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Опис навчальної дисципліни «Судова медицина» 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  - 2  

Галузь знань 

1201 - медицина 
(шифр і назва) 

Нормативна, денна форма 

навчання 

 

Напрям підготовки  

 

7.12.01001 –  лікувальна 

справа;  

   

 7.12.01.0002 – педіатрія  

                          

7.12010003 – медико-

профілактична  справа 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

-Лікувальна справа; 

-Педіатрія; 

- Медико-профілактична 

справа 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 8 2017-й 2018-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:                                           

Складання навчального 

Висновку експерта  

Семестр 

Загальна кількість годин  
              60   

7-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Спеціаліст  

 

6  год. 6  год. 

Практичні, семінарські 

40  год. 40  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

20 год. 20 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

ПМК ПМК 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання –  66,7% 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: надати студентам знання з теорії та практики судової медицини для їх 

використання у випадку залучення згідно  чинного законодавства правоохоронними 

органами до виконання експертних функцій.     

Завдання : 

а) надати основи знань щодо виконання лікарем функцій судового експерта згідно 

процесуального законодавства, 

в) надати вміння із встановлення факту біологічної смерті, опису трупа на місці його 

виявлення, опису тілесних ушкоджень та визначення їх виду, знаходження та опису речових 

доказів біологічного походження.     

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати сучасні можливості судової медицини із вирішення питань, які цікавлять слідство при 

розкритті злочинів проти життя та здоров'я людини. 

Вміти:  

1.Описувати тілесні ушкодження за загальноприйнятою схемою їх опису. 

2.Демонструвати вміння проводити огляд трупа на місці події. 

3.Встановлювати факт настання біологічної смерті. 

4.Описувати та вилучати речові докази біологічного походження під час огляду місця події. 

5.Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження трупа та встановлювати 

причину насильницької та ненасильницької смерті. 

6. Демонструвати вміння проводити судово-медичне обстеження потерпілих, 

звинувачуваних та інших осіб. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку, 

процесуальні та   організаційні основи судово-медичної  експертизи.  

Тема 1. Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку 

Тема 2. Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експеризи в Україні 

Змістовий модуль 2. Судово-медична танатологія 

Тема 1. Судово-медична танатологія. Огляд трупа на місці події. Судово-медичний розтин 

трупа  його демонстрація 

Тема 2. Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої  смерті. Самостійний розтин 

трупа 

Тема 3.  Судово-медична експертиза трупів новонароджених 

Змістовий модуль 3. Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачуваних та інших 

осіб 

Тема 1. Судово-медична експертиза встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, 

стану здоров'я та віку 

Тема 2. Судово-медична експертиза спірних статевих станів та статевих злочинів 

Змістовий модуль 4. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних 

чинників 

Тема 1. Загальні питання судово-медичної травматології 

 Тема 2. Судово-медична експертиза травматизму та транспортної травми 

Тема 3. Ушкодження гострими предметами 

Тема 4. Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень 

Тема 5. Судово-медична експертиза механічної асфіксії 

Змістовий модуль 5.   Судово-медична експертиза ушкоджень від дії інших                                   

фізичних факторів зовнішнього середовища 

Тема 1. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії крайніх температур 
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Тема 2.  Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та технічної електрики 

Тема 3. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії 

Тема 4.Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії різко зміненого 

барометричного тиску 

Змістовий модуль 6. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії хімічних  

речовин 

Тема 1. Загальні відомості про отрути, механізм їх дії та основи судово-медичної діагностики 

отруєнь 

Тема 2. Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут 

Змістовий модуль 7. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії 

біологічних чинників 

Тема 1. Судово-медична експертиза у разі розладу здоров'я внаслідок дії біологічного 

чинника 

Змістовий модуль 8. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного 

походженння та медико-криміналістичні методи досліджень 

 Тема 1. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного походження 

Тема 2.  Судово-медико-криміналістичні   дослідження об'єктів судово-медичної експертизи 

 

Теми лекцій 

 

№ Тема Кількість 

годин 

1 Загальні питання судово-медичної танатології. Процес вмирання та 

смерть. Клінічна та біологічна смерть, їх діагностика. Ранні та пізні 

трупні явища. Діагностика давності  настання смерті.  

2 

2 Загальні питання судово-медичної травматології. Фактори зовнішнього 

середовища, від дії яких виникають травми. Наслідки травм. Опис 

ушкоджень. Ушкодження тупими предметами. Класифікація тупих 

предметів. Синці, садна, забиті рани. Переломи кісток. Загальні питання 

черепно-мозкової травми. 

2 

3 Судово-медична токсикологія: загальні відомості про отрути та отруєння, 

класифікація отрут, діагностика отруєнь їдкими, кров'яними, 

деструктивними, нервово-функціональними отрутами. Судово-медична 

діагностика алкогольної інтоксикації. Експертиза смерті від наркотиків. 

2 

 Усього 6 

                                                       

 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної 

експертизи в Україні. Огляд трупа на місці події. 

