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ВСТУП 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної 

роботи з навчальної дисципліни “Судова медицина та психіатрія” для 

слухачів факультету №1 ННІ ПОЗН підготовлені відповідно до навчальної 

програми та тематичного плану. 

Самостійна робота полягає у вирішенні типових ситуацій, які найчастіше 

виникають під час досудового розслідування певної категорії кримінальних 

правопорушень та самостійного виконання слухачами завдань, що 

передбачені тематикою навчальної дисципліни. 

Індивідуальна робота полягає у виконанні наступних видів робіт за 

вибором курсанта: 

- написанні реферату за запропонованими темами;  

- доповіді-анотації на основі наукової статті; 

- підготовці кросворду, словника, презентації тощо; 

- підготовці наукової конкурсної роботи; 

- підготовці наукової статті для публікації у фаховому юридичному 

виданні;  

- підготовці тез доповіді на науково-практичний захід; 

- підготовці виступу на засіданні наукового гуртка (письмово). 

Для творчої участі та успішного виконання завдань самостійної та 

індивідуальної роботи перед кожним заняттям курсант повинен вивчити 

рекомендовану літературу, матеріали лекцій, ознайомитись з відповідними 

нормативно-правовими актами, відпрацювати відповідні контрольні 

запитання та виконати запропоновані підготовчі дії. 

Методичні рекомендації щодо написання реферату.  

Реферат (лат. referre - доповідати, повідомляти) підводить підсумок 

вивчення студентами як окремої теми, так і дисципліни в цілому.  

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання і 

змістом матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним 

значенням. Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Реферат має 

відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ 

і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу; 

текст друкується через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша з 

такими полями: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм; всі 

сторінки нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, 

проте порядковий номер на ньому не ставиться.  

На титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального 

закладу, інститут і кафедра; прізвище та ініціали автора реферату 

(абревіатура навчальної групи); повна назва теми; прізвище та ініціали 

наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання; місто, де 

знаходиться навчальний заклад та рік написання реферату. Після титульного 

листа подається зміст реферату з точною назвою кожного розділу 

(параграфу) і вказуванням його сторінок.  



Список використаних джерел складається з дотриманням 

загальновизнаних вимог до робіт, що готуються до друку. До списку 

використаних джерел мають бути включені лише безпосередньо використані 

в рефераті праці в алфавітному порядку авторів. Монографії і збірники, що 

не мають на титульному аркуші прізвища автора (авторів), включаються до 

загального списку за алфавітним розміщенням заголовку.  

Структура реферату: титульний аркуш; зміст (план); вступ; розділи 

(вони часто поділяються на параграфи); висновки; список використаних 

джерел; додатки (у яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо); перелік 

умовних позначень. 

У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її особливості, 

значущість з огляду на розвиток науки та практики або науково-методичної 

діяльності у сфері освіти. У вступі необхідно подати аналіз використаних 

джерел, назвавши при цьому авторів, які вивчали дану тематику, визначити 

сутність основних чинників, що вплинули та розвиток явища або процесу, що 

досліджується, на недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини їх 

слабкої аргументації. 

Основну частину реферату складають кілька розділів (що можуть бути 

розбиті на параграфи), логічно поєднані між собою.  

Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без 

повторень. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні для 

стилю наукових документів, уникати складних граматичних зворотів, 

незвичних термінів і символів або пояснювати їх відразу, при першому 

згадуванні в тексті реферату. Терміни, окремі слова і словосполучення можна 

замінювати абревіатурами і сприйнятливими текстовими скороченнями, 

значення яких зрозуміле з контексту реферату. 

Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора. При 

цитуванні будь-якого фрагменту джерела недопустимі неточності. Взагалі, 

цитатами не слід зловживати. Якщо якийсь важливий документ потребує 

наведення його в тексті реферату в повному обсязі, то краще винести його в 

додатки. 

У рефераті необхідно визначити і викласти основні тенденції 

дослідження, підтвердити їх найтиповішими прикладами, відобразити 

сучасні ідеї та гіпотези, методики та методичні підходи до вивчення 

проблеми. Доцільно зупинитися на якомусь дискусійному моменті і 

спробувати проаналізувати позиції сторін, приєднавшись до однієї з них, чи 

висловити власну думку на певну проблему та визначити перспективи її 

вирішення. 

Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, 

чіткими і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. 

Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження даної 

проблеми.  

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та 

практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; 

повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; 



грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; 

завершеність дослідження. 

