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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Судова медицина – галузь науки, яка вивчає питання медичного, біологічного та медико-

криміналістичного 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. Необхідність 

оволодіння міцними знаннями з теорії та практики судової медицини обумовлена тим, 

опанування даного навчального курсу є необхідною складовою комплексної підготовки й 

забезпечення високої кваліфікації правників. У зв'язку з цим судово-медичні знання важливі 

для кожного студента, який у разі необхідності має вірно їх застосувати у практичній діяльності. 

Програма із судової медицини для студентів правників складена з урахуванням сучасного стану 

судово-медичної науки, суміжних медичних та юридичних дисциплін. 

Судова психіатрія є галуззю клінічної психіатрії. Вона вивчає, так само, як і клінічна 

психіатрія прояви психічних захворювань, їх причини, перебіг, патогенез. Однак її основним 

завданням є відношення особливостей цих захворювань до питань кримінального і цивільного 

права і процесу при вирішенні критерій осудності і неосудності, дієздатності і недієздатності, 

міри медичних заходів до осіб, визнаних неосудними; освідування психічного стану потерпілих і 

свідків; правового становища психічних хворих тощо.  

2021/2022 н.р.
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У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

 

- знати основи судової медицини та психіатрії; 

вміти: 

- правильно визначати підстави для призначення судово-медичної та судово-

психіатричної експертиз; правильно і в належному обсязі ставити питання перед судово-

медичним та судово-психіатричним експертами, критично оцінювати вірогідність і 

повноту підсумків експертиз; 
- описати ушкодження та діагностувати за характерними їх властивостями дію тупих, 

гострих предметів, транспортних засобів і вогнестрільної зброї, набути навики 

встановлення механізму, давності та прижиттєвості травми; 

- визначати ступінь тяжкості тілесних ушкоджень при обстеженні потерпілих, 

обвинувачуваних та інших осіб, правильно оформити це документом; 

- здійснювати первісний огляд та описати труп і речові докази (різні сліди) на місці 

пригоди; 

- встановити факт та час (давність) настання смерті; 

- провести судово-медичне дослідження за матеріалами слідчих чи судових справ і 

оформити його документом. 

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

12/34 
Змістовий модуль І.  Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. 

Cудово-медична танатологія. Судово-медична експертиза живих осіб 

2/6 

Тема 1. Організаційно-правові основи 
судової медицини 
 

Знати процесуально-організаційне становище 
судово-медичного експерта та лікаря, підстави 
для проведення експертизи, структуру судово-
медичної експертної служби в Україні. Знати 
основні положення, організацію та правила 
проведення судово-медичної експертизи трупа, 
вимоги, які пред'являються до судово-медичної 
документації.  

Питання, тести 

4/8 

Тема 2. Судово-медична експертиза 
живих осіб 

Знати підстави та порядок виконання судово-
медичної експертизи стосовно живих осіб, прав 
людини як об’єкту судово-медичного 
дослідження. Знати судово-медичне визначення 
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень і вміти 
визначати тяжкість тілесних ушкоджень за 
медичними документами та у потерпілих в 
різних випадках травми та оформляти висновки. 

Питання, практичні 
завдання, тести 
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Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

-/4 

Тема 3. Огляд місця події Знати методику огляду місця події, обов'язки 
лікаря при первинному огляді трупа, вміти 
провести огляд і описати труп на місці його 
знайдення. Знати права та обов’ язки судово-
медичного експерта або лікаря, який приймав 
участь в огляді місця події, особливості 
початкового огляд трупу на місці його 
знаходження та основні питання, які вирішують 
під час зовнішнього огляду трупа. 

Питання, практичні 
завдання, тести 

4/10 

Тема 4. Загальні питання судово-
медичної танатології 

Знати діалектичну єдність і протилежність 
процесів життя та смерті, межі можливості 
збереження життя, термінальні стани. Права 
людини. Труп як донор. Евтаназія. Судово-
медична класифікація смерті. Знати імовірні та 
достовірні ознаки смерті, ранні та пізні трупні 
явища та їх судово-медичне значення 

Питання, практичні 
завдання, 

 

2/6 

Тема 5. Визначення давності настання 
смерті 

Знати закономірності розвитку ранніх та пізніх 
трупних змін і вміти використовувати для 
вирішення судово-медичних завдань при 
дослідженні трупа.  

