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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Судова медицина та психіатрія ” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  
бакалавра напряму 6.030401 Правознавство. 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є експертиза трупів у 
випадках насильницької смерті, експертиза живої людини, експертиза 
речових доказів біологічного походження та експертиза по матеріалам 
справи. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Нормативні документи, які регламентують проведення судово-
медичної експертизи .  

2. Судово-медична травматологія. 
3. Судово-медичні експертизи. 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є надбання знань про 

можливості застосування спеціальних знань у практиці розслідування 
злочинів проти особи. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у 
студентів таких компетентностей:  

 загальних (загальнокультурних): 
ЗК-1 - знання та розуміння предметної галузі, професії; основних концепцій, 
базових категорій, юридичних понять; 
ЗК-3  – здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
ЗК-5 –здатність до між особистого спілкування; уміння працювати в команді, 
мотивувати людей та досягати спільної мети; розуміння та повага до 
різноманітності та мультикультурності; 
      професійних (предметних): 
ПК-1 – здатність брати участь у розробці нормативно-правових актів; 
ПК-3 – здатність забезпечувати дотримання законодавства суб’єктами права; 
ПК-4 – здатність здійснювати професійну діяльність у повній відповідності 
до закону і обставин; 
ПК-7 – здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 
особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових 
обов’язків; 
ПК-13 – здатність тлумачити нормативно-правові акти, надавати 
кваліфіковані юридичні висновки і консультації. 
 Студент повинен досягнути таких програмних результатів навчання: 
визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 
умов та обставин (ПРН 1); проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 
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різних джерел (ПРН 3); формулювати власні обґрунтовані судження на 
основі аналізу відомої проблеми (ПРН 4); давати короткий висновок щодо 
окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю (ПРН 5); 
складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 
матеріали за визначеними джерелами (ПРН 7); використовувати різноманітні 
інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних 
обставин (ПРН 8); Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 
потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій (ПРН 9). 
 

1.3. Кількість кредитів - 5. 

1.4. Загальна кількість годин - 150. 

 
1.5.Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4 
 

4 

Семестр 

7 7 

Лекції 

32 6 

Семінарські заняття 

32 4 

Самостійна робота 

86 140 

 
1.6. Заплановані результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягти таких результатів навчання (знань, вмінь та навичок): 
- в межах формування компетентності ЗК-1:  
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знати: основні концепції, базові категорії, юридичні, судово-медичні 
поняття;  

вміти: оперувати юридичними, судово-медичними поняттями; 
володіти навичками: використання юридичних, судово-медичних 

понять;  
- в межах формування компетентності ЗК-3: 
знати: правила аналізу та синтезу; 
вміти: абстрактно мислити, здійснювати аналіз, синтез; 
володіти навичками: аналізу, синтезу; 
- в межах формування компетентності ЗК-5: 
знати: правила між особистого спілкування; 
вміти: працювати в команді, мотивувати людей та досягати спільної 

мети; 
володіти навичками: розуміння та поваги до різноманітності та 

мультикультурності; 
- в межах формування компетентності ПК-1: 
знати: нормативно-правові акти, які регламентують  судово-медичну 

діяльність; 
вміти: формулювати пропозиції щодо удосконалення нормативно-

правових актів; 
володіти навичками: розробки нормативно-правових актів; 
- в межах формування компетентності ПК-3: 
знати: чинне законодавство України; 
вміти: схиляти інших осіб під час здійснення слідчих дій до 

необхідності дотримання чинного законодавства; 
володіти навичками: аргументації необхідності дотримання чинного 

законодавства; 
- в межах формування компетентності ПК-4: 
знати: вимоги закону, які регламентують судово-медичну діяльність; 
вміти: здійснювати слідчу діяльність у відповідності до вимог чинного 

законодавства; 
володіти навичками: професійного здійснення слідчої діяльності; 
- в межах формування компетентності ПК-7: 
знати: професійні права та обов’язки судово-медичного експерта; 
вміти: забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, 

суспільства, держави; 
володіти навичками: забезпечення законності та правопорядку, безпеки 

особистості, суспільства, держави; 
- в межах формування компетентності ПК-13: 
знати: порядок надання юридичних висновків і консультацій; 
вміти: тлумачити нормативно-правові акти, надавати кваліфіковані 

юридичні висновки і консультації під час здійснення слідчої діяльності; 
володіти навичками: тлумачення нормативно-правових актів, надання 

кваліфікованих юридичних висновків і консультацій. 
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         У результаті рішення цих задач кожен слухач повинен знати: 
-систему і структуру судово-медичних установ; 
-види експертиз та їхні можливості; 
-можливості судово-медичної експертизи в розслідуванні злочинів 

проти особи; 
-правила огляду потерпілих, обвинувачуваних і інших осіб, огляду 

речових доказів на місці події, виявлення, фіксації, підготовки та 
направлення для експертних досліджень речових доказів зі слідами 
біологічного походження у відділення бюро судово-медичної експертизи, 
уміти: 

-залучати необхідних фахівців для огляду місця події та інших слідчих 
дій; 

-проводити зовнішній огляд мерляка і речових доказів зі слідам 
біологічного походження на місці події; 

-готувати об'єкти для експертних досліджень. 
-працювати з фахівцями на різних етапах розслідування; 
-аналізувати й оцінювати інформацію, отриману в результаті 

застосування судово-медичних знань на етапах розслідування. 
Здобути наступні навички: 