 Залік результатів виконання курсантами завдань для самостійної та 

індивідуальної роботи систематично проводиться в табелі обліку  

викладачами кафедри, які ведуть в групі семінарські заняття. При цьому 

враховується активність слухача в ході занять, в тому числі підготовка 

реферату (навіть, якщо він не був прочитаний на занятті) та відпрацювання 

пропущених з різних причин занять, а також результати тестування. 



 

1. 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.  

 
Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. 

При висвітлені першого питання слід зазначити, що судова медицина - 

це спеціальна медична дисципліна про закономірності виникнення, способи 

виявлення, методи дослідження і принципи оцінки медичних фактів, що є 

джерелом доказів при проведенні передбаченого законом розслідування.  

Судова медицина вивчає і вирішує питання, виникаючі у судово-

слідчих працівників в процесі розслідування і судового розгляду. Таким 

чином, перша і основна її задача - допомога правоохоронним органам в 

справах (карних і цивільних), пов'язаних із злочином проти життя, здоров'я, 

достоїнства особи і здоров'я населення загалом. Друга задача полягає в 

наданні допомоги органам охорони здоров'я в поліпшенні якості лікувально-

профілактичної роботи. 

При розкритті наступних питань слід звернути увагу на те що судово-

медична експертиза - це практичне застосування судової медицини. 

Об'єктами судово-медичної експертизи є жива людина (за 

юридичною термінологією - живі особи), труп і різні предмети, що служили 

знаряддями злочину, зберегли на собі сліди злочину, були об'єктами 

злочинних дій, а також будь-які інші предмети, які можуть виступати 

засобом виявлення злочину (в юриспруденції всі ці предмети називають 

речовими доказами).  

При проведенні судово-медичної експертизи використовують і медичні 

документи (історія хвороби, амбулаторна карта, медична книжка та інш.), і 

немедичні (протокол огляду місця випадку, протокол огляду транспортного 

засобу, довідкові матеріали про метеорологічні умови, гідротехнічну 

характеристику водоймищ тощо). Звичайно ці документи включаються в 

матеріали слідчих і судових справ. Звідси і їх назва «Матеріали справи». При 

проведенні судово-медичної експертизи матеріали справи традиційно 

розглядаються як четвертий об'єкт експертного дослідження. Однак 

документи в основному містять лише відображені відомості про три основні 

об'єкти: живих особах, трупах і речових доказах; самостійним об'єктом 

дослідження матеріали справи можуть стати тільки при проведенні 

криміналістичної експертизи, коли необхідно встановити автентичність тих 

або інших документів, їх підробку, стирання, дописку тощо. Інакше кажучи, 

при підозрі на зміну первинності як самого документа, так і записів, що 

містяться в йому. 



Предметом судової медицини є теорія і практика судово-медичної 

експертизи. Судова медицина виявляє, вивчає і знаходить шляхи вирішення 

медичних задач, які виникають в процесі розслідування і судового розгляду. 

Сукупність виникаючих при цьому наукових проблем складає зміст судової 

медицини. 

Найчастіше в судово-медичній практиці доводиться визначати 

причини, умови і міру шкоди, заподіяної здоров'ю людини внаслідок різних 

протиправних дій. Наукові дані про закономірності їх виникнення, методи 

дослідження і критерії експертної оцінки складають зміст основного розділу 

судової медицини судово-медичного вчення про пошкодження. 

При загибелі людей судово-слідчі органи цікавлять причини, умови і 

давність настання смерті. Наукові відомості, що дозволяють вирішувати ці 

задачі, складають інший важливий розділ судової медицини судово-медичне 

вчення про смерть і трупні явища. 

Одним із відповідальних питань, яке підлягає вирішення при розсліду-

ванні цілого ряду злочинів, є встановлення підозрюваної особи, потерпілого 

та інших причетних до справи осіб. Теоретичні основи встановлення особи за 

медичними і медико-біологічними критеріями складають наступний розділ 

судової медицини -судово-медична ідентифікація особистості. 

Сукупність наукових даних, що складають зміст цих трьох розділів 

судової медицини, є теоретичною базою для проведення судово-медичної 

експертизи. 

Предметом судової медицини є теорія і практика судово-медичної 

експертизи. 

 

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. 

 

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


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. 
 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При розгляді 

першого питання даної теми необхідно надати визначення судово-медичної 

експертизи. 

При висвітлені наступних питань необхідно визначити структуру 

експертних підрозділів в Україні, та розглянути нормативні акти, що 

регламентують діяльність судово-медичних підрозділів і експертів. 

При розгляді подальших питань необхідно уяснити підстави, 

процесуальний порядок призначення і проведення судово-медичної 

експертизи, визначити класифікацію судово-медичних експертиз, та 

розглянути організацію і структуру судово-медичної служби в Україні та 

судову документацію. 