Питання, практичні 
завдання, 

модульний 
контроль 

12/36 Змістовий модуль 2. Судово – медична травматологія. Механічна асфіксія 

4/6 

Тема 6. Загальні питання судово-
медичної травматології. Ушкодження 
тупими предметами 

Знати властивості ушкоджень тіла людини Знати 
сучасну судово-медичну класифікацію тупих 
предметів, механізм і морфогенез ушкоджень 
тупими предметами та ушкоджень, що 
виникають при падінні з висоти. Знати загальні 
та видові ознаки ран від дії тупих предметів. 

Питання, ситуаційні 
завдання 

-/4 

Тема 7. Судово-медична експертиза 
ушкоджень гострими предметами 

Знати сучасну судово-медичну класифікацію 
гострих предметів, механізм і механізми 
утворення ушкоджень гострими знаряддями та 
їх морфологічна характеристика. Знати загальні 
та видові ознаки ран від дії гострих предметів. 
Особливості ушкоджень гострими предметами 
або знаряддями, які спричинені власноруч чи 
сторонньою рукою. Вміти описати ушкодження 
від дії тупих чи гострих предметів та 
діагностувати вид гострого предмета  

Питання, практичні 
завдання 

-/10 

Тема 8. Вогнепальні ушкодження Знати механізм утворення вогнестрільних 
ушкоджень та механізм дії кулі на тканини 
людини, додаткові фактори пострілу та їх дію на 
одяг та тіло людини, відстані пострілу, ознаки 
вхідного та вихідного вогнепального 
ушкодження. Знати особливості пошкоджень 
кісток і внутрішніх органів кулею чи дробом, 
напрямки пострілу і напрямки ранового каналу. 
Вміти досліджувати та описувати ушкодження 
від дії гострих предметів, вогнепальні 
ушкодження одягу, діагностувати вхідну та 
вихідну вогнепальні рани, встановлювати 
дистанцію та напрямок пострілу. 

Питання, практичні 
завдання/ситуації, 

тести 
 

4/10 

Тема 9. Транспортна травма Знати властивості ушкоджень тіла людини 
транспортними засобами, особливості судово-
медичної експертизи транспортної травми та 
вміти складати висновки в типових випадках 
автомобільної, мотоциклетної чи залізничної 
травми. 

Питання, практичні 
завдання/ситуації, 

тести 
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Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

4/6 

Тема 10. Судово-медична експертиза 
механічної асфіксії 

Знати сутність процесу дихання, терміни 
“гіпоксія”, “асфіксія” та “механічна асфіксія”, 
види кисневого голодування. Знати загальні 
ознаки задушення під час зовнішнього та 
внутрішнього дослідження трупу, ознаки 
повішення та задушення петлею. Вміти 
визначати відмінності странгуляційної борозни 
при повішенні і задушенні петлею.  

Питання, практичні 
завдання/ситуації, 

тести 
модульний 

контроль 

16/40 
Змістовий модуль 3. Судово-медична токсикологія. Основи судово-психіатричної експертизи. Медичне 

право 

4/6 

Тема 11. Загальні основи судово-
медичної токсикології 

Знати терміни «отрута», «отруєння» та 
«токсикологія» та судово-медичну класифікацію 
отруєнь, умови дії отрут та їх походження. Знати 
особливості огляду місця події, якщо умови 
смерті схожі на аналогічні внаслідок дії отрут. 
Засвоїти порядок вилучення, пакування, 
скерування отруйних речовин, блювотних і 
калових мас, внутрішніх органів, тканин і рідин 
трупу людини для судово- токсикологічного 
дослідження. 
 

Питання, практичні 
завдання, тести 

-/8 

Тема 12. Дія отрут місцевої та 
резорбтивної дії. 

