етапи розвитку вітчизняної судової медицини, внесок окремих вчених на 
кожному етапі.

• Пояснювати засади організації судово-медичної експертизи в державі.
• Знати функцію структурних підрозділів бюро судово-медичної експертизи
• Аналізувати нормативно-правове забезпечення медичної діяльності.
• Інтерпретувати законодавчі норми стосовно призначення та проведення судовомедичної 

експертизи.
• Знати нормативно-правові акти, що регламентують діяльність медичних працівників та 

правовідносини у сфері охорони здоров’я та вміти проводити їх аналіз.
• Знати причини несприятливих наслідків у медичній практиці, лікарських помилок, 

нещасних випадків.
• Вміти характеризувати й оцінювати правопорушення медичних працівників.
• Вміти констатувати факт настання біологічної смерті.
• Проводити судово-медичний розтин трупа, формулювати причину ненасильницької 

смерті та виписувати «Лікарське свідоцтво про смерть».
• Знати особливості судово-медичної експертизи трупа новонародженого та нагло померлої 

особи.
• Проводити огляд трупа на місті події, знаходити, описувати та вилучати речові докази 

біологічного походження.
• Вміти описувати речові докази біологічного походження, передусім, сліди крові на місці 

пригоди.
• Знати правила вилучення речових доказів біологічного походження з місця їх 

розташування.
• Формулювати питання, які можуть бути вирішені під час проведення судовомедичної 

експертизи речових доказів біологічного походження.
• Вміти проводити огляд потерпілої особи з приводу тілесних ушкоджень.
• Вміти описувати тілесні ушкодження.
• Встановлювати ступінь тяжкості тілесного ушкодження, відсотку втрати загальної 

працездатності.
• Знати особливості судово-медичної експертизи з приводу спірних статевих станів та 

статевих злочинів.
• Вміти визначати вид тілесного ушкодження.
• Вміти описувати тілесні ушкодження, що виникли від дії механічних чинників.
• Вміти визначати причину насильницької смерті та виписувати „Лікарське свідоцтво про 

смерть’
• Формулювати питання, які можуть бути вирішені під час проведення судовомедичної 

експертизи трупа у випадках смерті від дії тупих предметів.
• Вміти діагностувати та оцінювати ушкодження, властиві для різних видів транспортної 

травми.
• Формулювати секційний діагноз у випадках транспортної травми.
• Складати і обґрунтовувати висновки у типових випадках автомобільної, залізничної та 

мотоциклетної травми.
• Формулювати питання, які можуть бути вирішені під час проведення судовомедичної 

експертизи трупа у випадках смерті від дії гострих предметів.
• Описувати вогнестрільні пошкодження одягу, шкіри, кісток та внутрішніх органів.
• Встановлювати місце входу та місце виходу кулі чи дробу.
• Діагностувати відстань пострілу та напрямок ранового каналу.

4



Тема. Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку, процесуальні та 
організаційні основи судово-медичної експертизи. Медичне законодавство в системі 
медичних знань.
Судова медицина, визначення поняття, її зміст та завдання. Значення судової медицини в 

системі вищої медичної освіти. Судово-медична експертиза, її роль в роботі правоохоронних органів 
та охорони здоров’я. Становлення судової медицини та судовомедичної експертизи. Етапи розвитку 
судової медицини, особливості сучасного V етапу. Внесок визначних вітчизняних та українських 
судових медиків -  С. А.Громова,

П.А.Мінакова, М.С.Бокаріуса, М.В.Попова, МІ.Райського, М.І.Авдєєва, 
В.М.Смольянінова, Ю.С.Сапожникова, І.А.Концевич, А.Ф.Рубіжанського, А.М.Фадєєва, Кононенка 
В.І, Зорина Б.М. в розвиток теорії та практики судової медицини. Наукові досягнення кафедр /курсів 
/ судової медицини.