 

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 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 

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


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.  

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При розгляді 

даної теми, необхідно зазначити що смерть – невідворотне зупинення 

основних життєвих функцій організму (кровообігу ,дихання, центральної 

нервової системи). 

Питаннями суті життя і смерті як найбільш поширеними в природі 

явищами займалися філософи, біологи, художники, поети і, звичайно, медики. 

У процесі життя в організмі людини відбуваються своєрідні зміни. 

Тканини і органи з часом зношуються, втрачають працездатність, у клітинах 

проходять незворотні процеси старіння та смерті, і людина як індивідуально 

існуюча жива система вмирає. 

Сучасна наука розглядає смерть людського організму із загально 

медичної точки зору з двох позицій. З одного боку, це смерть організму як 

цілого, тобто констатація кінцевої зупинки серця, яка дає лікарю право 

сказати, що людина померла і зробити відповідний запис в історії хвороби та 

видати лікарське свідоцтво про смерть. З іншого боку, смерть організму 

розглядається як повільне, а не одночасне припинення життєдіяльності 

окремих тканин і органів, тобто в процесі умирання спостерігається динаміка 

відмирання тканин і органів. Вивчення цього процесу необхідне для 

вирішення проблем реанімації і трансплантації.  

З точки зору судової медицини, смерть людини розглядається як смерть 

цілого організму, що експерт зобов'язаний констатувати на місці події. 

 

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 

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 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). 

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При 

висвітленні перших питань даної теми необхідно надати визначення судово-

медичної експертизи трупа, та правову регламентацію огляду місця події. 

При розгляді подальших питань необхідно висвітлити порядок та 

методику огляду трупа на місці його знаходження. Визначити коло учасників 

огляду трупа, роль кожного з них на місці події. Перелік та особливості 

використання техніко-криміналістичних засобів, які використовуються при 

огляді трупа.  

Окремого висвітлення потребують особливості судово-медичного 

дослідження трупів новонароджених та 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. 

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


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.  

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При 

підготовці до висвітлення даної теми необхідно уяснити, що кожний вид 

травматизму має свої особливості, які пов'язані не тільки з обставинами події, 

але і з характером заподіяних ушкоджень.  

Ушкодження тупими предметами зустрічаються частіше за інші, 

оскільки тупих предметів, які можуть служити зброєю для нападу чи захисту, 

дуже багато. Характер ушкоджень, які нанесені тупими предметами, 

зумовлений характером і формою поверхні предмета, його масою і щільністю, 

а також швидкістю руху. Всі тупі тверді предмети за своїм виглядом і 

формою дуже різноманітні. Ушкодження тупими предметами зустрічаються 

частіше за інші, оскільки тупих предметів, які можуть служити зброєю для 

нападу чи захисту, дуже багато. Дії тупих твердих предметів класифікуються 

так: удар, вдавлення, розтягування і тертя. 

Залежно від особливостей і способу заподіяння ушкоджень усі гострі 

предмети розділяються на ріжучі, колючі, колючо-ріжучі і рублені. Слід 

враховувати, що один і той самий предмет у різних ситуаціях може служити 

ріжучим і колючо-ріжучим (наприклад, ножі типу фінського).  

Типовими ушкодженнями, які утворюються від дії гострих предметів, є 

подряпини і рани. Залежно від виду предмета і механізму його дії на тіло 

заподіюються різані, рубані, колені та колено-різані рани. 

У зв'язку з тим, що більшість транспортних подій відбувається часто за 

відсутності свідків, показання яких бувають зовсім протилежними, а 

транспортні засоби з місця події зникають, судово-слідчі органи пред'являють 

високі вимоги до судово-медичної експертизи, при проведенні якої необхідно 

визначити вид транспортної травми, механізм її утворення і т. ін., що має 

велике значення для відтворення обставин події. Залежно від виду 

транспортного засобу травму розділяють на автомобільну, травму на 

рейковому транспорті, авіаційну і травму на водному транспорті. Таке 

розділення зумовлено своєрідністю як характеру, так і механізму утворення 



ушкоджень, що виникають при дії на тіло людини різних видів транспортних 

засобів. 

 

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-

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. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При 

опрацюванні першого питання, слід врахувати що черепно-мозкова травма, 

ушкодження грудної клітини (живота), кісток та суглобів є поширеними 

видами травм, що вимагає від правоохоронців належних знань щодо 

визначення їх видів. Оскільки кваліфікована допомога до приїзду карети 

швидкої медичної допомоги визначає ступінь больових страждань особи, 

подальший проміжок часу одужання, стан здоров’я. У свою чергу відсутність 

належної допомоги, відсутність елементарних знань може призвести до 

погіршення стану постраждалого та можливої смерті.    

