
Перелік  заходів  з контролю практичних навичок студентів при 

вивченні  судової медицини 

При вивченні судової медицини студенти мають опанувати наступні практичні навички: 

1. Складання навчального Висновку  експерта.  Висновок складається кожним 

студентом після проведення практичного заняття із демонстрації судово-медичного 

розтину трупа. 

Навчальний Висновок експерта студент  здає викладачу для перевірки та отримує 

відповідну кількість балів, які враховуються в поточному навчанні.  

Контроль опрацювання навички здійснюється викладачем групи після перевірки 

навчального Висновку експерта.  

2. Вміння визначати причину смерті, давність її настання, встановлювати  ступінь 

тяжкості травми  опрацьовується на практичних заняттях шляхом вирішення 

ситуаційних завдань. 

Контроль опрацювання навички здійснюється викладачем  групи під час 

проведення практичного заняття та враховується  при визначенні загальної оцінки 

студента на занятті. 

Заключний контроль опрацювання навички здійснюється на ПМК як його складова  

частина. 

3. Вміння визначити вид тілесного ушкодження, встановлення механізму його 

виникнення  опрацьовується під час практичного заняття з теми. 

Контроль опрацювання навички здійснюється викладачем  групи під час 

практичних занять та враховується  при визначенні загальної оцінки студента на 

занятті. 

Заключний контроль опрацювання навички здійснюється на ПМК як його складова  

частина. 

 

Перелік препаратів, які становлять навчальний банк для контролю  навичок 

студентів: 

1. Бампер-перелом стегнової кістки. 

2. Бампер-перелом великогомілкової кістки. 

3. Дирчастий перелом склепіння черепа від  значної дії тупого предмету з 

обмеженою поверхнею. 

4. Вдавлений перелом склепіння черепа від дії тупого предмету, який має ребро 

або циліндричну поверхню. 

5. Вдавлений перелом склепіння черепа від дії тупого предмету, який має 

сферичну поверхню. 

6. Лінійчастий перелом склепіння черепа від дії тупого предмету. 

7. Забита рана  на шкірі від дії тупого предмета. 

8. Рубані рани склепіння черепа від дії гострого рубля чого предмету з наявністю 

врубів та розрубів кістки, які спричинені власною рукою.  

9. Рубані рани склепіння черепа від дії гострого рубля чого предмету з наявністю 

врубів  кістки, які спричинені власною рукою.  

10. Різані рани, які спричинені гострим ріжучим предметом та нанесені власною 

рукою. 



11. Різана рана від дії гострого ріжучого  предмету та спричинена сторонньою 

рукою. 

12. Різані рани долонь, які спричинені гострим ріжучим предметом та утворилися 

під час самозахисту. 

13. Колото-різані рани від дії гострого предмету із колюче-ріжучими 

властивостями. 

14. Різана рана шиї від дії гострого ріжучого предмету і утворилася від дії 

сторонньої руки.      

15. Вхідний та вихідний вогнепальні отвори на черепі. 

16. Вхідний вогнепальний отвір  при пострілі із відстані впритул. 

17. Вхідний вогнепальний отвір при пострілі із близької відстані. 

18. Вхідний вогнепальний отвір при пострілі із неблизької ввідстані. 

19. Вихідний вогнепальний отвір в м'яких тканинах – на шкірі. 

20. Гідродинамічна дія кулі. 

21. Постріл впритул  з ураженням серця. 

22. Механічна асфіксія від потрапляння в дихальні шляхи с стороннього предмета з 

його локалізацією у вході в гортань.      

23.  Механічна асфіксія від потрапляння в дихальні шляхи с стороннього предмета 

з його локалізацією в трахеї. 

24. Странгуляційна борозна при повішенні . 

25. Странгуляційна борозна при задушенні петлею. 

26. Плями Пальтауфа при утопленні. 

27. Плями Вишневського при смерті від переохолодженні. 

28. Шлунок при отруєнні сірчаною кислотою. 

29. Шлунок при отруєнні азотною кислотою. 

30. Ядра Бекляра. 

31.  Електромітки. 
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