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Завдання для самостійної роботи
ТЕМА 1. Предмет, завдання і значення судової медицини.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
1. Судова медицина, її предмет, зміст та завдання.
2. Система і методи судової медицини.
3. Роль судово-медичної експертизи в роботі правоохоронних органів.
4. Сучасний стан і тенденції розвитку судової медицини.
5. Значення судової медицини в системі юридичної освіти і підготовці
співробітників для органів внутрішніх справ.
Рекомендована література до Теми 1 (2.1-2.7)
ТЕМА 2. Процесуальні основи та організація судово-медичної експертизи
в Україні.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
1. Поняття судово-медичної експертизи.
2. Структура експертних підрозділів. Нормативні акти, що регламентують
діяльність судово-медичних підрозділів і експертів.
3. Підстави, процесуальний порядок призначення і проведення судовомедичної експертизи.
4. Об'єкти судово-медичної експертизи.
5. Класифікація судово-медичних експертиз.
6. Судово-медична документація.
7. Організація і структура судово-медичної служби в Україні.
Рекомендована література до Теми 3 (3.4-3.17)
ТЕМА 3. Судово-медичне вчення про смерть та трупні явища (судовомедична танатологія).
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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.
7. Судово-медичне значення трупних ознак для встановлення часу смерті.
8. Питання, які вирішуються судово-медичним експертом при різних видах
насильницької смерті.
9. Документація, яка складається при судово-медичному дослідженні трупів.
Принципи побудови судово-медичного діагнозу та експертних висновків.
Лікарське свідоцтво про смерть.
Рекомендована література до Теми 3 (3.6-3.13)
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ТЕМА 4. Судово-медична експертиза трупа. Огляд трупа на місці його
виявлення.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
1. Судово-медична експертиза трупа.
2. Правова регламентація огляду місця події.
3. Порядок та методика огляду трупа.
4. Документація, яка складається під час огляду місця події.
5. Особливості судово-медичного дослідження трупів новонароджених.
6. Значення результатів інструментальних та лабораторних методів
дослідження (гістологічного, рентгенологічного, біохімічного тощо).
Рекомендована література до Теми 4 (3.1-3.13)
ТЕМА 5. Судово-медична травматологія (вчення про ушкодження).
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
1. Поняття ―травма‖, ―ушкодження‖.
2. Класифікація ушкоджень залежно від діючого фактора, характеру та
ступеня тяжкості.
3. Травматизм та його види. Судово-медичні особливості різних видів
травматизму.
4. Ушкодження тупими предметами, їх класифікація.
5. Ушкодження гострими предметами.
Рекомендована література до Теми 5 (2.3-2.9)
ТЕМА 6. Ушкодження, спричинені тупими та гострими предметами.
Транспортна травма.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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.
5. Ушкодження гострими предметами.
6. Судово-медичне дослідження ушкоджень, спричинених тупими та гострими
предметами.
7. Причини смерті від механічної травми, яка зумовлена тупими та гострими
предметами, їх судово-медичне визначення.
Рекомендована література до Теми 6 (3.1-3.15)
ТЕМА 7. Вогнепальні та вибухові ушкодження.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
1. Особливості вогнепальних ушкоджень.
2. Особливості вогнепального раневого каналу.
3. Діагностика вогнепальних ушкоджень від сучасної вогнепальної зброї.
4. Спеціальні методи дослідження, які застосовуються в судово-медичній
травматології.
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5. Слідчий експеримент при розв’язанні питань, що виникають при
розслідуванні справ з приводу експертизи вогнепальних ушкоджень.
6. Особливості огляду місця події і значення слідчого експерименту для
розв’язання питань, які виникають при розслідуванні справ з приводу
експертизи вогнепальних ушкоджень.
Рекомендована література до Теми 7 (3.4-3.14)
ТЕМА 8. Розлад здоров’я і смерть від дії високої та низької температури.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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.
4. Особливості експертизи обвуглених трупів.
5. Загальна дія високої температури на організм.
6. Загальна та місцева дія низької температури.
7. Смерть від переохолодження організму та його ознаки на трупі.
Рекомендована література до Теми 8 (3.1-3.12)
ТЕМА 9. Судово-медична токсикологія.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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.
5. Отруєння технічними рідинами, що містять спирти: метиловий, амиловий,
антифриз, діхлоретан, тетраетилсвинець, їх характеристика та виявлення.
6. Судово-медична класифікація харчових отруєнь та їх походження.
7. Бактеріальне та небактеріальне отруєння (отруйні рослини, гриби, ягоди,
насіння, корені), їх характеристика та визначення.
8. Особливості судово-медичної експертизи при розслідуванні харчових
отруєнь.
Рекомендована література до Теми 9 (3.1-3.15)
ТЕМА 10. Розлад здоров’я і смерть у випадках кисневого голодування
(механічна асфіксія).
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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.
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Рекомендована література до Теми 10 (2.1.-2.21)
ТЕМА 11. Розлад здоров’я та смерть від зміни барометричного тиску
(баротравма), технічної та атмосферної електрики (електротравма) і
ураження іонізуючим випромінюванням.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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.
4. Розлад здоров’я та смерть при змінах тиску газів.
5. Променева хвороба.
6. Причини смерті та їх судово-медична діагностика.
Рекомендована література до Теми 11 (3.8-3.17)
ТЕМА 12. Судово-медична експертиза живих осіб.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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 судовомедичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
5. Експертиза зараження венеричними хворобами та СНІДом, експертиза віку,
приводи для визначення віку.
6. Особливості проведення експертизи статевих станів та злочинів.
7. Судово-медична діагностика смерті від кримінального аборту та
кримінальна відповідальність.
Рекомендована література до Теми 12 (3.3-3.11)
ТЕМА 13. Судово-медична експертиза речових доказів.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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.
4. Проведення експертизи біологічних виділень. Цитологічні дослідження
органів, тканин і виділень.
5. Медико-криміналістичні методи дослідження.
Рекомендована література до Теми 13 (3.1-3.19)
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ТЕМА 14. Питання лікарської деонтології та відповідальність медичних
працівників за професійні правопорушення.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
1. Особливості проведення експертиз за матеріалами справ.
2. Особливості методики проведення експертиз у справах про професійнопосадові правопорушення медичних працівників.
3. Професійні обов’язки і права медичних працівників, визначені основами
законодавства України про охорону здоров’я.
4. Лікарська таємниця.
5. Професійні та професійно-посадові злочини медичних працівників,
обумовлені кримінальним законодавством України.
6. Компетенції експертної комісії при розслідуванні справ про кримінальну
відповідальність медичних працівників.
Рекомендована література до Теми 14 (3.1.-3.15)
ТЕМА 15. Судово-медичні криміналістичні методи дослідження.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
1. Сучасні медико–криміналістичні методи дослідження.
2. Дослідження об’єктів в крайніх променях спектра. Люмінесцентні
дослідження.
3. Фізико–технічні та хіміко-аналітичні методи визначення неорганічних
компонентів.
4. Ідентифікаційні дослідження знарядь травми.
5. Ідентифікаційні дослідження за кістками черепа та інших кісток.
Рекомендована література до Теми 15 (2.3-2.9)
ТЕМА 16. Предмет і завдання судової психіатрії. Правові та організаційні
основи судово-психіатричної експертизи.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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 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 обвинувачених.
10. Судово – психіатрична експертиза засуджених.
Рекомендована література до Теми 16 (3.4-3.14)
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ТЕМА 17. Судово-психіатрична експертиза. Питання осудності та
неосудності при судово-психіатричній експертизі обвинувачених.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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 (3.4-3.14)
ТЕМА 18. Примусові заходи медичного характеру, що застосовуються до
психічно хворих, які вчинили суспільно небезпечні діяння.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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 (2.3-2.5)
ТЕМА 19. Загальні поняття про психічні захворювання.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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 (3.3-3.12)
ТЕМА 20. Симптоматологія психічних захворювань.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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 (3.3-3.12)
ТЕМА 21. Шизофренія, епілепсія, маніакально-депресивний психоз та їх
судово-психіатрична оцінка.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
1. Класифікація судових експертиз.
2. Методи судової експертизи.
3. Проявлення маніакальної фази МДП.
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4. Судово – психіатричне значення шизофренії.
5. Судово – психіатричне значення МДП.
6. Клінічне проявлення епілепсії.
Рекомендована література до Теми 21 (3.4-3.11)
ТЕМА 22. Психічні розлади при травмах головного мозку, інфекційних та
соматичних захворюваннях.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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 (3.4-3.14)
ТЕМА 23. Олігофренія; психопатії, розлади потягів і реактивні стани.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
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 (3.4-3.11)
ТЕМА 24. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем:
1. Морфінізм та інші наркоманії.
2. Тимчасові психічні розлади.
3. Реактивні стани.
Рекомендована література до Теми 24 (2.1-2.5)
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Індивідуальні завдання
ТЕМА 1. Предмет, завдання і значення судової медицини.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 2. Процесуальні основи та організація судово-медичної експертизи
в Україні.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 3. Судово-медичне вчення про смерть та трупні явища (судовомедична танатологія).
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 4. Судово-медична експертиза трупа. Огляд трупа на місці його
виявлення.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 5. Судово-медична травматологія (вчення про ушкодження).
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
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кросворд;
тестові завдання;
словник;
анотацію до наукової статті.