При висвітленні інших питань необхідно визначити особливості 

проведення судово-медичної експертизи автомобільних трав, судово-медичне 

дослідження ушкоджень, спричинених тупими та гострими предметами. 

 

 

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


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. 

3. Особливості огляду місця події і значення слідчого експерименту для 

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

експертизи вогнепальних ушкоджень. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При 

висвітленні перших питань даної теми необхідно надати визначення 

вогнепального поранення та розглянути їх особливості. 

При розгляді подальших питань необхідно приділити діагностиці 

вогнепальних ушкоджень від сучасної вогнепальної зброї, визначити 

спеціальні методи дослідження, які застосовуються в судово-медичній 

травматології. Також слід уяснити роль слідчого експерименту при 

розв’язанні питань, що виникають при розслідуванні злочинів з приводу 

експертизи вогнепальних ушкоджень. 

Крім того необхідно приділити увагу особливостям огляду місця події і 

значенню слідчого експерименту для розв’язання питань, які виникають при 

розслідуванні злочинів. 

 

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 

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. 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.  

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При розгляді 

першого питання даної темо необхідно зазначити, що опіки – ушкодження 

організму в результаті впливу термічних факторів, хімічних речовин, 

електричного струму, іонізуючого випромінювання. Надання допомоги при 

кожному з ціх видів має свої особливості.  

При опіках хімічними речовинами, невідкладна допомога полягає в 

негайному видаленні і нейтралізації ушкоджувальної речовини.  

При розгляди наступних питань увагу необхідно звернути на те, що 

переохолодження розвивається внаслідок порушення процесів 

терморегуляції при дії на організм низьких температур і розладу функцій 

життєво важливих систем, який настає при цьому. Погіршенню самопочуття 

сприяє втома, малорухомість. Відмороження – місцеве ушкодження тканин, 

спричинене впливом на них низької температури. Охолодження організму у 

поєднанні з іншими несприятливими факторами призводить до замерзання. 

Замерзання наступає при охолодженні усього організму. Температура в 

прямій кишці нижче 36,3°С. Надання допомоги при всіх зазначених вида має 

свої особливості, але основним є зігрівання потерпілого. 

До засобів невідкладної допомоги відносяться, якомога швидше 

припинення дії електричного струму. Для цього треба вимкнути рубильник 

або відвести від потерпілого провід за допомогою сухої палиці, дошки. Якщо 

ураження сталося від високовольтної мережі, то підходити до потерпілого 

треба маленькими кроками, щоб уникнути потрапляння під "крокову 

напругу". 

 

 



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 

 

Надайте відповідь на питання: 

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

аметиловий, 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. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При розгляді 

питань даної теми необхідно зазначити, що людина постійно стикається з 

великою кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види 

захворювання, розлади здоров’я, а також травматизм як у процесі контакту, 

так і через певний проміжок часу. Шляхи проникнення шкідливих речовин в 

організм людини: через органи дихання, шкіру, рани, шлунково-кишковий 

тракт. Вплив шкідливих речовин на організм людини залежить від кількості 

речовини, що потрапила в нього, її токсичності, тривалості надходження і 

механізму взаємодії. Крім того, він залежить від статі, віку, індивідуальних 

особливостей організму, метеорологічних умов навколишнього середовища, 

хімічної структури і фізичних властивостей речовини. Причиною отруєння 

може стати проста випадковість: особа щось проковтнула або вдихнула. Це 

можуть бути медичні препарати (наприклад, надмірна доза аспірину), пральні 

порошки та інша продукція, газ, надмірна доза наркотиків (випадково або 

навмисно), зіпсована їжа, алкоголь і т.д. Визначити, від чого саме відбулося 

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


отруєння, складно: деякі отруйні речовини розширюють зіниці, у той час як 

інші скорочують їх. Деякі призводять до надмірного виділення слини, інші 

викликають сухість слизової оболонки. Одні прискорюють роботу серця, у 

той час як інші її сповільнюють; пришвидшують або сповільнюють подих. 

Одні види отрут заподіюють пекучий біль, у той час як реакція на інші 

проходить безболісно. Людина може отруїтися, але ознаки отруєння 

з'являться тільки через кілька годин, днів або місяців. 

