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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і значення судової медицини 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Предмет і об’єкт судової медицини як науки. 

2. Система і методологія судової медицини як науки.  

 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. 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; 

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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. 

 

ТЕМА 2. Процесуальні основи та організація  судово-медичної експертизи 

в Україні 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Структура експертних підрозділів.  

2. Нормативні акти, що регламентують діяльність судово-медичних 

підрозділів і експертів.  

3. Судово-медична документація. 

 

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/z0705-98
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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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 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.  

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 3. Судово-медичне вчення про смерть та трупні явища (судово-

медична танатологія) 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Судово-медичне значення трупних ознак для встановлення часу смерті. 

2. Питання, які вирішуються судово-медичним експертом при різних видах 

насильницької смерті. 

3. Документація, яка складається при судово-медичному дослідженні трупів. 

Принципи побудови судово-медичного діагнозу та експертних висновків.  

 

Рекомендована література до Теми 3:  

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 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.  

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
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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4. Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія: навч.  посібник 

/  Є.М.Білецький. – X.: Одіссей, 2008. – 292 с.  

 

ТЕМА 4. Судово-медична експертиза трупа. Огляд трупа на місці його 

виявлення 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Документація, яка складається під час огляду місця події.  

2. Особливості судово-медичного дослідження трупів новонароджених.  

3. Значення результатів інструментальних та лабораторних методів 

дослідження (гістологічного, рентгенологічного, біохімічного тощо). 

 

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 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) 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Травматизм та його види. Судово-медичні особливості різних видів 

травматизму. 

2. Ушкодження тупими предметами, їх класифікація.  

3. Ушкодження гострими предметами.  

 

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 МОЗ України N 6 від 17 січня 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до Інструкції :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0254-

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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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 6. Ушкодження, спричинені тупими та гострими предметами. 

Транспортна травма 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Ушкодження гострими предметами.  

2. Судово-медичне дослідження ушкоджень, спричинених тупими та гострими 

предметами. 

3. Причини смерті від механічної травми, яка зумовлена тупими та гострими 

предметами, їх судово-медичне визначення. 

 

Рекомендована література до Теми 6:  
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 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. Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія: навч.  посібник 

/  Є.М.Білецький. – X.: Одіссей, 2008. – 292 с.  

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

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

 

ТЕМА 7. Вогнепальні та вибухові ушкодження 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Спеціальні методи дослідження, які застосовуються в судово-медичній 

травматології.  

2. Слідчий експеримент при розв’язанні питань, що виникають при 

розслідуванні злочинів з приводу експертизи вогнепальних ушкоджень. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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3. Особливості огляду місця події і значення слідчого експерименту для 

розв’язання питань, які виникають при розслідуванні злочинів з приводу 

експертизи вогнепальних ушкоджень. 

 

Рекомендована література до Теми 7:  
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 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. Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія: навч.  посібник 

/  Є.М.Білецький. – X.: Одіссей, 2008. – 292 с.  

 

ТЕМА 8. Розлад здоров’я і смерть від дії високої та низької температури 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Особливості експертизи обвуглених трупів. 

2. Загальна дія високої температури на організм.  

3. Загальна та місцева дія низької температури.  

4. Смерть від переохолодження організму та його ознаки на трупі.  

 

Рекомендована література до Теми 8:  
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 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 [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 9. Судово-медична токсикологія 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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Надайте відповідь на питання: 

1. Отруєння технічними рідинами, що містять спирти: метиловий, амиловий, 

антифриз, діхлоретан, тетраетилсвинець, їх характеристика та виявлення. 

2. Судово-медична класифікація харчових отруєнь та їх походження.  

3. Бактеріальне та небактеріальне отруєння (отруйні рослини, гриби, ягоди, 

насіння, корені), їх характеристика та визначення.  

4. Особливості судово-медичної експертизи при розслідуванні харчових 

отруєнь. 

 

Рекомендована література до Теми 9:  
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 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 [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 10. Розлад здоров’я і смерть у випадках кисневого голодування 

(механічна асфіксія) 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Попадання сторонніх предметів та блювотних мас у дихальні шляхи.  