-виявлення, пакування і підготовки речових доказів зі слідами 
біологічного походження для експертних досліджень у відділах і відділеннях 
бюро судово-медичної експертизи; 

-допиту і відтворення обстановки й обставин події за участю експерта; 
          -складання розгорнутого формулювання у постановчої частини 
постанови про призначення судово-медичної експертизи і постановки 
логічно обґрунтованого і безумовно необхідного і повного переліку питань, 
поставлених на вирішення експерту;-аналізу й оцінки висновку експерта; 

-підготовки матеріалів справи для проведення експертизи. 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Розділ 1. Нормативні документи, які регламентують проведення судово-

медичної експертизи. 
Тема 1. Введення в курс “Судова медицина ”. 
Предмет, метод і система судової медицини. Коротка історія розвитку 

судової медицини в Росії, Україні, СНД та інш. країнах. Харківська школа 
судових медиків. Зв'язок судової медицини з медичними і юридичними 
науками. Мета і задачі судової медицини. 

Тема 2. Процесуальні та організаційні основи судово-медичної 
експертизи в Україні. 

Поняття судової медицини і судово-медичної експертизи. 
          Підстави, процесуальний порядок призначення і проведення судово-
медичної експертизи по кримінальних справах про злочини проти життя, 
здоров'я і гідності громадян. Приводи та випадки обов'язкового призначення 
судово-медичної експертизи мерляка і живої людини. Судово-медичні 
експерти, їхні права, обов'язки і відповідальність. Статті УПК що 
регламентують їхню діяльність. Межі компетенції судово-медичного 
експерта. Об'єкти судово-медичної експертизи. Відділи і відділення бюро 
судово-медичної експертизи, у яких . вони досліджуються. Класифікація 
судово-медичних експертиз. Види судово-медичної експертизи: первинна, 
додаткова, повторна, комплексна. Експертиза при дізнанні, на попередньому 
слідстві та в суді. Експертні установи в Україні. Нормативні акти, що 
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регламентують діяльність експертів. Організація судово-медичної експертизи 
в Україні. Послідовність проведення експертизи у відділах і відділеннях 
бюро судово-медичної експертизи. Судово-медична документація. Строки 
проведення експертиз. Вимоги до висновку експерта. 

Судова медицина в громадянському судочинстві. Судово-медична 
експертиза в суді першої інстанції. Внепроцесуальне використання судово-
медичних знань в громадянському судочинстві. Можливості судово-
медичної експертизи в використанні норм громадянського права. 

Розділ 2. Судово-медична травматологія. 

Тема 3. Розлад здоров'я і смерть від дії факторів зовнішнього 
середовища. 

Загальне вчення про травму і травматизм. 
Фактори зовнішнього середовища, що завдають травму. Поняття 

“травма”, “травматизм”, “травматологія”. Класифікація травматизму. 
Механічні ушкодження, визначення. Визначення понять: “знаряддя”, “зброя”, 
“предмет”. Класифікація ушкоджень за походженням. Задачі судово- 
медичної експертизи ушкоджень. Послідовність проведення експертизи, 
черговість і механізм виникнення ушкоджень. 

Ушкодження тупими знаряддями травми. Визначення. Класифікація їх 
за ступенем твердості, розмірам поверхні і формі. Конструктивні особливості 
тупих знарядь травми, що наносять ушкодження. Види травматичних 
впливів. 

Удар: центральний, не центральний, прямий, косий, тангенціальний, 
доцентровий, 
відцентровий, предметами з обмеженою і розповсюдженою поверхнею. 
Напрямок і кут удару. Ушкодження, викликані ними. Термінологія 
ушкоджень. Послідовність їхнього утворення. 

Розтягання: ушкодження утворені ним. Термінологія ушкоджень. 
Послідовність 
виникнення. 

Струс: ушкодження, викликані ним. Термінологія ушкоджень 
Послідовність заподіяння. 

Стиснення: стиснення без - і з зсувом предметів, що здавлюють, з 
обмеженою і розповсюдженою поверхнею. Ушкодження, викликані ними. 
Термінологія ушкоджень. Послідовність їхнього виникнення. 

Тертя: кочення, ковзання, спокою. Ушкодження викликані ними. 
Термінологія ушкоджень. Послідовність їхнього утворення. 
          Ушкодження тіла, волосся. 
          Пошмори, синці, рани, вивихи, переломи, розтягання зв'язок , 
ушкодження сосудів і внутрішніх органів, черепної, грудної і черевної 
порожнин, кінцівок. Відділення частин тіла, нанесених тупими знаряддями 
травми. Оцінка по ушкодженням видів травматичного впливу, знарядь 
травми і дій учасників. Ушкодження з порушенням фізіологічних функцій: 
фізичний біль, забите місце і травматичний шок. Класифікація, послідовність 
виникнення ушкоджень, морфологія, клінічний плин, особливості 
ушкоджень залежно від кута зіткнення і напрямку діючої сили. Судово-
медичне значення. Ідентифікація загальних і приватних ознак знаряддя 
травми. Диференційна діагностика прижиттєвих і посмертних ушкоджень, 
ступінь ваги, термін заподіяння. Відомості, необхідні експерту для 
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проведення експертизи. Питання, що вирішуються судово-медичним 
експертом. 

Приватна травматологія. Ушкодження, кінцівками людини і тупими 
знаряддями травми, утримуваними ними. Визначення їхніх характеристик по 
морфології ушкоджень. Установлення взаєморозташування і положення осіб, 
що нападали і постраждали, черговості і механізму нанесення ушкоджень. 

