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1. Теми практичних  занять 
 

ТЕМА 13. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного 

походження 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План: 

1. Поняття про речові докази, їх значення в розкритті злочину проти життя і 

здоров’я особи.  

2. Установи, які проводять дослідження речових доказів, у тому числі і 

біологічного походження. 

3. Дослідження крові. Класифікація кров’яних слідів за формою і 

механізмом утворення.  

4. Проведення експертизи біологічних виділень. Цитологічні дослідження 

органів, тканин і виділень. 

5. Медико-криміналістичні методи дослідження. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: під час огляду, в т.ч. трупа на місці події, 

виявляти, описувати, вилучати та пакувати речові докази для направлення їх 

на дослідження; правильно формулювати запитання для експертиз. 

Рекомендована література до Теми 13: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями станом на 12 травня 2016 р.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

2. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

3. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ 

Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 

31 липня 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу :   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98; 

4. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

наказом наказом МОЗ України N 6 від 17 січня 1995 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до Інструкції :  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95/print1469257411797240 

5. Судова медицина [Текст] : підручник / А. С. Лісовий [та ін.] ; ред. А. 

С. Лісовий ; Медичний ін-т УАНМ, Національний медичний ун-т ім. 

О.О.Богомольця, Запорізький держ. медичний ун-т. - 2.вид., доп. і перероб. - 

К. : Атіка, 2011. – 512 с.  

6. Судова медицина [Текст] : навч. посіб.: у 3 ч. / А. М. Романюк [та 

ін.]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2009 . 

Ч. 1 : Судово-медична експертиза трупа, 2009. – 132 с. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98


7. Судова медицина України: минуле і сьогодення [Текст] : монографія 

/ В. Г. Бурчинський, А. Х. Завальнюк. - О. : Атропринт, 2009. – 216 с. 

 

ТЕМА 15. Судово-медичні криміналістичні методи дослідження. 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План: 

1. Сучасні медико–криміналістичні методи дослідження.  

2. Дослідження об’єктів в крайніх променях спектра. Люмінесцентні 

дослідження.  

3. Фізико–технічні та хіміко-аналітичні методи визначення неорганічних 

компонентів. 

4. Ідентифікаційні дослідження знарядь травми.  

5. Ідентифікаційні дослідження за кістками черепа та інших кісток. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: аналізувати судово-медичну документацію 

як при дослідженні живих осіб, так і трупів; набути навички опису різних 

видів ушкоджень, встановлення механізму та терміну їх спричинення. 

Рекомендована література до Теми 15: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями станом на 12 травня 2016 р.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

2. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

3. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ 

Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 

31 липня 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу :   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98; 

4. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

наказом наказом МОЗ України N 6 від 17 січня 1995 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до Інструкції :  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95/print1469257411797240 

5. Судова медицина [Текст] : підручник / А. С. Лісовий [та ін.] ; ред. А. 

С. Лісовий ; Медичний ін-т УАНМ, Національний медичний ун-т ім. 

О.О.Богомольця, Запорізький держ. медичний ун-т. - 2.вид., доп. і перероб. - 

К. : Атіка, 2011. – 512 с.  

6. Судова медицина [Текст] : навч. посіб.: у 3 ч. / А. М. Романюк [та 

ін.]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2009 . 

Ч. 1 : Судово-медична експертиза трупа, 2009. – 132 с. 

7. Судова медицина України: минуле і сьогодення [Текст] : монографія 

/ В. Г. Бурчинський, А. Х. Завальнюк. - О. : Атропринт, 2009. – 216 с. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98


ТЕМА 20. Симптоматологія психічних захворювань  

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План: 

1. Розлади мислення: прискорене, уповільнене, незв'язане, розірване 

та ін.  

2. Розлади емоцій: ейфорія, депресія, дисфорія, апатія, афекти. 

3. Розлади вольової діяльності: розгальмування, імпульсивність, 

сугестивність, негативізм. Розлади потягів.  Розлади свідомості.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: використання в розкритті, розслідуванні та 

попередженні злочинів інформації, одержаної під час дослідження джерел 

матеріальних та ідеальних відображень, розпитувати симптоми та синдроми 

різних психічних захворювань; визначати психічний стан підозрюваних, 

свідків та потерпілих; попереджувати соціально-небезпечні дії психічно 

хворих людей. 

Рекомендована література до Теми 20:  

1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

2. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ 

Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 

31 липня 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу :   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98; 

3. Порядок проведення судово-психіатричної експертизи, затверджений 

Наказом МОЗ України N 397 від 08 жовтня 2001 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до Порядку :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02 

4. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для 

академического бакалавриата. – М. : Юрайт, 2016. – 512 с. 

5. Левенець І.В. Судова психіатрія: підручник. – Тернопіль: Економічна 

думка, 2005. – 328 с. 