Судово-медична експертиза як один з різновидів судових експертиз та доказів у судовому 
процесі. Нормативно-правові акти, що регламентують проведення судовомедичних експертиз -  
Закон “Про судову експертизу’, “Основи законодавства України про охорону здоров’я’, кодекси, 
доповнення та зміни до закону “Про підприємництво’, наказ №6 “Про організацію судово-медичної 
експертизи в Україні71995/. Поняття про судово-медичну експертизу, обов’язкове її призначення. 
Види експертиз, одноосібне, комісійне та комплексне її проведення. Структура судово-медичної 
служби в Україні. Поняття про інстанційність державної судово-медичної служби. Бюро судово- 
медичної експертизи як організаційна ланка державної судово-медичної служби, його структура та 
функції підрозділів. Поняття про судового експерта, судово-медичного експерта, спеціаліста у галузі 
судово-медичної експертизи, їх обов’язки, права та відповідальність. Гарантії незалежності судового 
експерта Роль судово-медичного експерта в досудовому слідстві, дізнанні та його участь у судовому 
засіданні. Об’єкти судово-медичної експертизи -  трупи, потерпілі, звинувачувані та інші особи, 
речові докази, медична документація. Регламентація проведення судово-медичних експертиз та 
судово-медичних досліджень, документація, її структура порядок складання.

Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих. Лікарські помилки. 
Нещасні випадки. Проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна 
патологія: визначення, актуальність і основні причини виникнення ятрогеній; класифікація 
ятрогеній місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів медичних втручань. 
Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників. Цивільно-правова 
відповідальність лікувально-профілактичних закладів. Адміністративна і дисциплінарна 
відповідальність медичних працівників. Кримінальна відповідальність медичних працівників за 
вчинення професійних злочинів. Посадові злочини у сфері охорони здоров'я. Поняття посадового 
злочину і посадової особи у сфері охорони здоров'я. Зловживання посадою. Хабарництво. Отримання 
незаконної винагороди. Службова фальсифікація. Халатність.

Тема. Судово-медична танатологія. Основи трансплантології. Огляд трупа на місці 
події.
Поняття про танатологію. Вчення про смерть у судовій медицині. Концепції смерті: 

смерть клітини, органу, організму. Судово-медична класифікація смерті. Смерть насильницька та 
ненасильницька. Роль та межі компетенції судово-медичного експерта при встановленні роду 
насильницької смерті. Категорії трупів, які підлягають судовомедичній експертизі /дослідженню/. 
Правила і техніка судово-медичного дослідження трупів. Правова регламентація судово-медичної 
експертизи трупів. Питання, які вирішують під час розтину трупів. Особливості судово-медичного 
розтину трупа. Вмирання та його етапи. Термінальний стан і його судово-медичне значення, мозкова 
смерть. Констатація факту смерті, її ознаки та їх визначення, уявна смерть. Діагностика клінічної і 
біологічної смерті, ймовірні та вірогідні /абсолютні/ ознаки смерті. Зміни, які настають в органах і 
тканинах після смерті. Переживання тканин та судово-медичне значення суправітальних реакцій. 
Ранні трупні ознаки; охолодження тіла, трупне висихання, трупні плями: стадії і термін їх розвитку, 
методи дослідження. Пізні трупні ознаки. Судово-медичне встановлення давності настання смерті. 

Транс плантологія і її правові засади.
Огляд трупа на місці його знайдення. Правова регламентація огляду місця події. 

Організація огляду, його учасники. Стадії огляду -  статична та динамічна. Завдання та функції 
спеціаліста в галузі судово- медичної експертизи під час огляду трупа на місці його виявлення. 
Порядок та методика огляду трупа. Виявлення, опис, вилучення та пакування речових доказів
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біологічного походження для подальшого їх дослідження. Документація, яку складають під час 
огляду місця події. Судово-медична експертиза трупа (демонстрація). Особливості дослідження 
трупів невідомих осіб /антропометрія, словесний портрет, особливі ознаки, дактилоскопія, зубна 
формула тощо/, розчленованих, скелетованих трупів та кісткових залишків. Нагла смерть. Судово- 
медична експертиза трупів новонароджених. Особливості розтину при підозрі на ураження 
радіоактивними речовинами, бойовими отруйними речовинами, при захворюванні на особливо 
небезпечні інфекції та ВІЛ. Особливості дослідження ексгумованих трупів. Питання, які вирішують 
під час дослідження трупів.

Тема. Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачених та інших осіб.
Приводи до судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачуваних та інших осіб, її 

організація, особливості проведення і документація. Судово-медична експертиза з приводу наявності 
на потерпілому тілесних ушкоджень. Визначення видів пошкоджень, давності нанесення та ступеня 
їх тяжкості.