2. Асфіксія компактними та сипучими речовинами.  

3. Діагностика зажиттєвості попадання сторонніх предметів у дихальні шляхи.  

4. Утоплення: механізм смерті та видові ознаки при утопленні. 

 

Рекомендована література до Теми 10:  
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 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. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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О.О.Богомольця, Запорізький держ. медичний ун-т. - 2.вид., доп. і перероб. - К. 

: Атіка, 2011. - 512 с.  

4. 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 11. Розлад здоров’я та смерть від зміни барометричного тиску 

(баротравма), технічної та атмосферної електрики (електротравма) і 

ураження іонізуючим випромінюванням 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Розлад здоров’я та смерть при змінах тиску газів.  

2. Променева хвороба.  

3. Причини смерті та їх судово-медична діагностика. 

 

Рекомендована література до Теми 11:  

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 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 [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 12. Судово-медична експертиза живих осіб 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Експертиза зараження венеричними хворобами та СНІДом, експертиза віку, 

приводи для визначення віку.  

2. Особливості проведення експертизи статевих станів та злочинів.  

3. Судово-медична діагностика смерті від кримінального аборту та 

кримінальна відповідальність. 

 

Рекомендована література до Теми 11:  

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 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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 [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 13. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного 

походження 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Проведення експертизи біологічних виділень. Цитологічні дослідження 

органів, тканин і виділень. 

2. Медико-криміналістичні методи дослідження. 

 

Рекомендована література до Теми 13:  
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 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 [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 14. Питання лікарської деонтології та відповідальність медичних 

працівників за професійні правопорушення 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Лікарська таємниця.  

2. Професійні та професійно-посадові злочини медичних працівників, 

обумовлені кримінальним законодавством України. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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3. Компетенції експертної комісії при розслідуванні злочинів про кримінальну 

відповідальність медичних працівників.  

 

Рекомендована література до Теми 14:  

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 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. 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. 

5. Судова медицина України: минуле і сьогодення [Текст] : монографія / В. 

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

6. 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 15. Судово-медичні криміналістичні методи дослідження 

 

Надайте відповідь на питання: 

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

компонентів. 

2. Ідентифікаційні дослідження знарядь травми.  

3. Ідентифікаційні дослідження за кістками черепа та інших кісток. 

 

Рекомендована література до Теми 15:  

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 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.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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4. 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. 

5. Судова медицина України: минуле і сьогодення [Текст] : монографія / В. 

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

 

ТЕМА 16. Предмет і завдання судової психіатрії. Правові та організаційні 

основи судово-психіатричної експертизи  
 

Надайте відповідь на питання: 
 

1. Історія розвитку судової психіатрії. 

2. Види судово-психіатричної експертизи. 

3. Висновок експерта та його оцінка. 

4. Загальна структура судово-психіатричної служби. 

 

Рекомендована література до Теми 16: 
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 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. 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 

6. 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 

7. Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: Наказ МВС 

України, МОЗ України від 09 листопада 2015 р. № 1452/735: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до Наказу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1413-

15 

8. 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 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15
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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; 

9. 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 

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. Воробйова Н.О. Правове регулювання психіатричної допомоги: 

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

14. 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. 

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

Економічна думка, 2005. – с. 328. 

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

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

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

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

2011. – 104 с. 

 

 

ТЕМА 17. Судово-психіатрична експертиза. Питання осудності та 

неосудності при судово-психіатричній експертизі підозрюваних і 

обвинувачених 

 

Надайте відповідь на питання: 
 

1. Амнестичний Корсаковський синдром. 

2. Невротичні синдроми. Істеричний припадок (напад). 

3. Епілептичні розлади. 

4. Симптоми виключення свідомості. 

5. Симптоми затьмарення свідомості. 

6. Синдром слабоумства. 

7. Психоорганічний синдром. 

 

Рекомендована література до Теми 17:  

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: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02
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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 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. 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 

6. 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; 

7. 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 

8. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для академического 

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

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

думка, 2005. – 328 с. 

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

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

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

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

12. 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. 