6. Судебная психиатрия: учебник. / Жариков Н.М., Морозов Г.В., 

Хритинин Д.Ф. – М.: Норма, 2004. – 528 с. 

7. Воробйова Н.О. Правове регулювання психіатричної допомоги: 

Навчальний посібник для вузів. – К.: Юстініан, 2010 – 208 с. 

8. Левенець І. В. Судова психіатрія: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2005. – с. 328. 

9. Цільмак О.М. Практикум з судової психіатрії : [ Текст ] [ уклад. та 

загальна редакція О.М. Цільмак ] // Навчальний посібник – Одеса: ОДУВС, 

2011. – 104 с. 

 



ТЕМА 23. Олігофренія; психопатії, розлади потягів і реактивні стани. 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План: 

1. Психічні розлади при ВІЛ-інфекції. 

2. Психічні розлади при інших захворюваннях. 

3. Алкогольні психози. 

4. Судово-психіатрична експертиза неповнолітніх. 

5. Психічні розлади при олігофренії. 

6. Судово – психіатричне значення психопатій. 

7. Істерична психопатія. 

8. Сексуальна психопатія. 

9. Судово – психіатрична експертиза наркоманій.  

10. Астенічна та психастенічна психопатія. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: аналізу первісної інформації про злочин, 

правильної оцінки слідчих ситуацій та визначення напрямів (планування) 

розслідування конкретного злочину шляхом висування і перевірки версій; 

прийняття рішень щодо необхідності використання спеціальних знань, а 

також виявляти симптоми олігофренії, психопатій, розладів потягів і 

реактивних станів.  

Рекомендована література до Теми 23:  

1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

2. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ 

Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 

31 липня 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу :   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98; 

3. Порядок проведення судово-психіатричної експертизи, 

затверджений Наказом МОЗ України N 397 від 08 жовтня 2001 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до Порядку :  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02 

4. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для 

академического бакалавриата. – М. : Юрайт, 2016. – 512 с. 

5. Левенець І.В. Судова психіатрія: підручник. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2005. – 328 с. 

6. Судебная психиатрия: учебник. / Жариков Н.М., Морозов Г.В., 

Хритинин Д.Ф. – М.: Норма, 2004. – 528 с. 

7. Воробйова Н.О. Правове регулювання психіатричної допомоги: 

Навчальний посібник для вузів. – К.: Юстініан, 2010 – 208 с. 

8. Левенець І. В. Судова психіатрія: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Економічна думка, 2005. – с. 328. 



9. Цільмак О.М. Практикум з судової психіатрії : [ Текст ] [ уклад. та 

загальна редакція О.М. Цільмак ] // Навчальний посібник – Одеса: ОДУВС, 

2011. – 104 с. 
 
 
 
 



2. Теми семінарських занять 

  

ТЕМА 2. Процесуальні основи та організація судово-медичної 

експертизи в Україні 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Організація і структура судово-медичної служби в Україні  

2. Роль та завдання судово-медичної експертизи в роботі поліції  

3. Об'єкти судово-медичної експертизи.  

4. Судово-медична документація. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

судова медицина, судово-медична експертиза, лікар-спеціаліст. 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1998 р. (станом 

на 15 березня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

Конституції: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр- закони: 

2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу до кодексу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями станом на 12 травня 2016 р.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

4. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

5. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ 

Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 

31 липня 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу :   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98; 

6. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

наказом наказом МОЗ України N 6 від 17 січня 1995 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до Інструкції :  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95/print1469257411797240 

7. Судова медицина [Текст] : підручник / А. С. Лісовий [та ін.] ; ред. А. 

С. Лісовий ; Медичний ін-т УАНМ, Національний медичний ун-т ім. 

О.О.Богомольця, Запорізький держ. медичний ун-т. - 2.вид., доп. і перероб. - 

К. : Атіка, 2011. – 512 с.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98


8. Судова медицина. Медичне законодавство [Текст] : Підруч. для студ. 

вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. Кн. 1 : Судова медицина / за ред. В.Ф. 

Москаленка, Б.В. Михайличенка. – у 2-х кн. – К. : Медицина, 2011. – 448 с. 

 

ТЕМА 4. Судово-медична експертиза трупа, огляд трупа на місці його 

виявлення 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Приводи для судово-медичної експертизи трупа. 

2. Порядок судово-медичної експертизи трупа. 

3. Особливості огляду трупа на місці його знайдення у різних випадках 

смерті. 

4. Документація огляду трупа на місці його виявлення. 

5. Послідовність огляду трупу. 

   

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

смерть, клінічна та біологічна смерть, трупні ознаки. 

Рекомендована література до Теми 4: 
1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

наказом наказом МОЗ України N 6 від 17 січня 1995 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до Інструкції :  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95/print1469257411797240 

3. Судова медицина [Текст] : підручник / А. С. Лісовий [та ін.] ; ред. А. 