Юридична класифікація тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості відповідно до КК 
України. Тяжкі тілесні ушкодження. Ушкодження середньої тяжкості. Легкі тілесні ушкодження. 
Критерії тяжкості тілесних ушкоджень відповідно до діючих “Правил судово-медичного визначення 
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень”. Побої, мордування. Особливості проведення експертизи 
визначення наявності та ступеня втрати працездатності.

Експертиза стану здоров'я: симуляція, агравація, дисимуляція, штучні хвороби,
самоушкодження / калічення членів/. Значення медичних документів, слідчих метеріалів при 
встановленні умов, за яких було заподіяно травму. Експертиза визначення віку, приводи та критерії 
визначення віку, методи дослідження.

Тема. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних чинників.
Ушкодження від дії тупих предметів. Транспортна травма.
Визначення понять ‘травма’, ‘ушкодження’. Класифікація ушкоджень залежно від діючого 

фактора, характеру та ступеня тяжкості. Анатомічні та функціональні травми. Особливості описання 
тілесних ушкоджень. Ушкодження тупими предметами, їх класифікація. Механізм дії тупих 
предметів та характер ушкоджень, які виникають від їх дії. Садна, синяки, забій тканин, забиті рани, 
переломи кісток, розриви та відриви внутрішніх органів, відокремлення та розчавлення частин тіла, 
їх морфологічна характеристика та судово-медичне значення. Ушкодження тканин обличчя, кісток, 
зубів, ротової порожнини. Ушкодження зубами. Можливості визначення виду тупого твердого 
предмета і механізму його дії на підставі особливостей ушкоджень. Особливості ушкоджень, які 
виникають у разі падіння з висоти, на площину - при прискоренні та без нього. їх диференціальна 
діагностика.

Травматизм та його види. Судово-медичні особливості різних видів травматизму. 
Класифікація транспортної травми. Автомобільна травма та основні її види.Зв'язок фаз автомобільної 
травми з механізмом виникнення ушкоджень. Особливості огляду місця

ДТП.Травма від зіткнення людини з автомобілем, який рухається. Травма від переїзду 
колесом автомобіля. Травма в кабіні автомобіля; травма внаслідок падіння з кузова; травма в 
результаті здавлювання тіла між автомобілем та нерухомим предметом. Мотоциклетна травма, 
особливості ушкоджень. Залізнична травма, її види та особливості ушкоджень.

%
Тема. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних чинників.
Ушкодження від дії гострих предметів. Вогнепальна травма: судово-медична
експертиза та діагностика.
Види гострих предметів, механізм заподіяння ушкодження. Морфологічні особливості 

різаних, колотих, колото-різаних, рубаних та пиляних ран. Питання, які виникають при судово- 
медичному дослідженні цих ушкоджень. Можливості встановлення механізму дії та ідентифікації 
гострих предметів. Особливості ушкоджень, заподіяних власного та сторонньою рукою. Зажиттєва 
реакція на ушкодження /  місцева та загальна/; сучасні методи визначення зажиттєвості та давності 
спричинення ушкоджень. Вирішення питання про можливість смертельно поранених до 
самостійних цілеспрямованих дій. Причини смерті від механічної травми, зумовленої дією тупих та 
гострих предметів, їх судово-медичне визначення.

Поняття про вогнестрільні упжодженння. Вогнепальна зброя, її види. Патрон та його 
складові частини. Механізм пострілу: головна балістична хвиля, вбивча сила кулі. Пояси дії куль 
залежно від їх кінетичної енергії; гідродинамічна дія кулі. Устрій бойового патрона, механізм дії
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снаряду на одяг, тканини і органи залежно від відстані пострілу. Додаткові фактори пострілу. Ознаки 
пострілу впритул. Значення відбитка дульного зрізу та механізм його утворення. Постріл на близькій 
відстані, його ознаки. Постріл на неблизькій відстані. Визначення вхідного та вихідного кульових 
отворів при пострілах на різних відстанях на одязі та шкірі. Особливості вогнестрільних ушкоджень 
на одязі із синтетичного матеріалу. Ушкодження з мисливської зброї. Особливості вогнестрільного 
ранового каналу /сліпий, наскрізний, зміщений, напівколовий, коловий / у разі його проходження 
крізь різні органи і тканини. Можливості встановлення напряму пострілу при проходженні кулі крізь 
плоскі, трубчасті кістки та паренхіматозні органи. Діагностика вогнестрільних ушкоджень із сучасної 
вогнепальної зброї. Ушкодження з газової зброї. Ушкодження від гранат, запалів, мін, снарядів, 
вибухових речовин. Можливості визначення виду зброї, боєприпасів за характером ушкоджень. 
Спеціальні методи досліджень, які застосовують при експертизі вогнестрільної травми: гістологічні, 
хімічні, рентгенологічні, фотографічні, спектрографічні, контактно-дифузійні, безпосередня 
мікроскопія, фотографування в інфрачервоних променях тощо. Особливості огляду місця події і 
значення слідчого експерименту для вирішення питань, поставлених слідчими органами при 
розслідуванні справ, пов’язаних з експертизою вогнестрільних ушкоджень.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
5-й семестр