При висвітленні другого питання, необхідно уяснити. що до основних 

симптомів і ознак отруєння відносять: біль у животі, втрата апетиту; 

посинілі губи, кашель; неприємний запах із рота; нудота, блювота, пронос; 

утруднення подиху й серцебиття; запаморочення й головний біль, шум у 

вухах; сонливість, зниження чутливості; лихоманка, жар, слабкість; 

дратівливість. 

 

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. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При розгляді 

питань даної теми необхідно звернути увагу на визначення справжнього, 

асфіксичного й синкопального утоплення та напрямки невідкладної 

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


допомоги, надання невідкладної допомога при повішанні, особливостей 

догляду за потерпілим після надання невідкладної медичної допомоги та 

відповідно вміннями надання долі карської допомоги. 

При висвітленні наступних питань даної теми, особливу увагу необхідно 

звернути на те, що людина постійно стикається з великою кількістю 

інорідних тіл та потрапляння в організм. Шляхи проникнення шкідливих 

речовин в організм людини: через органи дихання, шкіру, рани, шлунково-

кишковий тракт. Вплив інорідних тіл та шкідливих речовин на організм 

людини залежить від кількості речовини, що потрапила в нього, її 

токсичності, тривалості надходження і механізму взаємодії. Крім того, він 

залежить від статі, віку, індивідуальних особливостей організму, 

метеорологічних умов навколишнього середовища, хімічної структури і 

фізичних властивостей речовини. Важливо зазначити, що незалежно від 

характеру та умов, за яких відбулось потрапляння в організм сторонніх тіл та 

речовин основним заходом як долікарської допомоги, так і лікування в 

цілому – є видалення, за винятком тих, які через свою чисельність, невеликі 

розміри та відсутність болю і функціональних порушень органів не підляга-

ють видаленню. Видаленню не підлягають і деякі невеликі поодинокі сто-

ронні тіла в органах, які не призводять до розладів функції цих органів та 

видалення яких супроводжується великим ризиком щодо життя хворого 

(металеві осколки в глибині мозку, печінки тощо). Більшість сторонніх тіл 

м"яких тканин, органів та всі тіла дихальних шляхів, стравоходу й травного 

каналу, сечовивідних шляхів та порожнин тіла підлягають видаленню. Цей 

процес, в залежності від ступеню складності може відбутися як на стадії 

долікарської допомоги, так і в складних випадках на етапі лікування 

потерпілого 

 

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. 

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. 
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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. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При 

підготовці до висвітлення перших питань даної теми необхідно визначити 

види ушкоджень від дії фізичних факторів, механізм дії технічного 

електричного струму на організм людини.  

Подальший розгляд передбачає висвітлення питань які вирішує судово-

медична експертиза смерті від дії технічного та атмосферного електричного 

струму, розлад здоров’я та смерть при змінах тиску газів, променева хвороба. 

 

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. 
 

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


Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При 

висвітленні питань даної теми необхідно зазначити, що до судової медицини 

як складова частина входить і судово-медична експертиза живих осіб. 

    За статистикою, експертизи живих осіб посідають перше місце у 

судово-медичній практиці, кількість їх майже втричі перевищує кількість 

експертиз трупів. Підставою для проведення обстеження є подання 

працівників ОВС, а для проведення експертизи - постанова слідчого чи 

ухвала суду. В цих документах повинні бути викладені попередні дані про 

обставини справи, а також поставлені конкретні питання, на які очікується 

відповідь експерта. Підставою для проведення обстеження є подання 

працівників ОВС, а для проведення експертизи - постанова слідчого чи 

ухвала суду. В цих документах повинні бути викладені попередні дані про 

обставини справи, а також поставлені конкретні питання, на які очікується 

відповідь експерта. Обстеження живих осіб здійснюється, як правило, у 

відділах судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших 

осіб чи в кабінетах судово-медичної експертизи в поліклініках загального 

типу. У деяких випадках експертиза може бути проведена в лікарнях (якщо 

потерпілий перебуває на стаціонарному лікуванні), інколи - в кабінеті 

слідчого, приміщенні поліції, в місцях позбавлення волі, в залі судового 

засідання, тобто в тих випадках, коли немає потреби використовувати 

спеціальне обладнання. Рідко вона може проводитись вдома у 

підекспертного, якщо за станом здоров'я особа не може з'явитися для 

обстеження. Таку експертизу, щоб уникнути можливих звинувачень експерта 

в неправильних чи незаконних діях, доцільно проводити в присутності 

представника судово-слідчих органів. Взагалі при проведенні експертизи має 

право бути присутнім представник слідства, прокуратури чи суду, за 

винятком випадків обстеження осіб іншої статі, пов'язаних з оголенням тіла.  