Знати судово-медична діагностика отруєння 
етиловим алкоголем і його сурогатами, їдкими, 
деструктивними, кров’яними, функціональними 
отрутами та отрутохімікатами, тощо. Оволодіти 
основами діагностики інтоксикації 
(самоотруєння) та джерела доказів отруєння: 
обставини події, судово-медичне дослідження 
трупу, його відмінності і інших видів судово-
медичного розтину, лабораторні дослідження та 
значення останніх під час експертизи стосовно 
отруєнь обов’язковою їх критичною оцінкою 
результатів. 
 

Реферати-
повідомлення, 
питання, тести, 

задачі 

4/10 

Тема 13. Судово-психіатрична 
експертиза 

Знати загальнотеоретичні та організаційні 
питання судової психіатрії. Знати правовий стан і 
організаційні форми судово-психіатричної 
експертизи. Вивчити законодавчу 
регламентацію судово-психіатричної 
експертизи, права та обов‘язки психіатра-
експерта, підстави для призначення, порядок 
виконання судово- психіатричної експертизи. 
Знати основні питання, які формулюються для 
судово- психіатричної експертизи. Знати види 
судово-психіатричних експертиз: додаткова, 
повторна та комплексна. Вміти оформляти 
документацію: «Акт судово-психіатричної 
експертизи». Знати його місце серед інших 
доказів, вміти оцінювати його висновки. 
 

Реферати-
повідомлення,пита
ння, тести, задачі 

4/6 

Тема 14. Судово-медичні аспекти 
раптової смерті 

Знати визначення раптової смерті та причини 
раптової смерті. Вміти визначати підстави для 
судово-медичної експертизи раптово померлих. 
Знати вплив чинників ризику на настання 
раптової смерті. Засвоїти особливості огляду 
місця події у випадку раптової смерті. 
 

Реферати-
повідомлення,пита
ння, тести, задачі 
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Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

-/6 

Тема 15. Дія крайніх температур Знати особливості загальної і місцевої дії високої 
температури на організм людини, ознаки 
прижиттєвої дії різних джерел високої 
температури. Вміти визначати причини смерті 
внаслідок опікової травми та час, коли вона 
може настати. Засвоїти особливості експертизи 
обгорілих трупів, знайдених на місці пожежі. 
Знати загальну та місцеву дія низької 
температури на людину. Вміти виявляти ознаки 
смерті внаслідок переохолодження організму.  

Питання, тести, 
задачі,   

4/4 

Тема 16. Правові аспекти лікарської 
діяльності 

Засвоїти поняття «медична етика» та 
«деонтологія». Знати етичні та деонтологічні 
основи професійної діяльності лікаря. 
Знати процесуальні норми, підстави, порядок та 
судово-медична інстанція, у якій виконується 
експертиза. Вміти диференціювати лікарську 
помилку, нещасний випадок, проступок, умисел 
у діяльності медичного працівника. Знати 
відповідальність за професійні та професійно-
посадові правопорушення медичних 
працівників згідно Кримінального Кодексу 
України. 
 

Питання, тести, 
задачі,  модульний 

контроль 

 
ПОЛІТИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Для якісного засвоєння курсу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів в 

усіх видах навчальної діяльності:  лекції, семінарські та практичні заняття, консультації,  
самостійна робота як індивідуальна, так і під керівництвом викладача.  

При проведенні аудиторних занять домінуючими є проблемні, індивідуально-
диференційовані, особистісно-орієнтовані форми проведення занять та технології 
компетентнісного навчання. 

При проведенні практичних занять використовуються  активні форми їх проведення: 
евристичні бесіди, дискусії, ділові ігри, ситуативні кейси, розв’язування практичних задач. 

На  лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються основні  
теоретичні положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з боку викладача. На 
лекціях вимагається активна участь студентів у обговоренні ключових положень теми, ведення 
стислого конспекту лекції. 

Теоретичні знання, отримані студентами під час лекцій, обговорюються більш детально на 
практичних (семінарських) заняттях  у формі міні-дискусій, а також закріплюються шляхом 
розв’язування практичних задач. 