№
і/п Тема Кількість

годин
Модуль 1. Судова медицина.

1. Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку, 
процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи. 
Медичне законодавство в системі медичних знань.

2

2. Судово-медична танатологія. Основи трансплантології. Огляд трупа 
на місці події.

2

3. Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачених та інших осіб. 
Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних 
чинників. Ушкодження від дії тупих предметів. Транспортна травма.

2

4. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних 
чинників. Ушкодження від дії гострих предметів. Вогнепальна травма: 
судово-медична експертиза та діагностика.

2

5. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії біологічних чинників. 
Отруєння різними групами отрут.

2

Всього 10

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
5-й семестр

№
ЗІВ

Тема Кількість
годин

Модуль 1. Судова медицина.

1. Процесуально-організаційні питання проведення судово-медичної 
експертизи та судової стоматології в Україні. Судово-медична 
танатологія.

3

2. Роль судового стоматолога при встановленні особи невідомої 
людини.

3

О3. Судово-медична (стоматологічна) експертиза встановлення ступеню 
тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я та віку.

3

4. Судово-медична та судово-стоматологічна травматологія. 
Ушкодження тупими предметами. Судово-медичне обґрунтування

3
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механізму травми та причини смерті від дії тупих предметів. 
Ушкодження слизової оболонки порожнини рота та зубів. 
Ушкодження зубами. Переломи кісток обличчя. Поняття про 
кататравму.

5. Ушкодження гострими предметами. Судово-медична експертиза 
вогнепальних ушкоджень

3

6. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного 
походження в стоматології (кров, слина).

3

7. Підсумковий контроль. 2

Всього 20

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
5-й семестр

№ з/п Тема Кількість
годин

Модуль 1. Судова медицина.
Підготовка до практичних занять 5

1. Судово-медична експертиза механічної асфіксії. 
Странгуляційна механічна асфіксія. Судово-медична 
експертиза аспіраційної, обтураційної, компресійної 
механічної асфіксія. Судово-медична експертиза утопленні.

1

2. Судово-медична танатологія. 1
3. Судово-медична експертиза трупів новонароджених. 

Активне та пасивне дітовбивство.
1

4. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії 
крайніх температур.

1

5. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії технічної та 
атмосферної електрики.

1

6. Судово-медичний розтин трупа. Визначення давності 
настання смерті.

1

7. Загальні відомості про отрути, механізм їх дії та основи 
судово-медичної діагностики отруєнь.