Судово-медична експертиза живих осіб проводиться згідно з вимогами 

КПК та КК і відповідними «Правилами…», затвердженими наказом 

Міністерства охорони здоров’я України №6 від 17 січня 1995 року. 

 

Рекомендована література до Теми 12:  

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


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 
 

 Надайте відповідь на питання: 

1. Проведення експертизи біологічних виділень. Цитологічні дослідження 

органів, тканин і виділень. 

2. Медико-криміналістичні методи дослідження. 

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При 

висвітленні даної теми необхідно зазначити, що речові докази біологічного 

походження можуть мати дуже важливе значення при розслідуванні 

найрізноманітніших злочинів, і судово-медичний експерт, вирішуючи ті чи 

інші питання, може надати суттєву допомогу при їх розслідуванні. 

Усі предмети, що направляються в лабораторію, варто пересилати в 

сухому стані, тому що на вологих речах кров і виділення швидко загнивають, 

що ускладнює і навіть унеможливлює проведення експертизи. При 

необхідності речові докази висушують при кімнатній температурі без 

доступу прямих сонячних променів, вдавлені від джерел тепла без доступу 

комах. 

Кожен предмет упаковують в окремий чистий паперовий пакет. Не 

можна в один пакет разом з матеріалом змиву, мазка, тампона поміщати 

контрольну марлю. Речові докази упаковують так, щоб сліду не були 

ушкоджені при транспортуванні. Не можна обводити сліди (плями) олівцем, 

чорнилом. Особливо дбайливо треба зберігати сліди крові або сперми у виді 

скоринок на малогідроскопічних тканинах і м’яких предметах. Такі сліди 

закривають листом білого папера або тканини, що примотують до предмета 

нитками. Тверді предмети прикріплюють до твердої тари так, щоб сліди не 

стикались зі стінками тари. Не виправдала себе практика упакування речових 

доказів у поліетиленові пакети. Навіть невелика вологість предметів у теплу 

пору року приводить до їхнього загнивання і навіть руйнуванню. 

Окремо упаковані речові докази поміщають, у загальну тару. Зовнішня 

обгортка упакування повинна бути опечатана сургучевою печаткою слідчого 

так, щоб вміст не можна було вийняти, не зашкодивши печатку й упакування. 

На пакеті робиться напис із вказівкою, які речові докази знаходяться в ньому, 

коли, ким, і по якій справі вони вилучені. Напис завіряється слідчим і двома 

понятими, що присутні при цьому. 

Речові докази доставляються в лабораторію самим слідчим, нарочним або 

поштою. Одночасно спрямовуються наступні документи. 

- супровідний лист, у якому зазначено, кому, що і для якої мети 

спрямовується; 



- постанова слідчого про призначення судово-медичної експертизи 

речових доказі, у якій викладені обставини справи, перераховані 

об’єкти, що направляються, і поставлені питання, що підлягають 

вирішенню; 

- протокол огляду місця події або протокол огляду речових доказів. 

Судово-медичне дослідження речових доказів має важливе значення в 

судово-слідчій практиці. І від того, як будуть вилучатися речові докази, у 

яких умовах вони будуть транспортуватися, хто буде робити дослідження, 

залежить якість експертизи і встановлення істини. 

 

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. 

3. Компетенції експертної комісії при розслідуванні злочинів про 

кримінальну відповідальність медичних працівників.  

 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При 

підготовці до висвітлення питань даної теми, необхідно визначити та уяснити 

особливості проведення експертиз за матеріалами кримінального 

провадження, особливості методики проведення експертиз у кримінальних 

провадженнях про професійно-посадові правопорушення медичних 

працівників. 

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


Розглянути професійні обов’язки і права медичних працівників визначені 

основами законодавства України про охорону здоров'я. Надати визначення 

поняття лікарської таємниці. 

 

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. 
 

Методичні рекомендації з підготовки до питань теми. При 

підготовці до висвітлення перших питань даної теми, необхідно визначити 

сучасні медико-криміналістичні методи дослідження. Розглянути 

особливості дослідження об’єктів в крайніх променях спектра, люмінісцентні 

дослідження. 

Висвітлюючи подальші питання даної теми необхідно зазначити 

фізико-технічні та хіміко-аналітичні методи визначення неорганічних 

компонентів, приділити увагу ідентифікаційним дослідженням знарядь 

травми та ідентифікаційним дослідженням за кістками черепа та інших 

кісток. 

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


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.  

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 

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


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 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: 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02


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: 

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 

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 

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


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. 

 

 

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 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1368-04
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 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, 

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


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 

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. 

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


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 

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 

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


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


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. 