В процесі практичного (семінарського) заняття студенти вчаться формулювати свою точку 
зору, логічно викладати матеріал, підбирати докази у підтвердження своїх думок, публічно 
виступати, володіти і правильно застосовувати розрахункові формули для розв’язування 
практичних задач. 

Питання для обговорення, практичні та індивідуальні завдання для підготовки  до 
семінарських та практичних занять, конкретні вимоги до окремих тем занять подані у 
відповідних методичних вказівках, які розміщені у електронному форматі за адресою 
http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=487.  
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ВИМОГИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок самостійного 
опрацювання фахових  інформаційних джерел та оволодіння практичними навичками 
правильного застосування медико-правових норм. 

Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі індивідуального переліку 
питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Обсяг 
самостійної роботи визначається кількістю годин, передбачених робочою програмою. 

 
 ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про  
оцінювання навчальних досягнень студентів  за кредитно-модульною системою. 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення 
контрольних заходів, які включають: 

- поточний контроль,  
- модульний контроль,  
- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять 
і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 
конкретної роботи.  

Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів навчання при 
поточному контролі є: 

- робота в малих групах, спільне опрацювання групою студентів окремих проблемних 
питань з наступною демонстрацією результатів та засвоєння навчального матеріалу; 
- презентація – виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань, 
індивідуальних завдань, реферативних досліджень тощо; 
- дискусія – обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань; 
- кейс-метод – аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес навчання до 
реальної практичної діяльності. 

 Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після 
закінчення логічно завершеної частини лекційних та практично-семінарських занять з певного 
змістового модуля.  
 Основною формою  модульного контролю є завдання, які включають як і перевірку 
теоретичних положень курсу, так і розв’язування практичних завдань. 
 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студенти виконують самостійно під 
керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним 
студентом.  

ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-
дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 
навчальної дисципліни і завершується оцінюванням. Це завершена теоретична або практична 
робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, вмінь і навичок, 
отриманих у процесі лекційних, семінарських занять, охоплює тему, декілька тем або зміст 
навчальної дисципліни в цілому. 
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 ТАБЛИЦЯ розподілу балів за підсумковими контрольними заходами  
та відповідними ваговими коефіцієнтами 

 

 Модуль 1 
(поточне 

опитування) 

Модуль 2 
(підс. мод.  
контроль) 

Модуль 3 
(ІНДЗ) 

Модуль 4 
(підсумковий 

контроль) 

Підсумкова  
оцінка 

Вагові коефіцієнти, % 40 20 10 30 100 

Розрахунок оцінки в балах 80 85 90 80 82 

 
Приклад розрахунку підсумкової оцінки в балах:  
    О= 80*0,4+85*0,2+90*0,1+ 80*0,3=82 

 
 

Студенти як відповідальні  учасники освітнього процесу дотримуються норм академічної 
доброчесності, усвідомлюють наслідки її порушення, що визначаються Положенням про 
академічну доброчесність у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 

Письмові роботи, презентації перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. 

Списування під час контрольних заходів та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). 

 
 

ПОЛІТИКА ЩОДО ВІДВІДУВАННЯ, ДЕДЛАЙНІВ ТА ПЕРЕСКЛАДАННЯ 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропущені заняття та 
незадовільні оцінки (поточний контроль, ПМК) повинні бути відпрацьовані згідно графіку 
консультацій викладача. 

ІНДЗ, ПМК, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку ( до 10 балів).  

До початку сесії студенти повинні виконати усі підсумкові контрольні заходи  і отримати 
по кожному з Модулів 1,2,3 не менше 60 балів.  

Студент має право оскаржити оцінку, отриману за результатами підсумкового 
семестрового контролю у формі іспиту (крім незадовільної оцінки).  Такі  випадки регулюються 
Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів. 
Перескладання незадовільних оцінок здійснюється відповідно до Положення про порядок 
ліквідації академічних заборгованостей  у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 
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