1

Підготовка до підсумкового контролю (заліку) 3
Всього 15

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Судова медицина як наука, судово-медична експертиза, експерт, судово-медичний експерт, 
лікар-експерт. Права, обов'язки та відповідальність судово-медичного експерта та лікаря- 
експерта при виконанні експертних функцій.
2.0рганізація судово-медичної (судово-стоматологічної) служби в Україні, види та порядок її 
виконання, структура бюро СМЕ, відділи та відділення, принцип інстанційності. Роль 
судово-медичної експертизи (судово-стоматологічної) в роботі органів правосуддя та 
охорони здоров'я.
3. Основні етапи розвитку судової медицини. Внесок видатних вчених (П.А.Мінакова, 
С.О.Громова, Н.С.Бокаріуса, М. І. Райського, М. В. Попова, Ю.С.Сапожникова) в розвиток 
судової медицини.
4. Об'єкти судово-медичної експертизи. Види експертиз. Вимоги до документації.
5.Трупи, які підлягають судово-медичному дослідженню. Відмінність судово-медичного 
дослідження від патологоанатомічного.
6. Судово-медична класифікація смерті. Насильна смерть та її роди. Роль судово-медичного
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експерта в визначенні роду насильної смерті.
7. Філософські визначення: життя та смерті. Клінічна та біологічна смерть, їх діагностика. 
Судово-медичне значення відносних та абсолютних ознак смерті.
8. Трупні явища: ранні та пізні. Поняття про супраівітальні реакції. Визначення давності 
настання смерті за трупними явищами.
9. Трупні плями та їх судово-медичне значення.
Трупне заклякання: строки його виникнення та розвитку в залежності від ряду умов. Його 
значення для визначення часу настання смерті.
10.Трупне охолодження та явище трупного висихання. їх значення в судово-медичній 
практиці, аутоліз.
11. Пізні трупні явища: руйнівні та заберігаючі. Трупне гниття, його розвиток та судово - 
медичне значення.
12. Пізні трупні явища, види природної консервації трупу (зберігаючі) та їх судово -  медичне 
значення: муміфікація, жировіск, торфяне дублення.
13. Судово -  медичні показники визначення давнини настання смерті.
14. Судово-медичний розтин трупа, етапи розтину. Особливості дослідження трупів 
невідомих осіб.
15. Огляд трупа на місці його виявлення та участь лікаря-судово-медичного експертата 
лікаря-експерта в слідчих діях, вилучення речових доказів біологічного походження.
16.Роль лікаря стоматолога та судового стоматолога при встановленні особи невідомої 
особи.
17. Судово-стоматологічна ідентифікація особи, основні методи судово-стоматологічної 
ідентифікації невідомих осіб.
18. Роль судового стоматолога при встановленні особи невідомої людини, впізнання невідомої особи 
за словесним портретом. Складання «Упізнавальної карти».
19. Встановлення расової, етнічної приналежності за будовою зубів, визначення статевої 
приналежності за особливостями зубо-щелепного апарату, визначення віку за зубами, методика 
Г ерасимова( 1955).
20. Ідентифікація невідомої особи за рентгенологічними методами, поняття про сучасні 
радіовізіографічні методи та трактування їх даних, ідентифікація за рельєфом піднебіння 
(ругопалатинографія), за слідами губ, за дентальними втручанням, професійні зміни зубів.
21. Ідентифікація особи за слідами зубів: вроджені та набуті ідентифікаційні ознаки, ідентифікація 
особи за слідами, які залишені зубами (укуси, надкуси, відкуси) та їх трасологічні дослідження.
22. Ідентифікаційні дослідження за кістковими залишками та кістками черепа (фотосуміщення, 
реперажу, сучасні компьютерні методи), аналіз та трактування одонтограм та іншої медичної 
стоматологічної документації.
23. Судово-медична експертиза трупів новонароджених. Судово-медичне значення та 
експертне значення ознак новонародженості, доношеності (зрілості), живо- 
мертвонародженості, життєздатності.
24. Визначення терміну "дітовобивство" (активне, пасивне), ознаки новонародженої дитини.
25. Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачувальних та інших осіб. Встановлення 
ступеня важкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я та віку. Критерії для тяжкого 
тілесного ушкодження, середньої важкості та легкого тілесного ушкодження.
26. Юридична класифікація тілесних ушкоджень згідно з КК України. Тяжкі тілесні 
ушкодження. Небезпечні для життя в момент виникнення тяжкі тілесні ушкодження.
27. Приводи до судово - медичного огляду живих осіб, організація, методи і документація 
цих видів експертизи. Визначення понять "симуляція", "агравація", "дисимуляція", 
"калічення членів". Особливості судово - медичної експертизи при вказаних станах та їх 