С. Лісовий ; Медичний ін-т УАНМ, Національний медичний ун-т ім. 

О.О.Богомольця, Запорізький держ. медичний ун-т. - 2.вид., доп. і перероб. - 

К. : Атіка, 2011. – 512 с.  

4. Судова медицина України: минуле і сьогодення [Текст] : монографія 

/ В. Г. Бурчинський, А. Х. Завальнюк. - О. : Атропринт, 2009. – 216 с. 

5. Судова медицина [Текст] : навч. посіб.: у 3 ч. / А. М. Романюк [та 

ін.]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2009 . 

Ч. 1 : Судово-медична експертиза трупа, 2009. – 132 с. 
 

ТЕМА 5. Судово-медична травматологія (вчення про ушкодження) 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Класифікація гострих та тупих предметів. 

2. Види ушкоджень, які спричиняють тупі предмет, їх діагностика. 

3. Ушкодження, які спричиняють гострі предмети. 

4. Класифікація та механізми транспортної травми. 

5. Ступені тяжкості тілесних ушкоджень. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12


 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

кисневе голодування, асфіксія, задушення петлею (повішання), утоплення. 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

наказом наказом МОЗ України N 6 від 17 січня 1995 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до Інструкції :  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95/print1469257411797240 

3. Судова медицина [Текст] : підручник / А. С. Лісовий [та ін.] ; ред. А. 

С. Лісовий ; Медичний ін-т УАНМ, Національний медичний ун-т ім. 

О.О.Богомольця, Запорізький держ. медичний ун-т. - 2.вид., доп. і перероб. - 

К. : Атіка, 2011. - 512 с.  

4. Судова медицина України: минуле і сьогодення [Текст] : монографія 

/ В. Г. Бурчинський, А. Х. Завальнюк. - О. : Атропринт, 2009. – 216 с. 

5. Словник-довідник термінів судової медицини [Текст] / О. І. 

Герасименко ; НАН України, Інститут української мови, Донецький держ. 

медичний ун-т. – К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2011. – 482 с. 

 

ТЕМА 18. Примусові заходи медичного характеру, що застосовуються до 

психічно хворих, які вчинили суспільно небезпечні діяння 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Примусові заходи медичного характеру, передбачені законодавством . 

2. Підстави, порядок і мета призначення примусових заходів медичного 

характеру. 

3. Види примусових заходів медичного характеру і критерії їх вибору. 

4. Лікування осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли 

психічним захворюванням до винесення судом вироку. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

примусові заходи медичного характеру, примусове лікування. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1998 р. (станом 

на 15 березня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

Конституції: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр- закони: 

2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу до кодексу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями станом на 12 травня 2016 р.) 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14


[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

4. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. 1.8. Про психіатричну допомогу : Закон України від 22 лютого 2000 

р. ( в редакції від 28 грудня 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

до закону: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 

6. Про затвердження нормативно-правових документів з окремих 

питань щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, 

які страждають на психічні розлади: Наказ МОЗ України N 397 від 08 жовтня 

2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0215-02; 

7. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ 

Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 

31 липня 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу :   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98; 

8. Положення про групу посиленої психологічної уваги в органах               

внутрішніх справ України та навчальних  закладах МВС України (Із змінами, 

внесеними згідно з Наказом МВС N 652 від 08 липня 2013 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до Положення : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1368-04 

9. Про практику застосування судами примусових заходів медичного 

характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 3 червня 2005 р. № 7: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/page?text 

10. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для 

академического бакалавриата. – М. : Юрайт, 2016. – 512 с. 

11. Левенець І.В. Судова психіатрія: підручник. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2005. – 328 с. 

12. Судебная психиатрия: учебник. / Жариков Н.М., Морозов Г.В., 

Хритинин Д.Ф. – М.: Норма, 2004. – 528 с. 

13. Левенець І. В. Судова психіатрія: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2005. – с. 328. 

14. Спіріна І. Д. Судово-психіатрична експертиза: навч. посібник / І. 

Д. Спіріна. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. юрид. ін-т., 2000. – 145с. 

15. Цільмак О.М. Судово–психіатрична експертиза: навчальний 

посібник. / О.М. Цільмак. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2014. – 104с. – з іл. 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0215-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1368-04


ТЕМА 22. Психічні розлади при травмах головного мозку, інфекційних 

та соматичних захворюваннях 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1.Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку 

(атеросклеротичній та гіпертонічній хворобі). Загальні ознаки. Судово-

психіатрична оцінка при судинних захворюваннях головного мозку. 

2. Психічні розлади при інфекційно-органічних захворюваннях (енцефалітах, 

сифілісі мозку, абсцесах мозку). Їх судово-психіатрична оцінка. 