Падіння на поверхні. Мимовільні падіння. Падіння з прискоренням. 
Кататравма (падіння з висоти). Пряме і східчасте падіння з великої висоти. 

Транспортна травма: колісним (автомобільним, мотоциклетним і ін.), 
рейковим 
(залізничним, трамвайним і ін.), гусеничним, повітряним і водяним 
транспортом. 

Виробнича травма. 
Спортивна травма. 
Види, варіанти, підваріанти травми. Морфологія. Механізм. 

Диференційна діагностика. Відомості, необхідні експерту для проведення 
експертизи. Питання, поставлені на вирішення експерту. 

Ушкодження головних уборів, одягу і взуття. Морфологія, послідовність 
і механізм виникнення ушкоджень, заподіяних різними видами впливу тупих 
знарядь травми в залежності від їхнього напрямку і кута впливу, 
характеристик. 

Ушкодження гострими знаряддями травм І. Визначення. 
Класифікація. 

Ушкодження колючими, ріжучими, колючо-ріжучими, рубаючими 
знаряддями травми, ножицями і різними пилками, ножами спеціального 
призначення, гострим дефектним знаряддям травми, склом. 

Визначення. Класифікація. Послідовність дій кожного із знарядь травми. 
Деталі знарядь травми, що заподіюють ушкодження. Ушкодження тіла, 
кісток, волосся, одягу. Визначення, класифікація, послідовність їхнього 
виникнення, морфологія ушкоджень. Встановлення взаєморозташування і 
положення осіб, що нападала і потерпілого. Ідентифікація гострих знарядь 
травми. 

Ступінь ваги, термін нанесення. Диференційна діагностика по 
ушкодженнях власної чи сторонньої руки. Ознаки, що часто зустрічаються 
при нападі, боротьбі і самообороні. 

Ушкодження вогнепальними знаряддями травми 
Вогнепальне знаряддя травми. Визначення. Класифікація. 

Конструктивні особливості деталей зброї, що травмують, і патронів. 
Визначення вогнепального ушкодження. Явища, що відбуваються в каналі 
ствола при пострілі. Види дії кулі. Вхідний отвір. Рановий канал, його 
напрямок, вихідний отвір. їхні морфологічні ознаки. Дистанція пострілу. 
Морфологічні особливості ушкоджень у залежності від дистанції пострілу. 
Дії особи, що оглядає, для визначення вхідного і вихідного отворів. Критерії, 
що дозволяють судити про черговість пострілу. 

Ушкодження кулями спеціального призначення. Поранення автоматною 
чергою. Ушкодження з дефектної і саморобної, атипової і дробової зброї, 
ракетниць і будівельно- монтажних знарядь. Ушкодження холостим 
пострілом. Ушкодження пострілом через перешкоду. Морфологічні ознаки 
перерахованих ушкоджень. Ознаки, що часто зустрічаються при нанесенні 
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поранень власною рукою. Можливості судово-медичної діагностики. 
Вибухова травма. Визначення. Конструктивні особливості вибухового 

пристрою. Фактори вибуху, що ушкоджують, і ушкодження від них. 
Визначення дистанції вибуху по ушкодженнях. 

Лабораторні методики і методи дослідження механічних ушкоджень. 
Додаткові методи дослідження механічної травми - безпосередньої 
мікроскопії, кольорових відбитків і кольорових хімічних реакцій, 
рентгенологічного, фотографічного, дослідження в ультрафіолетових і 
інфрачервоних променях, емісійний спектральний аналіз. їхні переваги і 
недоліки. Ідентифікація по ушкодженням загальних і приватних ознак 
знаряддя травми. Трасологія. Особливості огляду місця події, мерляка і слідів 
біологічного походження у випадках механічної травми. Правила вилучення, 
підготовки і направлення об'єктів зі слідами біологічного походження для 
лабораторних досліджень. Оцінка результатів огляду місця події слідчим. 
Причини умерлини (смерті) при механічній травмі. Здатність до дій 
смертельно поранених. Відомості, необхідні експерту для проведення 
експертизи. Питання, що вирішуються судово-медичним експертом. 

Тема 4. Розлад здоров'я і смерть від гострого кисневого голодування 
(задушення). 

Анатомія шиї. Анатомія і фізіологія органів подиху. Визначення 
гіпоксії, асфіксії. Класифікація асфіксії. Класифікація механічної асфіксії. 
Фактори, що сприяють тому, що трапилося. Патологічна фізіологія подиху. 

Зовнішні і внутрішні ознаки асфіксії. Механічна асфіксія від здавлення 
(стискання). Здавлення шиї петлею. Петля, визначення, класифікація, 
конструктивні особливості петлі, правила огляду та її вилучення. Установи, 
що досліджують петлю. 

Послідовність і механізм дії петлі, що обумовлюють виникнення 
ушкоджень. Ознаки, визначення, послідовність. 

Повішення. Удавлення петлею і кінцівками людини, а також іншими 
знаряддями травми (ціпком, саперною лопаткою і т.д.). 

Асфіксія від здавлення огруддя і черева. 
Асфіксія від закриття дихальних отворів носа і рота. 
Асфіксія від закриття дихальних шляхів стороннім тілом, кров'ю, 

блювотними масами. Утеплення (помилкове і справжнє). Смерть у воді. 
Перебування мерляка у воді. Ознаки утоплення і перебування мерляка у воді 
які виявляються зовнішнім та внутрішнім дослідженням. Визначення 
давності перебування мерляка у воді. 