діагностика.
28. Експертиза статевих станів (гермафродитизм, статева зрілість, статеворепродуктивна 
здатність) та згвалтування. Кримінальний, аборт. Ознаки та методи виявлення аборту, який 
був у минулому.
29. Судово-медичне значення "отрута". Умови дії отрути. Класифікація отрут і отруєнь
30. Отруєння корозивними отрутами - кислотами та лугами. Деструктивні отрути. Отруєння
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солями ртуті
31. Судово - медична діагностика отруєнь отрутами, що утворюють метгемоглобін. Судово - 
медична діагностики отруєнь, окисом вуглецю.
32. Отруєння миш'яком, таллієм.
33. Отруєння снодіїними препаратами.
34. Отруєння етиловим алкоголем та його сурогатами.
35. Отруєння стріхніном, атропіном.
36. Отруєння наркотичними отрутами (морфін, героїн, опій, кокаїн, та інші).
37. Поняття “травма”. Класифікація ушкоджень, види травматизму. Питання, які 
вирішуються при механічній травмі. Судово-медична експертиза ушкоджень тупими 
предметами. Класифікація тупих предметів за призначенням (класифікація М.І. Авдєєва), та 
за характером травмуючої поверхні (А.І. Муханова, 1974,1988).
38. Садна, синці. їх судово-медичне значення.
39. Характер переломів плоских та трубчастих кісток, які виникли від дії тупих предметів та 
їх судово-медичне значення.
40.Забиті рани, їх характер в залежності від виду тупого предмету та локалізації.
41 .Особливості ушкоджень при падінні тіла.
42. Методи встановлення зажиттєвості і давнини виникнення ушкоджень.
43.Судово-медична експертиза ушкоджень гострими предметами. Різані рани, особливості 
нанесення власною та сторонньою рукою. Колоті та колото-різані рани. Характер цих ран, 
які виникли від дії своєї та сторонньої руки. Рубані і різані рани, їх характер в залежності від 
роду насильної смерті.
44. Питання, які вирішуються при судово-медичній експертизі різаних, колотих, колото- 
різаних та рубаних ран.
45 .Класифікація ручної, стрілецької вогнепальної зброї. Устрій патрону. Кінетична енергія 
кулі. Дистанції пострілу та видові ознаки для кожної із них.
46.Вхідний та вихідний кульові отвори при пострілі впритул. Особливості ранового каналу 
при пострілі впритул. Значення відбитку дульного зрізу.
47. Ушкодження при пострілі холостими патронами та в випадках вибуху мін, запалів, 
снарядів.
48.Особливості вхідного та вихідного кульових отворів при близькій дистанції пострілу.
49. Особливості кульових ушкоджень плоских та трубчатих кісток. Визначення напряму 
ранового каналу та послідовності пострілів.
57,Механізм дії кулі на тіло людини в залежності від її кінетичної енергії (пояси дії кулі). 
Гідродинамічна дія кулі.
50. Діагностика вхідного і вихідного кульових отворів при неблизькій відстані пострілу, 
механізм їх виникнення.
51. Асфіксія, визначення механічної асфіксії та класифікація її видів, зажиттєвий перебіг 
асфіксії.
52. Загально-асфіктичні ознаки та їх судово -медичне значення. *
53. Странгуляційна асфіксія, видові ознаки. Повішення, задушення петлею.
54. Смерть від механічної асфіксії в результаті задушення руками та закриття отворів рота і 
носа.
55. Діагностика смерті від механічної асфіксії в результаті потрапляння сторонніх предметів 
і блювотних мас в дихальні шляхи. Показники їх зажиттєвого потрапляння. Смерть від 
механічної асфіксії в результаті здавлювання(стискання) грудей і живота.
56. Судово - медична діагностика смерті від утеплення. Ознаки утеплення, ознаки 
перебування у воді.
57. Судово - медична діагностика смерті від дії технічної та атмосферної електрики
58. Смерть від дії високої температури. Визначення зажиттєвого потрапляння тіла людини в 
вогонь.
59. Судово-медична діагностика смерті від переохолодження. Правила дослідження
замерзлих трупів._____________ ______________________________________________________
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60. Поняття "речові докази", значення речових доказів при розслідуванні злочинів проти 
життя та здоров'я людини. Правила вилучення та направлення на дослідження. Установи, які 
проводять експертизу речових доказів біологічного походження.
61. Основні питання, які вирішуються при дослідженні крові. Методи виявлення крові в 
плямі.
62. Визначення групової приналежності крові. Сутність методу "покровного скла" та реакції 
абсорбції. Судово - медична оцінка результатів дослідження.
63. Визначення видової приналежності крові.
64.Методи дослідження сім'яної рідини та плям сперми.
65. Сучасні медико-криміналістичні методи дослідження, які використовуються в судово- 
медичній експертизі.