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 

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


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 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


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 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. 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;  

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.  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 

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

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

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

Економічна думка, 2005. – 328 с. 

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

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

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

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

15. 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. 

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

Економічна думка, 2005. – с. 328. 

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

[ уклад. та загальна редакція О.М. Цільмак ] // Навчальний посібник – 

Одеса: ОДУВС, 2011. – 104 с. 

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/z0705-98
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15/paran8#n8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1368-04


8. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і значення судової медицини 

 

Теми рефератів: 

1. Судова медицина, її предмет, зміст та завдання 

2. Роль і значення судово-медичної експертизи в роботі поліції.  

3. Сучасний стан і тенденції розвитку судової медицини. 

  

 

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 

Теми рефератів: 

1. Підстави, процесуальний порядок призначення і проведення судово-

медичної експертизи. 

2. Об'єкти судово-медичної експертизи.  

3. Класифікація судово-медичних експертиз.  

4. Організація і структура судово-медичної служби в Україні. 

 

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 

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

Теми рефератів: 

1. Значення вчення про смерть для судової медицини.  

2. Правові аспекти трансплантації органів та тканин. 

3. Діагностика клінічної і біологічної смерті.  

4. Ймовірні та абсолютні ознаки смерті.  

5. Ранні трупні ознаки.  

6. Пізні трупні ознаки.  

 

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. 

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

Теми рефератів: 

1. Судово-медична експертиза трупа.  

2. Правова регламентація огляду місця події.  

3. Порядок та методика огляду трупа.  

 

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) 

 

Теми рефератів: 

1. Поняття “травма”, “ушкодження”.  

2. Класифікація ушкоджень залежно  від діючого фактора, характеру та 

ступеня тяжкості.  

 

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-

95/print1469257411797240 

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


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 

Теми рефератів: 

1. Ушкодження тупими предметами, їх класифікація.  

2. Особливості ушкоджень, які виникають у разі падіння з висоти. 

3. Транспортна травма та її види.  

4. Судово-медична експертиза автомобільної травми.  

 

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 

 

Теми рефератів: 

1. Особливості вогнепальних ушкоджень.  

2. Особливості вогнепального раневого каналу.  

3. Діагностика вогнепальних ушкоджень від сучасної вогнепальної зброї. 

 

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]. – 

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


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 

 

Теми рефератів: 

1. Місцева та загальна дія високої температури.  

2. Визначення дії ушкодженого фактора, площі та ступеня опіків. Наслідки 

опіків.  

3. Питання, які вирішуються при експертизі опіків.  

 

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 

 

Теми рефератів: 

1. Поняття про отрути та отруєння.  

2. Судово-медичні джерела діагностики отруєнь. 

3. Характеристика і судово-медична діагностика отруєнь.  

4. Судово-медична діагностика смерті від алкогольної інтоксикації. 

 

Рекомендована література до Теми 9:  

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


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) 

 

Теми рефератів: 

1. Поняття про кисневе голодування, асфіксію та механічну асфіксію.  

2. Стадії зажиттєвого перебігу асфіксії. Класифікація механічних видів 

асфіксії. Загальноасфіксійні ознаки. 

3. Повішення, видові його ознаки. Діагностика смерті від задушення 

петлею.  

 

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. 

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 

 

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


Теми рефератів: 

1. Ушкодження від дії фізичних факторів.  

2. Механізм дії технічного електричного струму на організм людини.  

3. Судово-медична експертиза смерті від дії технічного та атмосферного 

електричного струму.  

 

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 

 

Теми рефератів: 

1. Поняття судово-медичної експертизи, особливості проведення і 

документація.  

2. Визначення видів пошкоджень, давності нанесення та ступеня їх 

тяжкості. 

3. Юридична класифікація тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості 

відповідно до КК України.  

4. Критерії тяжкості тілесних ушкоджень відповідно до діючих правил 

судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.  

 

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. 

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


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 

Теми рефератів: 

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.  

 

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 

 

Теми рефератів: 

1. Особливості проведення експертиз за матеріалами кримінальних 

проваджень.  

2. Особливості методики проведення експертиз у кримінальних 

провадженнях про професійно-посадові правопорушення медичних 

працівників.  

3. Професійні обов’язки і права медичних працівників, визначені основами 

законодавства України про охорону здоров’я.  

 

Рекомендована література до Теми 14:  

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


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 

 

Теми рефератів: 

1. Сучасні медико–криміналістичні методи дослідження.  

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

дослідження.  

 

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.  

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.

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


ТЕМА 16. Предмет і завдання судової психіатрії. Правові та 

організаційні основи судово-психіатричної експертизи.  