Асфіксія у замкнутому просторі. 
Визначення, послідовність, особливості огляду, ознаки, що виявляються 

при зовнішньому і внутрішньому дослідженні, лабораторна діагностика 
кожного з видів механічної асфіксії. 

Прижиттєві, скінні (атональні) і посмертні ушкодження. 
Ступінь тяжкості. 
Огляд місця події, мерляка і слідів біологічного походження у випадках 

механічної асфіксії. Оцінка результатів огляду слідчим. Відомості, необхідні 
експерту для проведення експертизи. Питання, що вирішуються судово-
медичним експертом. 

Тема 5. Розлад здоров'я і смерть від дії крайніх (високої і низької) 
температур (термічна травма). 

Анатомія і фізіологія шкіри. Фізіологія терморегуляції. Місцева і 



 10 

загальна дія крайніх температур. 
Тепловий і сонячний удар. 
Опіки полум'ям, розпеченими газами, гарячими чи палаючими 

рідинами чи смолами, гарячим тілом, чи металом, розплавленим металом. 
Кримінальне спалення мерляка. 

Охолодження, переохолодження, замерзання, відмороження. 
Визначення. Фактори, що сприяють травми від крайніх температур. 

Класифікація. Послідовність виникнення термічної травми. 
Морфологічні особливості термічних ушкоджень тіла, волосся, одягу. 
Ознаки, що виявляються при зовнішньому і внутрішньому дослідженні. 
Зміни, що виникають від дії високих і низьких температур у процесі 
замерзання і відтавання мерляка. Диференційна діагностика з ушкодженнями 
від інших факторів зовнішнього середовища. Лабораторна діагностика. 
Причини смерті. 

Прижиттєвість і посмертність ушкоджень від дії крайніх температур. 
    Ступінь тяжкості. 

Відомості, необхідні експерту для проведення експертизи. Питання, 
що вирішуються судово-медичним експертом. Тема 6. Розлад здоров'я і 
смерть від дії електроструму (електротравма). 

Поразка технічною й атмосферною електрикою. Уражаючи фактори 
електроструму. Визначення. Фактори, що сприяють травмі. Патологічна 
фізіологія. 

Місцева і загальна дія електроструму. Послідовність утворення 
електромітки. Ушкодження волосся і тканин одягу. Ознаки, що виявляються 
при зовнішньому і внутрішньому дослідженні. Лабораторна діагностика. 
Диференційна діагностика. Види і причини смерті. Ступінь тяжкості. Огляд 
місця події і мерляка при поразці технічною й атмосферною електрикою. 

Відомості, необхідні експерту для проведення експертизи. Питання, 
що вирішуються судово-медичним експертом. 

Тема 6. Розтин плодів новонароджених. Дитиновбиство.  
Питання, які вирішує судово-медичний експерт при дослідженні трупів 

новонароджених (встановлення живонародженності або 
мертвонародженності, зрілості, доношенності, причини смерті та ін.) 

Тема 7. Розлад здоров'я і смерть від зміни барометричного тиску 
(баротравма). 

Діагностика змін і ушкоджень, обумовлених змінами барометричного 
тиску. 

Причини смерті. 

Тема 8. Розлад здоров'я і смерть від дії хімічних речовин (хімічна 
травма). 

Визначення понять отрути й отруєнь. Класифікація отрут. Умови дії 
отрути, визначення доз. Шляхи введення і виведення отрут. Загальний стан 
організму, індивідуальні особливості, вік, вага, стать та ін. Отруєння їдкими, 
деструктивними, кров'яними і функціональними отрутами, лікарськими і 
наркотичними речовинами, отрутохімікатами. Харчові отруєння. Отруєння 
грибами. Отруєння алкоголем. 

Особливості дослідження мерляка. Ознаки, що виявляються при 
зовнішньому та внутрішньому дослідженні мерляка, правила вилучення і 



 11 

направлення об'єктів на судово- токсикологічне дослідження. Оцінка його 
результатів. Якісна і кількісна оцінка отрути виявленого судово-
токсикологічним дослідженням. Пояснення відсутності отрути в об'єкті 
дослідження при наявності показань про його вживання. Тривалість 
збереження отрути в трупі. Ступінь тяжкості. 

Огляд місця події і мерляка. Правила вилучення, упакування і 
направлення речових доказів для судово-токсикологічного дослідження. 
Відомості, необхідні експерту для проведення експертизи. Питання, що 
вирішуються судово-медичним експертом. 

Розділ 3. Судово-медичні експертизи. 
Тема 9. Смерть і мерлякові явища. 

Умирання і смерть. Біологічна і клінічна смерть. Ймовірні і достовірні 
ознаки смерті. Судово-медична класифікація смерті. Категорія і види смерті. 
Рід насильної смерті: нещасний випадок, випадковість, самогубство, 
убивство. Причини і темпи настання смерті. Мерлякові явища. Визначення. 
Класифікація. Ранні (трупне охолодження, трупне заклякання, мерлякові 
плями, аутоліз, висихання) мерлякові явища. Пізні (трупне гниття, 
муміфікація, жировіск, торф'яне дублення та ін. види консервації мерляка, 
руйнування мерляка: комахами гризунами, тваринами, птахами, раками і 
рибами) мерлякові явища. 