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
ощнюванн 
я курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних 
заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється 
під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових розрахункових задач;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з термохімії, кінетики рекиій і теорії розчинів.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді диф.заліку усно. 
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є диф. залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 
теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види 
робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної 
теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені за традиційною 
шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну 
діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться 
на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 2.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальнакількістьбалів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише 
на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю. 

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 
шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (диференційованим заліком))
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4-
бал
ьна
шка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3.08 74
4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недостатньо

4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку можнабрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумковогоконтролювважжться'іщгховтіт, якщо студент набрав не 
менше 60% відмаксимальноїсумибалів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 балів).
Кінцева кількістьбалів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів 
за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги до Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи, 
письмової
роботи________________ ___________ ____________________________________________________
Практичні 5-й семестр
заняття _________________________  __________________________________
_____________ _________________ Модуль 1. Судова медицина._____________________________
Теми 1-6:Робота на парах -  оцінка від 2 до 5 за кожну тему.__________ ________________________
Тема 7: Диференційований залік складається з 2 теоретичних питань та 2 ситуаційних 
задач.Максимальна кількість балів за правильну відповідь на теоретичне питання складає 20 балів. 
Максимальна кількість балів за правильну відповідь на ситуаційну задачу складає 20 балів. Сумарна 
максимальна кількість балів - 80.

Приклади задач:
ЗАДАЧА.
В момент бійки гр-ну С. був нанесений удар ребром долоні в ділянку гортані. Гр-н С. 

побліднув і впав на землю. Швидкою допомогою він був доставлений в ЛОР-відділення лікарні. За даними 
історії хвороби “ без свідомості, адинамічний. Шкірні покриви бліді, вкриті липким потом. Пульс 
ниткоподібний, слабкого наповнення, 120 уд. за хв. Артеріальний тиск 60/0 мм рт. ст. Проведено комплекс 
реанімаційних заходів. При обстеженні виявлений перелом персневидного хряща. Виписаний на 10-ту добу по 
видужанню." Визначити і обгрунтувати ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.

ЗАДАЧА.
При переході вулиці гр-ну Ч. заподіяний удар мотоциклом, що рухався, в ділянку правої гомілки. 

Швидкою допомогою доставлений в травматологічне відділення лікарні. За даними історії хвороби: “Загальний
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стан задовільний. Скарги на біль в правій нозі, що посилюється при навантаженні по вісі. Артеріальний тиск 
120/80 мм рт. ст. Пульс 90 уд. за хв., задовільних властивостей. В середній третині гомілки рана 6x2 см, на дні 
котрої є відламки малогомілкової кістки. Рентгенологічно виявлений осколковий перелом малогомілкової 
кістки."

Визначити і обгрунтувати ступінь тяжкості тілесного ушкодження.

ЗАДАЧА.
Гр-ді С., 34 років, п’яний співмешканець відкусив частину язика. В той же день вона була доставлена 

до лікарні з кровоточивою раною культі язика. Загальний стан задовільний, пульс 80 уд. за 1 хв., задовільного 
наповнення і напруження. Артеріальний тиск 120/80 мм рт. ст. Рана зашита. Через 10 днів виписана додому. 
При обстеженні потерпілої на 25 день після травми відмічено, що кінець культі язика має дугоподібну форму з 
м'яким рожево-синюшним рубцем. Мова значно змінена, окремі слова зовсім незрозумілі, хвора віддає перевагу 
переписці. Визначити і обгрунтувати ступінь тяжкості тілесного ушкодження.

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
опитування, письмове опитування, тести), результатів 
складання 2-х змістових модулів._____________________

Перелік питань до диференційованого заліку

1. Судова медицина як наука.
2. Особливості сучасного етапу. Вклад професорів Концевич І. А., Рубіжанського А. Ф., 
Фадцєєва А. М. в сучасні досягенення судово-медичної науки.

3. Поняття про судово-медичну експертизу та її види. Права, обов’язки та відповідальність
судового експерта та гарантії його незалежності.

4. Структура судово-медичної служби в Україні. Бюро судово-медичної експертизи та функції
його підрозділів.