 

Теми рефератів: 

1. Вчені-психіатри, котрі виступали проти засудження психічно хворих і 

заклали основи судової психіатрії. 

2. Завдання працівників слідства і суду при призначенні судово-

психіатричної експертизи. 

3. Зміст правоздатності і дієздатності особи. 

4. Судово-психіатрична оцінка психічних захворювань, які виникли після 

скоєння кримінального правопорушення, але до винесення судом вироку. 

5.Форми судово-психіатричної експертизи у цивільному процесі (заочна, 

посмертна). 

6. Основна передумова провини. 

7. Права та обов’язки експертів. 

8. Визначення соціальної небезпечності хворого з психічними розладами. 

9. Судово-психіатрична експертиза підозрюваних. 

10. Судово-психіатрична експертиза засуджених. 

 

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 

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


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 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.  

 

Теми рефератів: 

1. Структурно-складні синдроми. 

2. Емоційні (афективні) розлади. 

3. Розлади потягів. 

4. Розлади сприйняття (чуттєвого пізнання). 

5. Настирливі стани. 

6. Розлади пам’яті. 

7. Етіологія і патогенез психічних захворювань. 

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


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.  

 

Теми рефератів: 

1. Заходи медичного характеру щодо осіб, визнаних психічно хворими 



і 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: 

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


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. 

 

ТЕМА 19. Загальні поняття про психічні захворювання. 

 

Теми рефератів: 

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 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.  

 

Теми рефератів: 

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.  

 

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 

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.  

 

Теми рефератів: 

1. Класифікація судових експертиз. 

2. Методи судової експертизи. 

3. Проявлення маніакальної фази МДП. 

4. Судово – психіатричне значення шизофренії. 

5. Судово – психіатричне значення МДП. 

6. Клінічне проявлення 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 

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. 

 

ТЕМА 22. Психічні розлади при травмах головного мозку, інфекційних 

та соматичних захворюваннях. 

 

Теми рефератів: 

1. Методи судової експертизи. 

2. Норми Цивільного процесуального кодексу України щодо здійснення 

судово–експертної діяльності. 

3. Норми Кримінально-процесуального кодексу України щодо 

здійснення судово–експертної діяльності. 

4. Судово – психіатричне значення травматичних психічних розладів. 

5. Інволюціонні психічні розлади. 

 

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. 

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. 

 

Теми рефератів: 

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. 

 

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/2341-14


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 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. 

 

Теми рефератів: 

1. Морфінізм та інші наркоманії. 

2. Тимчасові психічні розлади. 

3. Реактивні стани. 

 

Рекомендована література до Теми 24:  

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


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. 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 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. 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;  

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.  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 

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

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

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/z0705-98
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15/paran8#n8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1368-04


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

Економічна думка, 2005. – 328 с. 

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

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

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

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

15. 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. 

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

Економічна думка, 2005. – с. 328. 

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

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

2011. – 104 с. 



Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Письмова відповідь на питання самостійної роботи, якісне та повне 

ведення слухачем конспекту лекції, письмова підготовка до семінарського 

заняття – оцінюється як 1 бал за кожне виконане завдання. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

В
и

д
и

 р
о
б
іт

 

Виконання індивідуальної роботи 

максимум 15 балів за 1 модуль 

Реферат до 5 балів 

Доповідь-анотація на основі наукової статті  до 5 балів 

Виконання інших видів робіт (підготовка кросворду, 

словника, презентації тощо) 
до 5 балів 

Додатково:  

Наукова конкурсна робота 15 балів 

Наукова стаття 10 балів 

Тези доповіді на науково-практичний захід до 8 балів 

Виступ на засіданні наукового гуртка, наданий 

письмово 
до 5 балів 

 

 
бал Зміст реферату 

 

0 
не виконано 

1 

порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, слухач доповідає 

безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою реферату 

дати не може. 

2 
вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, слухач підготовив 

тези для доповіді, намагається відповідати на питання аудиторії. 

3 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь здійснюється за 

планом без використання тексту реферату, слухач відповідає на запитання за 

рефератом, але не впевнено 

4 
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, слухач вільно доповідає і 

відповідає на запитання за рефератом 

5 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, слухач вільно доповідає і 

відповідає на запитання за рефератом, дискутує з аудиторією та викладачем, 

правильно аргументує свою думку. 

 
 

Примітка: несвоєчасність виконання слухачем самостійної та індивідуальної 

роботи без поважних причин оцінюється на 1-3 бали нижче, ніж передбачено критеріями 

оцінювання цих видів робіт. 
 