Причини, умови і послідовність розвитку мерлякових явищ. Фактори, 
що впливають на швидкість розвитку мерлякових явищ. Судово-медичне 
значення ранніх і пізніх мерлякових явищ. Установлення давнини смерті при 
зовнішньому огляді мерляка та експертизі по динаміці розвитку мерлякових 
явищ, переживання деяких органів і тканин, флорі і фауні, стану шлунково- 
кишкового тракту та ін. з урахуванням віку, маси тіла, стану здоров'я 
постраждалого, попередньому настанню смерті, умов середовища 
перебування мерляка і матеріалів слідства. 

Відомості, необхідні експерту для встановлення давнини смерті, а також 
поховання. Питання, що вирішуються судово-медичним експертом. 

Тема 10. Зовнішній огляд мерляка на місці події (виявлення). 
Статті КПК України, що регламентують огляди й огляд мерляка на місці 

події. Етапи, методи і стадії огляду. Порядок огляду мерляка. 
Інструментальні дослідження. Пошук і правила вилучення речових доказів. 
Основні питання, що з'ясовуються під час огляду місця події і мерляка. 

Тема 11. Судово-медичне дослідження мерляка. 
Правила і порядок зовнішнього і внутрішнього судово-медичного 

дослідження мерляка. Документація судово-медичного дослідження мерляка. 
Особливості експертизи трупів невідомих осіб, розчленованих, 

шкелетованих та ексгумованих трупів у відділах і відділеннях бюро судово-
медичної експертизи. Особливості огляду місця події і мерляка. 

Відомості, необхідні експерту для проведення експертизи. 
Питання, що вирішуються судово-медичним експертом. 
Реставрація мерляка з метою упізнання. 

Тема 12. Судово-медична експертиза живих осіб. 
Визначення. Приводи. Методика проведення судово-медичної 

експертизи живих осіб. 
Судово-медична експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. 
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Правила визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Судово-
медична експертиза втрати працездатності. Судово-медична експертиза стану 
здоров'я, симуляції, дисимуляції, агравації, самоушкоджень, покалічення, 
удаваних і штучних хвороб віку. Визначення віку. Відділи і відділення бюро 
судово-медичної експертизи, у яких проводять експертизу віку. Об'єкти, що 
підлягають експертизі. 

Відомості, необхідні експерту для проведення експертизи. 
Питання, що вирішуються судово-медичним експертом. 
Тема 13. Судово-медична експертиза статевих злочинів. 
Нормальна анатомія і фізіологія статевих органів. 
Ознаки невинності. 
Анатомічні особливості будівлі незайманої дівочої перетинки, що 

дозволяють робити статевий акт без порушення її цілості. 
Особливості роздерть дівочої перетинки при статевому акті, що 

відбувається по згоді партнерів і з застосуванням насильства. 
Особливості загоєння дівочої перетинки. 
Статеві зносини. Визначення. 
Фізіологічний статевий акт. Перерваний статевий акт. Незакінчений 

статевий акт (розпусні дії). Визначення. 
Тріада Сердюкова , що свідчить про спробу статевих зносин і статеві 

зносини. 
Згвалтування. Визначення. Кваліфікація, (стаття 152 КК України) 
Задоволення статевої пристрасті в переворотній формі. Кваліфікація 

(ст.153 КК України). 
Фізичне насильство, погроза, використання безпомічного стану. їхнє 

визначення. 
Судово-медична і юридична оцінка і судово-медична наслідків статевих 

зносин і спроби до нього. 
Особливості опитування потерпілої і підозрюваного слідчим. Методика 

проведення судово- медичної експертизи. Діагностика. 
Особливості огляду одягу потерпілої і підозрюваного судово-медичним 

експертом, вилучення і підготовки її до дослідження в лабораторії бюро 
судово-медичної експертизи. 

Особливості огляду одягу потерпілої судово-медичним експертом. 
Оцінка ушкоджень і накладень на одязі і тілі потерпілої для рішення 

питання про статевий акт, статевий акт із застосуванням фізичного 
насильства, симуляції фізичного насильства. 

Особливості огляду місця події і мерляка у випадках убивств, що 
супроводжуються статевим актом і статевими збоченнями. 

Оцінка слідів, виявлених під час огляду місця події, огляду одягу 
потерпілої і підозрюваного, їхнього огляду і дослідження мерляка для 
відтворення картини того, що трапилося 

Особливості огляду підозрюваного в статевому злочині слідчим і огляду 
експертом. 

Статеві збочення. Мужолозтво (ст.153 КК України). Визначення. 
Особливості проведення огляду. Ушкодження і накладення на тілі й одязі 
активного і пасивного партнерів. 

Розпусні дії. Визначення. Задачі судово-медичної експертизи. 
Статева зрілість. Визначення. Ознаки статевої зрілості. Приводи для 

встановлення статевої зрілості. Особливості судово-медичної експертизи 
статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст.155 КК 
України). 
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Полове дозрівання. Ознаки у дівчин і юнаків. Особливості проведення 
експертизи. Критерії оцінки полового дозрівання. 

Судово-медична експертиза зґвалтування, гомосексуалізму, мужолозтва, 
розпусних дій, зараження венеричними захворюваннями, на СНІД. 
Визначення. Приводи. Методика проведення експертизи. Діагностика. 
Особливості огляду одягу потерпілої і підозрюваного. Особливості огляду 
місця події і мерляка, речових доказів. 