5. Нормативно-правові документи, які регламентують судово-медичну експертну діяльність.
6. Визначення поняття “танатологія”. Загальна, окрема та молекулярна танатологія.
7. Особливості судово-медичного дослідження трупа.
8. Поняття “смерть”. Класифікація смерті.
9. Патофізіологія процесу вмирання.
10. Судово-медичне значення термінального стану. Клінічна та біологічна смерть, їх діагностика.
11. Застосування органів і тканин трупа для трансплантації. Правові, морально-етичні та медичні

аспекти трансплантології.
12. Діагностичні критерії для визначення смерті мозку.
13. Поняття евтаназії.
14. Уявна смерть.
15. Ймовірні та абсолютні ознаки смерті. Ранні трупні явища.
16. Пізні трупні явища. Природна консервація трупа.
17. Судово-медичне визначення часу настання смерті. Суправітальні реакції.
18. Поняття раптової смерті, її ознаки.
19. Фактори ризику раптової смерті.
20. Діагностика смерті від серцево-судинних захворювань.
21. Діагностика смерті від захворювань органів дихальної системи.
22. Діагностика смерті від захворювань органів травлення, центральної нервової системи,

сечостатевої системи.
23. Раптова смерть у дитячому віці. Синдром раптової дитячої смерті.
24. Процесуальні положення та організація судово-медичного розтину трупа.
25. Загальні правила, порядок та етапи судово-медичного розтину трупа.
26. Судово-медична документація, яку складають під час розтину трупа.
27. Процесуальні вимоги до проведення огляду місця події та трупа.
28. Фази огляду місця події.
29. Обов’язки спеціаліста в галузі судової медицини при огляді трупа на місці його виявлення.
30. Методи встановлення терміну настання смерті, які використовують на місці події.
31. Кримінальне розчленування трупа та його види.____________ ____________________________
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32. Судово-медичні можливості ідентифікації невідомої особи.
33. Значення стоматологічного статусу для встановлення особи невідомої людини.
34. Поняття про словесний портрет.
35. Поняття про новонародженість.
36. Судово-медичне вирішення питань при розтині трупа новонародженого.
37. Особливості судово-медичного дослідження трупів новонароджених.
38. Причини смерті новонародженої дитини.
39. Дітовбивство та його види.
40. Приводи для проведення судово-медичної експертизи живих осіб.
41. Порядок призначення та проведення експертизи, документація цього виду експертиз.
42. Юридична класифікація та експертні критерії ступеню тяжкості несмертельних тілесних

пошкоджень.
43. Основні питання, які вирішують при проведенні експертиз з приводу встановлення статевих

станів.
44. Судово-медична експертиза статевих злочинів.
45. Характеристика ушкоджень гострими предметами, які заподіяні власною рукою.
46. Причини смерті від дії тупих та гострих предметів, судово-медичні критерії смерті від гострої 

крововтрати.
47. Механічна асфіксія, визначення поняття, класифікація, стадії зажиттєвого перебігу.
48. Загальноасфіктичні ознаки та їх судово-медичне значення.
49. Странгуляційна механічна асфіксія - повішання.
50. Странгуляційна механічна асфіксія -  задушення петлею.
51. Видові ознаки задушення кінцівками.
52. Видові ознаки компресійної механічної асфіксії
53. Аспіраційна асфіксія (утоплення).
54. Класифікація ручної вогнепальної зброї. Будова бойових і мисливських набоїв.
55. Види дії кулі за кінетичною енергією, їх характеристика.
56. Специфічні ознаки вхідного та вихідного вогнепальних отворів.
57. Класифікація дистанцій пострілу та принцип їх розділення.
58. Види та ознаки пострілу впритул.
59. Ознаки пострілу з близької відстані.
60. Ознаки пострілу з неблизької відстані.
61. Зони ранового каналу в м’яких тканинах. Раньовий канал в плоских кістках.
62. Визначення послідовності пострілів на тілі людини.
63. Судово-медична експертиза опіків обличчя.
64. Дія високої температури на кістки і зуби.
65. Судово-медична експертиза відморожень.
66. Особливості ушкоджень технічною електрикою.
67. Токсикологія. Отрута. Умови дії отрут. Отруєння його види. Класифікація отрут.

68. Характеристика стадій отруєння.
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