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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і значення судової медицини 

 

Надайте відповідь на питання: 

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

2. Система і методологія судової медицини як науки.  

 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства 

юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 31 липня 2015 

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

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

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

 

ТЕМА 2. Процесуальні основи та організація  судово-медичної експертизи 

в Україні 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Структура експертних підрозділів.  

2. Нормативні акти, що регламентують діяльність судово-медичних 

підрозділів і експертів.  

3. Судово-медична документація. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  
1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1998 р. (станом на 

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

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

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

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

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

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

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

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

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

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

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

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

5. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства 

юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 31 липня 2015 

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

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

6. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

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

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

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

 

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

медична танатологія) 

 

Надайте відповідь на питання: 

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

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

насильницької смерті. 

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

Принципи побудови судово-медичного діагнозу та експертних висновків.  

 

Рекомендована література до Теми 3:  

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

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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4. Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія: навч.  посібник 

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

 

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

виявлення 

 

Надайте відповідь на питання: 

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

2. Особливості судово-медичного дослідження трупів новонароджених.  

3. Значення результатів інструментальних та лабораторних методів 

дослідження (гістологічного, рентгенологічного, біохімічного тощо). 

 

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

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с. 

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

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

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

Суми : Сумський держ. ун-т, 2009 . 

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

 

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

 

Надайте відповідь на питання: 

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

травматизму. 

2. Ушкодження тупими предметами, їх класифікація.  

3. Ушкодження гострими предметами.  

 

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

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

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

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

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

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

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

 

ТЕМА 6. Ушкодження, спричинені тупими та гострими предметами. 

Транспортна травма 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Ушкодження гострими предметами.  

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

предметами. 

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

предметами, їх судово-медичне визначення. 

 

Рекомендована література до Теми 6:  
1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

4. Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія: навч.  посібник 

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

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

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

 

ТЕМА 7. Вогнепальні та вибухові ушкодження 

 

Надайте відповідь на питання: 

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

травматології.  

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

розслідуванні злочинів з приводу експертизи вогнепальних ушкоджень. 

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

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

експертизи вогнепальних ушкоджень. 

 

Рекомендована література до Теми 7:  
1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

4. Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія: навч.  посібник 

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

 

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

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Особливості експертизи обвуглених трупів. 

2. Загальна дія високої температури на організм.  

3. Загальна та місцева дія низької температури.  

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

 

Рекомендована література до Теми 8:  
1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

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

Суми : Сумський держ. ун-т, 2009 . 

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

 

ТЕМА 9. Судово-медична токсикологія 

 

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

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

антифриз, діхлоретан, тетраетилсвинець, їх характеристика та виявлення. 

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

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

насіння, корені), їх характеристика та визначення.  

4. Особливості судово-медичної експертизи при розслідуванні харчових 

отруєнь. 

 

Рекомендована література до Теми 9:  
1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

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

Суми : Сумський держ. ун-т, 2009 . 

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

 

ТЕМА 10. Розлад здоров’я і смерть у випадках кисневого голодування 

(механічна асфіксія) 

 

Надайте відповідь на питання: 

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

2. Асфіксія компактними та сипучими речовинами.  

3. Діагностика зажиттєвості попадання сторонніх предметів у дихальні шляхи.  

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

 

Рекомендована література до Теми 10:  
1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

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

Суми : Сумський держ. ун-т, 2009 . 

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

 

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

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

ураження іонізуючим випромінюванням 

 

Надайте відповідь на питання: 

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

2. Променева хвороба.  

3. Причини смерті та їх судово-медична діагностика. 

 

Рекомендована література до Теми 11:  

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

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

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

Суми : Сумський держ. ун-т, 2009 . 

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

 

 

ТЕМА 12. Судово-медична експертиза живих осіб 

 

Надайте відповідь на питання: 

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

приводи для визначення віку.  

2. Особливості проведення експертизи статевих станів та злочинів.  

3. Судово-медична діагностика смерті від кримінального аборту та 

кримінальна відповідальність. 

 

Рекомендована література до Теми 11:  

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

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

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

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

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

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

Суми : Сумський держ. ун-т, 2009 . 

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

 

ТЕМА 13. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного 

походження 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Проведення експертизи біологічних виділень. Цитологічні дослідження 

органів, тканин і виділень. 

2. Медико-криміналістичні методи дослідження. 

 

Рекомендована література до Теми 13:  
1. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

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

Суми : Сумський держ. ун-т, 2009 . 

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

 

 

ТЕМА 14. Питання лікарської деонтології та відповідальність медичних 

працівників за професійні правопорушення 

 

Надайте відповідь на питання: 

1. Лікарська таємниця.  

2. Професійні та професійно-посадові злочини медичних працівників, 

обумовлені кримінальним законодавством України. 

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

відповідальність медичних працівників.  

 

Рекомендована література до Теми 14:  

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

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

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

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

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

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

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

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

; НАН України, Інститут української мови, Донецький держ. медичний ун-т. – 

К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2011. – 482 с. 

 

ТЕМА 15. Судово-медичні криміналістичні методи дослідження 

 

Надайте відповідь на питання: 

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

компонентів. 

2. Ідентифікаційні дослідження знарядь травми.  

3. Ідентифікаційні дослідження за кістками черепа та інших кісток. 

 

Рекомендована література до Теми 15:  

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

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

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

2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена 

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

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

95/print1469257411797240 

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

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

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

: Атіка, 2011. - 512 с.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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4. Судова медицина. Медичне законодавство [Текст] : Підруч. для студ. 

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

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

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

Г. Бурчинський, А. Х. Завальнюк. - О. : Атропринт, 2009. – 216 с. 
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3. Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Письмова відповідь на питання самостійної роботи, якісне та повне 

ведення слухачем конспекту підготовки до семінарського заняття – оцінюється 

як 1 бал за кожне виконане завдання. 
 