Відомості, необхідні експерту для проведення експертизи. 
Питання, тцо вирішуються судово-медичним експертом. 
ТЕМА 14. Судово-медична експертиза речових доказів. 
Об'єкти біологічного походження. Порядок їхнього виявлення, фіксації, 

вилучення, упакування і направлення в лабораторію бюро судово-медичної 
експертизи. 

Лабораторія бюро судово-медичної експертизи. Її функціональні 
підрозділи. 

Кров. Елементарні, складні і змішані сліди крові. Визначення. Оцінка їх 
на місці події для визначення механізму утворення. Встановлення обстановки 
й обставин події по слідам крові. Дослідження крові, виявленої на знаряддях 
травми, одягу, транспортних засобах. Визначення видової, полової і родової 
приналежності крові в плямах, приналежності крові дорослій людині, дитині 
(плоду), регіонального походження крові, давнини утворення плям крові, 
вагітності, вибрудок що був, пологів по плямах крові. Дослідження рідкої 
крові. Оцінка результатів лабораторного дослідження крові. 

Дослідження слини, молока, молозива, сперми, сечі, калу, поту і пото-
жирових виділ людини. 

Визначення видової, групової і родової приналежності волосся. 
Судово-медична експертиза по справах про спірне батьківство, 

материнство і заміну дітей. Геномна дактилоскопія. Цитологічні дослідження 
об'єктів біологічного походження. 

Медико-криміналістична експертиза одягу, взуття, головних уборів, 
білизни, знарядь травми для встановлення механізму утворення слідів 
накладень і ушкоджень, диференціації й ідентифікації знарядь травми, 
людини і мерляка, кісток і зубів. Спектральні методи дослідження. 
Визначення давнини смерті, поховання, складу металів знаряддя травми. 

Відомості, необхідні експерту для проведення експертизи. Питання, що 
вирішуються судово-медичним експертом. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л с лаб. інд. с.р. л с лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1             
Тема 1 Введення в 
курс “Судова 
медицина ” 

3 1 1   1     2,5 0,5    2 

Тема 2 
Процесуальні та 
організаційні 
основи судово-
медичної 

4 1 1   2     4,5 0,5 1   3 
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експертизи в 
Україні 
Разом за розділом 
1 

7 2 2   3 7 1 1   5 

Розділ 2             
Тема 3 Розлад 
здоров'я і смерть 
від дії факторів 
зовнішнього 
середовища  

12 3 3   8 13 1    12 

Тема 4. Розлад 
здоров'я і смерть 
від гострого 
кисневого 
голодування 
(задушення) 

11 3 3   6 12 1 1   10 

Тема 5 Розлад 
здоров'я і смерть 
від дії крайніх 
(високої і низької) 
температур 
(термічна травма). 

8 2 2   5 7     7 

Тема 6 Розтин 
плодів 
новонароджених 

8 2 2   5 8     8 

Тема 7 Розлад 
здоров'я і смерть 
від зміни 
барометричного 
тиску (баротравма). 

8 2 2   5 6     6 

Тема 8. Розлад 
здоров'я і смерть 
від дії хімічних 
речовин (хімічна 
травма). 

8 2 2   5 6     6 

Разом за розділом 
2 

55 14 14   34 52 2 1   49 

Розділ 3             
Тема 9 Смерть і 
мерлякові явища. 

11 3 3   6 13  1   12 

Тема 10 Зовнішній 
огляд мерляка на 
місці події 
(виявлення). 

8 2 2   5 9 1    8 

Тема 11 Судово-
медичне 
дослідження 
мерляка. 

10 3 3   6 9 1    8 

Тема 12 Судово-
медична 
експертиза живих 
осіб. 
 

11 4 4   20 14 1 1   42 

Тема 13 Судово-
медична 
експертиза 
статевих злочинів 

9 2 2   6 8     8 
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Тема 14 Судово-
медична 
експертиза речових 
доказів 

9 2 2   6 8     8 

Разом за розділом 3 58 16 16   49 61 3 2   86 
Усього 
годин 

150 32 32   86 150 6 4   140 

 
               4. Теми семінарських занять для студентів очної форми навчання  

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Введення в курс “Судова медицина ” 1 
2 Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи 

в Україні 
1 

3 Розлад здоров'я і смерть від дії факторів зовнішнього середовища  3 
4 Розлад здоров'я і смерть від гострого кисневого голодування 

(задушення) 
3 

5 Розлад здоров'я і смерть від дії крайніх (високої і низької) 
температур (термічна травма). 
 

2 

6 Розтин плодів новонароджених 2 
7 Розлад здоров'я і смерть від зміни барометричного тиску 

(баротравма). 
2 

8 Розлад здоров'я і смерть від дії хімічних речовин (хімічна травма). 2 
9 Смерть і мерлякові явища. 3 
10 Зовнішній огляд мерляка на місці події (виявлення). 2 
11 Судово-медичне дослідження мерляка. 

 
3 

12 Судово-медична експертиза живих осіб. 
 

4 

13 Судово-медична експертиза статевих злочинів 2 
14 Судово-медична експертиза речових доказів 2 
 Разом 32 

 
Теми семінарських занять для студентів заочної форми навчання 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Введення в курс “Судова медицина ”  
2 Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи 

в Україні 
1 

3 Розлад здоров'я і смерть від дії факторів зовнішнього середовища   
4 Розлад здоров'я і смерть від гострого кисневого голодування 

(задушення) 
1 

5 Розлад здоров'я і смерть від дії крайніх (високої і низької) 
температур (термічна травма). 
 

 

6 Розтин плодів новонароджених  
7 Розлад здоров'я і смерть від зміни барометричного тиску 

(баротравма). 
 