ТЕМА 6. Ушкодження, спричинені тупими та гострими предметами.
Транспортна травма.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 7. Вогнепальні та вибухові ушкодження.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 8. Розлад здоров’я і смерть від дії високої та низької температури.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 9. Судово-медична токсикологія.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 10. Розлад здоров’я і смерть у випадках кисневого голодування
(механічна асфіксія).
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
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підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 11. Розлад здоров’я та смерть від зміни барометричного тиску
(баротравма), технічної та атмосферної електрики (електротравма) і
ураження іонізуючим випромінюванням.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 12. Судово-медична експертиза живих осіб.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 13. Судово-медична експертиза речових доказів.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 14. Питання лікарської деонтології та відповідальність медичних
працівників за професійні правопорушення.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
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ТЕМА 15. Судово-медичні криміналістичні методи дослідження.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 16. Предмет і завдання судової психіатрії. Правові та організаційні
основи судово-психіатричної експертизи.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 17. Судово-психіатрична експертиза. Питання осудності та
неосудності при судово-психіатричній експертизі обвинувачених.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 18. Примусові заходи медичного характеру, що застосовуються до
психічно хворих, які вчинили суспільно небезпечні діяння.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 19. Загальні поняття про психічні захворювання.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
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тестові завдання;
словник;
анотацію до наукової статті.