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

Економічна думка, 2005. – с. 328. 

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

редакція О.М. Цільмак ] // Навчальний посібник – Одеса: ОДУВС, 2011. – 104 с. 

 

ТЕМА 18. Примусові заходи медичного характеру, що застосовуються 

до психічно хворих, які вчинили суспільно небезпечні діяння 

 

Надайте відповідь на питання: 

 

1. Заходи медичного характеру щодо осіб, визнаних психічно хворими і 
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неосудними. 

2. Інструкція про порядок призначення примусових та інших заходів 

медичного характеру щодо психічно хворих, які вчинили суспільне небезпечні 

діяння. 

 

Рекомендована література до Теми 18: 

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 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 

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

 

 

ТЕМА 19. Загальні поняття про психічні захворювання 

 

Надайте відповідь на питання: 
 

1. Умовні та безумовні рефлекси.  

2. Загальні поняття про психічні захворювання, їх причини, перебіг та 

класифікація.  

3. Поняття про окремі симптоми і синдроми психічних розладів.  

4. Методика обстеження психічно хворих. 

 

Рекомендована література до Теми 19: 

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 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. 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 

6. 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 

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 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу :   

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

8. 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 

9. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для академического 

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

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

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

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

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

12. 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. 

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

Економічна думка, 2005. – с. 328. 

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

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

2011. – 104 с. 

 

ТЕМА 20. Симптоматологія психічних захворювань 

 

Надайте відповідь на питання: 
 

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

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

3. Розлади вольової діяльності: розгальмування, імпульсивність, 

сугестивність, негативізм. Розлади потягів.  Розлади свідомості.  

 

Рекомендована література до Теми 20: 

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

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

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

6. 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 

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. 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 

9. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для академического 

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

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

думка, 2005. – 328 с. 

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

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

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

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

13. 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. 

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

Економічна думка, 2005. – с. 328. 

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

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

2011. – 104 с. 

 

ТЕМА 21. Шизофренія, епілепсія, маніакально-депресивний психоз та 

їх судово-психіатрична оцінка 

 

Надайте відповідь на питання: 
 

1. Прогнозування шизофренії. 

2. Судово-психіатричне значення епілепсії. 

 

Рекомендована література до Теми 21: 

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 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02
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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 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. 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/2341-14
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
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/page?text
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ТЕМА 22. Психічні розлади при травмах головного мозку, 

інфекційних та соматичних захворюваннях 

 

Надайте відповідь на питання: 
 

1. Симптоматичні психози. 

2. Сифіліс центральної нервової системи. 

 

Рекомендована література до Теми 22:  

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 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. 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 

6. 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; 

7. 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;  

8. 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 

9. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для академического 

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

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

Економічна думка, 2005. – 328 с. 

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

Хритинин Д.Ф. – М.: Норма, 2004. – 528 с. 
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12. Воробйова Н.О. Правове регулювання психіатричної допомоги: 

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

13. 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. 

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

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

15. 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 

 

Надайте відповідь на питання: 
 

1. Алкоголізм та інші наркоманії. 

2. Реактивні стани. 

3. Симуляція психічних розладів. 

 

Рекомендована література до Теми 23: 

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 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. 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 

6. 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 

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 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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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. 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 

9. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для академического 

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

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

думка, 2005. – 328 с. 

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

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

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

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

13. 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. 

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

Економічна думка, 2005. – с. 328. 

15. 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 

 

Надайте відповідь на питання: 
 

1. Класифікація наркоманії. 

2. Розлади психічних функцій під впливом наркотичних речовин. 

 

Рекомендована література до Теми 24:  

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 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 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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5. 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 

6. Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: Наказ МВС 

України, МОЗ України від 09 листопада 2015 р. № 1452/735: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до Наказу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1413-

15 

7. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 
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3. Критерії оцінювання самостійної роботи курсантів 

 

Письмова відповідь на питання самостійної роботи, якісне та повне 

ведення курсантом конспекту підготовки до семінарського заняття – 

оцінюється як 1 бал за кожне виконане завдання. 

 
 

 