8 Розлад здоров'я і смерть від дії хімічних речовин (хімічна травма).  
9 Смерть і мерлякові явища. 1 
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10 Зовнішній огляд мерляка на місці події (виявлення).  
11 Судово-медичне дослідження мерляка. 

 
 

12 Судово-медична експертиза живих осіб. 
 

1 

13 Судово-медична експертиза статевих злочинів  
14 Судово-медична експертиза речових доказів  
 Разом 4 

 
5. Завдання для самостійної роботи (для студентів очної форми навчання) 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Форма контролю 

1 Введення в курс “Судова 
медицина ” 

 
1 

поточний 

2 Процесуальні та організаційні 
основи судово-медичної 
експертизи в Україні 

2 поточний 

3 Розлад здоров'я і смерть від дії 
факторів зовнішнього 
середовища  

8 поточний 

4 Розлад здоров'я і смерть від 
гострого кисневого 
голодування (задушення) 

6 поточний 

5 Розлад здоров'я і смерть від дії 
крайніх (високої і низької) 
температур (термічна травма). 
 

5 поточний 

6 Розтин плодів новонароджених 5 поточний 
7 Розлад здоров'я і смерть від 

зміни барометричного тиску 
(баротравма). 

5 поточний 

8 Розлад здоров'я і смерть від дії 
хімічних речовин (хімічна 
травма). 

5 поточний 

9 Смерть і мерлякові явища. 6 поточний 
10 Зовнішній огляд мерляка на 

місці події (виявлення). 
5 поточний 

11 Судово-медичне дослідження 
мерляка. 
 

6 поточний 

12 Судово-медична експертиза 
живих осіб. 
 

20 поточний 

13 Судово-медична експертиза 
статевих злочинів 

6 поточний 

14 Судово-медична експертиза 
речових доказів 

6 поточний 

 Разом  86 підсумковий 
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Завдання для самостійної роботи (для студентів заочної форми навчання) 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Форма контролю 

1 Введення в курс “Судова 
медицина ” 

 
2 

поточний 

2 Процесуальні та організаційні 
основи судово-медичної 
експертизи в Україні 

3 поточний 

3 Розлад здоров'я і смерть від дії 
факторів зовнішнього 
середовища  

12 поточний 

4 Розлад здоров'я і смерть від 
гострого кисневого 
голодування (задушення) 

10 поточний 

5 Розлад здоров'я і смерть від дії 
крайніх (високої і низької) 
температур (термічна травма). 
 

7 поточний 

6 Розтин плодів новонароджених 8 поточний 
7 Розлад здоров'я і смерть від 

зміни барометричного тиску 
(баротравма). 

6 поточний 

8 Розлад здоров'я і смерть від дії 
хімічних речовин (хімічна 
травма). 

6 поточний 

9 Смерть і мерлякові явища. 12 поточний 
10 Зовнішній огляд мерляка на 

місці події (виявлення). 
8 поточний 

11 Судово-медичне дослідження 
мерляка. 
 

8 поточний 

12 Судово-медична експертиза 
живих осіб. 
 

42 поточний 

13 Судово-медична експертиза 
статевих злочинів 

8 поточний 

14 Судово-медична експертиза 
речових доказів 

8 поточний 

 Разом  140 підсумковий 
 

6. Індивідуальні завдання – не передбачені. 
                      7. Методи контролю 
Лекція – основний вид навчальних занять, призначених для викладення 

теоретичного матеріалу. Лекції є елементом курсу лекцій, що охоплює 
основний теоретичний матеріал навчальної дисципліни «Судова медицина та 
психіатрія». Всі лекції є інформаційними (тематичними). 

З урахуванням Вимог до змішаного навчання, в 2021/2022 н.р. 
організація та проведення практичних занять з дисципліни може проводитись 
або у онлайн режимі із використанням веб-сервісу Google Classroom та 
платформи для відеоконференцій ZOOM, або в аудиторії. 
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При онлайн режимі застосовується комбінована форма спілкування 
лектора з аудиторією, яка включає ознайомлення студентами з навчальним 
контентом (відеозаписом окремих навчальних питань, розміщеним на 
платформі Youtube або викладених лектором в режимі відеоконференції 
ZOOM (до 60 хв.) та подальше обговорення (до 20 хв.) матеріалу студентами 
з викладачем (лектором) в режимі реального часу із застосуванням 
платформи для відеоконференцій ZOOM. Здійснюється супровід навчального 
контенту навчальними презентаційними матеріалами та питаннями для 
самоперевірки із використанням веб-сервісу Google Classroom. 

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач 
організує дискусію з попередньо визначених проблем (як правило, в межах 
плану заняття). На кожному семінарському занятті викладач оцінює 
підготовлені студентами виступи, активність в дискусії, вміння формулювати 
та відстоювати свою позицію та ін. 

З урахуванням Вимог до змішаного навчання, в 2021/2022 н.р. 
організація та проведення семінарських занять з дисципліни може 
проводитись або у онлайн режимі із використанням веб-сервісу Google 
Classroom та платформи для відеоконференцій ZOOM, або в аудиторії. 

Рекомендується певний порядок підготовки до семінарського заняття: 
ознайомитися з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті; 
звернутися до конспекту лекцій, вказівок лектора щодо особливостей 
вивчення теми; опрацювати основні положення, які стосуються теми, 
рекомендовану для вивчення літературу, законспектувати окремі положення, 
що стосуються питань теми; засвоїти поняття, які є основними (опорними) 
для цієї теми; продумати кожне питання, яке виноситься на обговорення, 
план відповіді. 