ТЕМА 20. Симптоматологія психічних захворювань.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 21. Шизофренія, епілепсія, маніакально-депресивний психоз та їх
судово-психіатрична оцінка.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 22. Психічні розлади при травмах головного мозку, інфекційних та
соматичних захворюваннях.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 23. Олігофренія; психопатії, розлади потягів і реактивні стани.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
- презентацію;
- кросворд;
- тестові завдання;
- словник;
- анотацію до наукової статті.
ТЕМА 24. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія.
Під час підготовки індивідуального завдання з даної теми студенти повинні
підготувати:
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презентацію;
кросворд;
тестові завдання;
словник;
анотацію до наукової статті.
Критерії оцінювання самостійної роботи
студентів
1. В рамках виконання завдань самостійної роботи студентом можуть бути
підготовлені тематичні мультимедійні презентації – до 5 балів, тести до
теми – до 5 балів.
2. Підготовка письмових відповіді на питання для самостійного вивчення –
до 5 балів.
3. Додатково можуть бути оцінені в межах балів виділених на самостійну та
індивідуальну роботу: участь у наукових семінарах, конференціях або
4. Додатково нараховуються бали за участь студента в роботі наукового
гуртка кафедри, в залежності від виду роботи, яку він здійснює до 8
балів.
5. Підготовка наукової доповіді (тез) оцінюється - до 5 балів, наукової
статті – до 10 балів, конкурсної роботи - до 15 балів.
Критерії оцінювання індивідуальної роботи
студентів
БА
Л

ЗА ЗМІСТ РЕФЕРАТУ

0

не виконано
порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, студент доповідає
безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою
реферату дати не може.
вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, студент
підготовив тези для доповіді, намагається відповідати на питання
аудиторії.
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь
здійснюється за планом без використання тексту реферату, студент
відповідає на запитання за рефератом, але не впевнено
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, студент вільно
доповідає і відповідає на запитання за рефератом
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, студент вільно
доповідає і відповідає на запитання за рефератом, дискутує з
аудиторією та викладачем, правильно аргументує свою думку.

4

6

8
9
10

Рекомендована література
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1. Основні нормативні акти:
1.1. Конституція України // Відомості Верховної Ради.— 1996.— № 30.—
Ст. 141 (зі змінами та доповненнями станом на 12.04.2012 р.).
1.3. закони:
1.3.1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради.—
2001.— № 2341-III.
1.3.2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості
Верховної Ради.— 2012.— № 4651-VI.
1.3.3. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12
від 18.02.1992 р.
1.3.4. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229–12 від
25.03.1992 р.
1.3.5. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р.
1.3.6. Закон України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" № 3781–12 від 23.12.1993 р.
1.3.7. Закон України "Про судоустрій та статус суддів" № 2453–VI від
07.07.2010 р.
1.3.8. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з
організованою злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р.
1.3.9. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" № 5076–
VI від 05.07.2012 р.
1.3.10. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994
р.
1.3.11. Про судову експертизу в кримінальних i цивільних справах //
Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 30.05.1997 року.
1.4. підзаконні акти:
1.4.1. 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 № 53/5 від 8.10.1998 року; зміни накази Міністерства юстиції
України від 30.12.2004 р. № 144/5; від 10.10.2005 р. № 59/5; від 29.12.2006 р. №
26/5; від 15.07.2008 р. № 1198/5; від 01.06.2009 р. № 965/5.
1.4.2. Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судовоекспертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у
державних спеціалізованих експертних установах // Наказ Міністерства юстиції
України № 3505/5 від 12.12.2011 року.
1.4.3. Про затвердження Інструкції з організації функціонування
криміналістичних обліків експертної служби МВС України // Наказ МВС
України № 390 від 10.09.2009 року.
1.4.4. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства
внутрішніх справ України // Наказ МВС України № 691 від 09.08.2012 року.
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1.4.5. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи // Наказ
Міністерства охорони здоров'я України №6 від 17.01.1995 року.
1.4.6. Порядок проведення судово-психіатричної експертизи // Наказ
Міністерства охорони здоров'я України № 397 від 8.10.2001 року.
1.4.7. 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.
1.4.8. 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.
1.4.9. 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.
1.4.10. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у
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Наказ Міністерства охорони здоров'я України №6 від 17.01.1995 року.
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6.6. Офіційний сайт Вищої ради юстиції України: www.vru.gov.ua
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6.11. Юридичний факультет Львівського національного університету
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