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1. Теми семінарських занять 

  

ТЕМА 2. Процесуальні основи та організація судово-медичної 

експертизи в Україні 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Організація і структура судово-медичної служби в Україні  

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

3. Об'єкти судово-медичної експертизи.  

4. Судово-медична документація. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

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

Рекомендована література до Теми 2: 

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

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

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

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

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

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

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

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

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

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

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

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

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

5. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ 

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

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

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

6. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

К. : Атіка, 2011. – 512 с.  

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


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

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

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

 

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

виявлення 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Приводи для судово-медичної експертизи трупа. 

2. Порядок судово-медичної експертизи трупа. 

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

смерті. 

4. Документація огляду трупа на місці його виявлення. 

5. Послідовність огляду трупу. 

   

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

смерть, клінічна та біологічна смерть, трупні ознаки. 

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

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

наказом 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. 
 

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


3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

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

4 

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

3 

Теоретичні питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру, 
що виникають у практичній діяльності працівників поліції, винесені на розгляд, у 
цілому засвоєні, відтворює судово-медичні терміни і поняття, що розглядалися під час 
заняття. 

2 
Теоретичні питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру, 
що виникають у практичній діяльності працівників поліції, винесені на розгляд, 
засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру. 

1 

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

0 Відсутність на занятті 

 
 

 

 
 