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує від 
науково-педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або 
пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання. 
Окрім того, під час консультацій студенти відпрацьовують аудиторні 
заняття, на яких вони були відсутні. 

Консультація є формою індивідуального (асинхронного) спілкування 
студента й викладача. 

З урахуванням Вимог до змішаного навчання, в 2021/2022 н.р. 
організація та проведення консультацій з дисципліни може проводитись або 
у онлайн режимі із використанням веб-сервісу Google Classroom та 
платформи для відеоконференцій ZOOM, або в аудиторії. 

Самостійна робота студентів, письмові завдання. 
Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота студента 
включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних 
завдань, науково-дослідну роботу. 

Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних 
засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни 
(підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій, 
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рекомендована відповідна наукова та фахова монографічна і періодична 
література). 

Навчальний матеріал з дисципліни, передбачений для засвоєння 
студентом у процесі самостійної поза аудиторної роботи, виноситься на 
підсумковий контроль разом з навчальним матеріалом, що вивчався при 
проведенні аудиторних навчальних занять. 

Під час вивчення дисципліни застосовуються різноманітні види 
контролю: 

вхідний – тестування або опитування на першому семінарському занятті 
- проводиться  з метою виявлення рівня знань з дисциплін, вивчення яких є 
передумовою для засвоєння положень трудового права (теорія держави і 
права; конституційне право). За результатами вхідного контролю 
розробляються заходи індивідуальної допомоги здобувачам вищої освіти та 
коригування освітнього процесу; 

поточний – у вигляді усного опитування, тестування, оцінки розв’язання 
проблемних задач, проведення контрольних робіт тощо – проводиться 
протягом семестру частково - лектором під час викладання лекції, а в 
основному - на семінарських заняттях з метою виявлення рівня засвоєння 
окремих понять дисципліни та системності такого засвоєння;  

підсумковий семестровий контроль – проводиться спочатку у формі 
заліку наприкінці 6-го семестру, а далі у формі письмового або усного 
екзамену у терміни, визначені графіком навчального процесу. На виконання 
екзаменаційного завдання виноситься максимум 40 балів, інші 60 студент 
повинен набрати під час роботи на семінарських заняттях, виконання 
індивідуальних завдань, виконання контрольних робіт, передбачених 
навчальним планом, тощо. 

 
                                8.Схема нарахування балів 

                                                     Приклад для екзамену 
Поточний контроль та самостійна робота Разом Екзамен Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 60 40 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

 
   

10 5 5 10 5 5 10 5 5 
Т1, Т2 ... Т14 – теми розділів. 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка  
для чотирирівневої шкали оцінювання  

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 
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9. Рекомендована література 
Основна література 

1. Закон України "Про судову експертизу " від 25.02.1994 р. 
2. Кримінально-процесуальний кодекс України (зі змінами та 

доповненнями) 
3. Наказ МОЗ Україны №6 "Про розвиток та удосконалення судово-

медичної служби України " від 17.01.1995 р. 
4. Рощин А. И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста К.: 

Украина, 1995 
5. Судова медицина: Підручник для студентів мед. вузів (за ред. 

И.О.Концевич, Б.В.Міхайличенка. - К.: МП „Леся”, 1997. - 656 с. 
6. Судебная медицина. Учебник для ВУЗов (под ред. В.В.Томилина) 

Издательская группа Инфра. М.: - Норма, 1996, 376 с. 
7. Тагаев Н.Н. Судебно-медицинская экспертиза. X.: Фирма 

"Консум,"1998. - 192 с. 
8. Тагаев Н.Н. Поиск, исследование и оценка следов крови в 

следственной практике. X.:- 66 с. 
9. Тагаев Н.Н., Козаренко Н. И. Описание предметов одежды и обуви, 

следов повреждений и наложений как вещественных доказательств X.: 
2000. - 68 с. 

10. Тагаев Н.Н. Следы крови в следственной и экспертной практике 
Х.:”Консум”, 

1999. - 128 с 
11. Тагаев Н.Н. Судебная медицина. Учебник для слушателей ВУЗов МВД 

Украины (Под общей редакцией д-ра юрид. наук А.М.Бандурки). 
Харьков, «Факт», 2003, 1253 с.          
                                

                                                Допоміжна література  

1. Судова медицина : Курс лекцій. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 648 
с. 

2. Концевич И.А. Судебно-медицинская диагностика странгуляций Киев: 
«Здоровье». 

3. Костылев Б. И. Идентификация - острых травмирующих предметов по 
следам повреждениям на теле. К.: «Здоровье», 1985. 72 с. 

4. Матышев А.А. Распознавание основных видов автомобильной травмы. 
Л, «Медицина» 

5. Матышев А.А. Осмотр трупа на месте его обнаружения Л.: 
«Медицина» 1989. 263 с. 

6. Муханов А.И. Судебно-медицинская диагностика повреждений 
тупыми предметами. Тернополь, 1974. 506 с. 

7. Трубников В.Ф., Истомин Г.П., Тагаев Н.Н. Тяжелые мотоциклетные 
травмы. X.: «Основа», 1993. 192 с. 

 
10.Посилання та інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 

методичне забеспечення 
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1. Законодавство України. Офіційний портал Верховної Ради України.  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

2. Форум судових медиків  http:// www.sudmed.ru/ 


