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1. Теми практичних занять 

 

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

Практичне заняття № 1. – 2 год. 

Завдання по виконанню практичних робіт: 

Ознайомитись з Інструкцією про проведення судово-медичної 

експертизи // Наказ Міністерства охорони здоров'я України №6 від 

17.01.1995 року. 

За проглянутим відеосюжетом необхідно встановити та визначити:  

1. Особливості травматичних ушкоджень. 

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

травматизму. 

3. Особливості ушкоджень тупими предметами, , їх класифікація. 

4. Особливості ушкоджень гострими предметами, їх класифікація. 

5. Особливості ушкоджень при автомобільних травмах. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття:  

 знати визначення поняття ―травма‖, ―ушкодження‖;  

 знати класифікацію пошкоджень в залежності  від діючого фактора, 

характеру та ступеня тяжкості;  

 знати що таке травматизм та його види.  

Рекомендована література до Теми 5: 

1. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи // Наказ 

Міністерства охорони здоров'я України №6 від 17.01.1995 року. 

2. Порядок проведення судово-психіатричної експертизи // Наказ 

Міністерства охорони здоров'я України № 397 від 8.10.2001 року. 

3. Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу 

статевих станів в бюро судово-медичної експертизи // Наказ Міністерства 

охорони здоров'я України №6 від 17.01.1995 року. 

4. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у 

відділеннях судово-медичної гістології бюро судово-медичної експертизи 

// Наказ Міністерства охорони здоров'я України №6 від 17.01.1995 року. 

5. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у 

відділеннях судово-медичної імунології бюро судово-медичної 

експертизи // Наказ Міністерства охорони здоров'я України №6 від 

17.01.1995 року. 

6. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у 

відділеннях судово-медичної токсикології бюро судово-медичної 

експертизи // Наказ Міністерства охорони здоров'я України №6 від 

17.01.1995 року. 

7. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у 

відділеннях судово-медичної цитології бюро судово-медичної експертизи 

// Наказ Міністерства охорони здоров'я України №6 від 17.01.1995 року. 
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8. Акопов В.И. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми 

предметами.—М.: Медицина, 1978. 

9. Голубович Л.Л., Лісовий A.C. Судова медицина. - К., Атака. - 2003. 

10. Громов А.П., Науменко В. Г. Судебно-медицинская травматология. — М.: 

Медицина, 1977.  

11. Загрядская Л.П. Судебно-медицинское установление транспортной 

травмы: Лекция. — Горький: ГМИ, 1976. 

12. Лісовий A.C. Судова медицина. Підручник. - К., 1999. 

13. Сапожников Ю.С. Судебная медицина. Учебник. - К., 1980. 

14. Сапожников Ю.С., Гамбург А. М. Судебная медицина. — К.: Вища 

школа, 1980. 

15. Сапожников Ю.С. Криминалистика в судебной медицине. — К.: Здоров'я, 

1970. 

16. Судебная медицина /Под ред. И.В. Виноградова, В.В. Томилина. — М.: 

Юрид. лит., 1991.  

17. Томилин B.B. Судебная медицина. Учебник. - М., 1987. 

18. Тагаєв H.H. Судова медицина. - Харків, Основа. - 2003. 
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2. Теми семінарських занять 

 

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

(механічна асфіксія). 

Семінарське заняття № 1. – 2 год. 

План: 

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.  

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

5. Асфіксія компактними та сипучими речовинами.  

6. Діагностика зажиттєвості попадання сторонніх предметів у дихальні 

шляхи.  

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

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Кисневе голодування, асфіксія, задушення петлею (повішення), утоплення. 

Рекомендована література до Теми 10 : 

1. Голубович Л.Л., Лісовий A.C. Судова медицина. – К.: Атака, 2003. 

2. Лісовий A.C. Судова медицина. Підручник. – К., 1999. 

3. Сапожников Ю.С. Судебная медицина. Учебник. – К., 1980. 

4. Сапожников Ю.С., Гамбург А. М. Судебная медицина. – К.: Вища школа, 

1980. 

5. Сапожников Ю.С. Криминалистика в судебной медицине. – К.: Здоров'я, 

1970. 

6. Судебная медицина /Под ред. И.В. Виноградова, В.В. Томилина. – М.: 

Юрид. лит., 1991.  

7. Судебно-медицинское исследование трупа / Под ред. А.П. Громова. – М.: 

Медицина, 1991. 

8 .  Томилин B.B. Судебная медицина. Учебник. – М., 1987. 

9. Тагаєв H.H. Судова медицина. – Харків: Основа, 2003. 

10. Хижнякова В.И. Определение давности смерти: Экспресс-методы. – М.: 

Юрид. лит., 1991. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних та семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 
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Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії 
та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не 
володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання 
професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