3. Психічні розлади при інтоксикаціях (лікарськими препаратами, 

побутовими і промисловими речовинами, алкоголем, наркотичними 

речовинами). Їх судово-психіатрична оцінка. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
психічні розлади, травми головного мозку, атеросклероз, гіпертонія, 

енцефаліт.  

 

Рекомендована література до Теми 7:  

10. Конституція України : Закон України від 28 червня 1998 р. 

(станом на 15 березня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

Конституції: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр- закони: 

11. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 

р. (зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 2016 р.) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

12. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 

13 квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями станом на 12 травня 2016 р.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

13. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

14. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

15. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ 

Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 

31 липня 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу :   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98; 

16. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції 

заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 

затверджена Наказом МВС України № 1377 від 6 листопада 2015 р.» 



[Електронний ресурс]. – Режим доступу до Інструкції :  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15/paran8#n8;  

17. Порядок проведення судово-психіатричної експертизи, 

затверджений Наказом МОЗ України N 397 від 08 жовтня 2001 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до Порядку :  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02 

18. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для 

академического бакалавриата. – М. : Юрайт, 2016. – 512 с. 

19. Левенець І.В. Судова психіатрія: підручник. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2005. – 328 с. 

20. Судебная психиатрия: учебник. / Жариков Н.М., Морозов Г.В., 

Хритинин Д.Ф. – М.: Норма, 2004. – 528 с. 

21. Воробйова Н.О. Правове регулювання психіатричної допомоги: 

Навчальний посібник для вузів. – К.: Юстініан, 2010 – 208 с. 

22. Гаєвий В.Ф. Участь прокурора у судовому кримінальному 

провадженні про застосування примусових заходів медичного характеру: 

навчально-практичний посібник / В.Ф. Гаєвий. – К.: Національна академія 

прокуратури України, 2013. – 48 с. 

23. Левенець І. В. Судова психіатрія: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Економічна думка, 2005. – с. 328. 

24. Цільмак О.М. Практикум з судової психіатрії : [ Текст ] [ уклад. 

та загальна редакція О.М. Цільмак ] // Навчальний посібник – Одеса: 

ОДУВС, 2011. – 104 с. 

 

 

ТЕМА 24. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Алкоголізм як психічне захворювання, алкогольні психози, їх види, 

перебіг та особливості психічних розладів при них. 

2. Наркоманія як хронічне захворювання. Види наркоманії, особливості 

психічних порушень і перебіг.  

3. Токсикоманія. Судово-психіатрична оцінка наркоманії і токсикоманії. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

алкоголізм, наркоманія, токсикоманія. 

 

Рекомендована література до Теми 9:  

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1998 р. (станом 

на 15 березня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів на практичних (семінарських) заняттях 
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру, 
психічних розладів у їх специфічному відношенні до питань кримінального права і 
процесу під час досудового розслідування кримінальних проваджень у межах 
визначеної законом підслідності поліції засвоєні у повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність щодо правильного і 
своєчасного призначення судово-медичних та судово-психіатричних експертиз, 
вірного формулювання їх цілей, розуміння та трактування їх висновків під час 
досудового розслідування кримінальних проваджень у межах визначеної законом 
підслідності поліції, а також взаємодії з фахівцями установ судово-медичної та 
судово-психіатричної експертизи. Відповіді на теоретичні питання, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру, 
психічних розладів у їх специфічному відношенні до питань кримінального права і 
процесу під час досудового розслідування кримінальних проваджень у межах 
визначеної законом підслідності поліції засвоєні у повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність щодо правильного і своєчасного призначення судово-
медичних та судово-психіатричних експертиз, вірного формулювання їх цілей, 
розуміння та трактування їх висновків під час досудового розслідування кримінальних 
проваджень у межах визначеної законом підслідності поліції, а також взаємодії з 
фахівцями установ судово-медичної та судово-психіатричної експертизи. Відповіді на 
теоретичні питання, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру, 
психічних розладів у їх специфічному відношенні до питань кримінального права і 
процесу під час досудового розслідування кримінальних проваджень у межах 
визначеної законом підслідності поліції у цілому засвоєні, відтворює судово-медичні 
та судово-психіатричні терміни і поняття, що розглядалися під час заняття. 

2 

Теоретичні питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру, 
психічних розладів у їх специфічному відношенні до питань кримінального права і 
процесу під час досудового розслідування кримінальних проваджень у межах 
визначеної законом підслідності поліції засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру. 

1 

Курсант не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу з 
судової медицини та психіатрії, невпевнено відтворює судово-медичні та судово-
психіатричні терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 
помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для 
правильного і своєчасного призначення судово-медичних та судово-психіатричних 
експертиз, вірного формулювання їх цілей, розуміння та трактування їх висновків під 
час досудового розслідування кримінальних проваджень у межах визначеної законом 
підслідності поліції. 

0 Відсутність на занятті 

 