Судово-медична танатологія. Судово-медичний розтин трупа 

(демонстрація). Складання акту судово-медичного дослідження 

трупу. 

5 

2 Судово-медичний розтин трупу у випадку наглої смерті. 

Самостійний розтин трупу. Травматична смерть новонароджених. 

Складання акту судово-медичного дослідження трупу. 

5 

3 Судово-медична експертиза живих осіб. Встановлення ступеню 

тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я та віку. Судово-

5 
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медична експертиза спірних статевих станів та статевих злочинів. 

4 Загальні питання судово-медичної травматології. Ушкодження 

тупими предметами. Судово-медична експертиза травматизму та 

транспортної травми. 

Ушкодження гострими предметами.  

Судово-медичне обґрунтування механізму травми та причини 

смерті при ушкодженнях тупими та гострими предметами 

5 

5 Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень. Судово-

медичне обґрунтування механізму травми та причини смерті від 

дії вогнепальної зброї. 

Судово-медична експертиза механічної асфіксії.  

Судово-медичне обґрунтування механізму травми та причини 

смерті від різних  видів механічної асфіксії. 

5 

6 Судово-медична експертиза речових доказів. Експертиза крові, 

волосся та виділень організму. 

Медико-криміналістичні методи дослідження. 

5 

7 Підсумковий модульний контроль. 4 

 Усього 34 

                                                                                      

Академічна година  становить 45 хвилин. 

Тривалість перебування студентів на кафедрі 270 хвилин або 4 год. 30 хв.,  

тобто, з 8.00 до 12 год. 30 хвилин з урахуванням 2-х перерв (45 хв.). 

У разі наявності лекції студенти на кафедрі перебувають з 8.00 до 15 год.  

З урахуванням 3-х перерв.  

 

      

 Самостійна поза аудиторна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії крайніх 

температур. 

2 Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та 

технічної електрики. 

3 Судово-медична експертиза ушкоджень від дії променевої енергії. 

4 Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії різко 

зміненого барометричного тиску. 

5 Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії біологічних 

чинників. 

6 Загальні відомості про отрути та основи судово-медичної діагностики 

отруєнь. Судово-медична діагностика отруєнь різними групами отрут 

 Разом  
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

200-170 відмінно    

 

зараховано 
169-140 

добре  
 

139-122 
задовільно  

 

Менше 122 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

   1. Михайличенко Б.В., Шевчук В.А., Бондар С.С., Федотова І.А. Судова медицина.// К.,  

   ВСВ «Медицина», 2011.- 448 С. 

   2. Концевич І.О., Михайличенко Б.В. Судова медицина. - К.:МП Леся, 1997. – 656 С. 

  3. Михайличенко Б.В., Шевчук В.А., Бондарь С.С., Федотова И.А, Биляков А.Н.  Судебнаяа 

медицина.// К.,   ВСИ «Медицина», 2015.- 368 С. 

  4. Завальнюк А.Х. Судова медицина: Курс лекцій. - Тернопіль:Укрмедкнига, 2000.- 648    С. 

   5. Судова медицина: навчально-методичний посібник / За ред. Б.Михайличенка. -  К.:МП     

   Леся, 2001. – 416 С. 

                                                            

Допоміжна література 

        

   1. ”Основи законодавства України про охорону здоров'я”, 1992. 

   2. Наказ № 6 МОЗ " Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України”,  

    1995. 

   3. Бабанин А.А., Соколова И.Ф. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний// 

   Симферополь, 2001.- 206 С.  

   4. Бачинський В.Т., Кулик О.Ф., Савка І.Г., Ванчуляк О.Я. Перивнний огляд трупа на   

   місці його виявлення / Чернівці, 2010. – 212 С.  

   5. Бойко С.О. Судово-медична експертиза визначення ступеня тяжкості тілесних   

ушкоджень // Ужгород, 2003.-225 С.  

   6. Герасименко О. Тлумачний та російсько-український словники з судової медицини. -     

   Донецьк, 1999.- 292 С. 

   7. Завальнюк А.Х. Тлумачний словник судово-медичних термінів. - Тернопіль:    

Укрмедкнига, 1999. - 351 С. 
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    8. Кривда Г.Ф., Демиденко А.Н., Кривда Р.Г. Осмотр трупа и вещественных доказательств 

на месте происшествия. // Херсон: Наддніпряночка,  2012. – 208 С.  

    9. Кулик О.Ф., Бачинський В.Т., Савка І.Г., Ванчуляк О.Я. Особливості судово-медичного 

дослідження трупа при окремих видах смерті.//Чернівці, 2005. – 211 С. 

    10. Яланський О.В., Воробйов Ю.В., Яланська Л.О., Воробйов М.Ю. Судово-медичне 

дослідження трупа. - Полтава, 2000.- 240 С.  

 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Освітній портал НМУ. 

 

 

 

 

Завідуючий кафедри судової медицини 

та медичного права 

д.мед.н., професор       Б.В. Михайличенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


