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Силабус навчальної дисципліни 

«Судова медицина» 

 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися за допомогою Е-mail, 

програми Microsoft Teams, телефоном, в аудиторії за розкладом. 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення дисципліни є теорія і практика судово- медичної 

експертизи, як практичної галузі медицини. 

Пререквізити і постреквізити дисципліни: 

Пререквізити: Основою для освоєння дисципліни є знання, вміння та 

навички, отримані в процесі вивчення таких дисциплін як анатомія, патологічна 

анатомія, гістологія, цитологія та ембріологія, медична біологія, паразитологія 

та генетика, фізіологія, біологічна хімія, патологічна фізіологія.  

Постреквізиті: Судова медицина як навчальна дисципліна передбачає 

при вивченні взаємозв’язок з наступними дисциплінами: внутрішня медицина, 

хірургія, неврологія, епідеміологія, травматологія, неврологія, нейрохірургія. 

Мета дисципліни: 

1) вивчення типових загально-патологічних процесів, сукупність 

яких зумовлює морфологічні прояви захворювань,травм. 

2) вивчення структурного підґрунтя в утворенні різних видів 

травматичних ушкоджень, їх ускладнень та наслідків, 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин,  3,0 кредити 

Семестр: VII-VIII  

4 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

Проведення навчальної дисципліни проводиться згідно 

затвердженого розкладу занять, в приміщеннях кафедри 

судової медицини  

Викладач(-і) Викладачі кафедри судової медицини 

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами:  

 (048) 723-76-90 

Larsonlarisa2@gmail.com 

Приміщення кафедри судової медицини 

Он лайн- консультації-microsoftteams 
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3) судово-медичне обґрунтування механізму травми та причини 

смерті внаслідок дії на організм людини різних зовнішніх факторів та 

чинників, 

4) вивчення методів судово-медичних та патоморфологічних 

досліджень: автопсія, дослідження біоматеріалу, речових доказів біологічного 

матеріалу та знарядь злочину в різних відділеннях відділу судово-медичної 

експертизи речових доказів. 

Завдання дисципліни: 

1) розуміння основ механізму травми та утворення тілесних ушкоджень 

в розвитку загально-патологічних процесів організму людини внаслідок 

травми, сукупність яких обумовлює морфологічні прояви тих чи інших; 

2) засвоєння алгоритму поділу тілесних ушкоджень за ступенями 

тяжкості; 

3) вміння описати труп на місці його виявлення (місці події), 

4) поняття  судово-медико-криміналістичних досліджень об’єктів, 

5) отримання навичок клініко-анатомічного аналізу, синтетичного 

узагальнення діагностичних ознак травматичних ушкоджень і вірного їх 

тлумачення в причинно-наслідкових співвідношеннях. 

Очікувані результати: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:  

знати: 

-  Закони, спрямовані на охорону недоторканості особистості в Україні; 

- Положення українського законодавства про судово-медичну експертизу, 

права, обов'язки та відповідальність медичних працівників за професійні 

правопорушення, а також основні закони, які регулюють діяльність медичних 

працівників; 

- Сучасні научні дані з усіх розділів судової медицини, а також 

використання основних методів дослідження, основних об'єктів судово-

медичної експертизи (експертиза трупів, живих осіб та речових доказів). 

вміти:  

- Використовувати положення чинного законодавства стосовно 

правової регламентації лікарської діяльності. 

- Демонструвати вміння опису та вилучення речових доказів 

біологічного походження. 

- Демонструвати вміння опису тілесних ушкоджень. 

- Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження 

потерпілих, обвинувачених та інших осіб. 

- Демонструвати вміння проводити судово-медичне   дослідження 

трупа з ціллю встановлення причин насильницької смерті. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна буде викладатися у формі практичних занять (30 аудиторних 

годин); організації самостійної роботи здобувача (60 годин). 

Методи навчання: усне та письмове опитування, вирішення тестових 

завдань, розв’язування ситуаційних задач. 

Зміст навчальної дисципліни 

         Тема 1. Предмет і завдання судової медицини. Історія її розвитку. 

Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в 

Україні. 

        Тема 2. Загальні питання судово-медичної танатології. Процес вмирання та 

смерть. Клінічна та біологічна смерть, їх вмирання та смерть. Клінічна та 

біологічна смерть, їх діагностика. Ранні та пізні трупні явища. Діагностика 

давності настання смерті. Судово-медична експертиза трупа у випадку наглої 

смерті. Судово-медична експертиза трупів новонароджених. 

Тема   3. Огляд трупа на місці його виявлення. Завдання лікаря-спеціаліста 

в галузі судової медицини під час огляду трупа на місці його виявлення 

        Тема 4. Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості 

тілесних ушкоджень, стану здоров'я та віку, спірних статевих станів та статевих 

злочинів. 

Тема 5. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних 

чинників. Ушкодження від дії тупих предметів. Транспортна травма. Судово-

медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних чинників. 

Ушкодження від дії гострих предметів. Вогнепальна травма: судово-медична 

експертиза та діагностика. Судово-медична експертиза механічної асфіксії. 

        Тема 6. Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від дії крайніх 

температур; атмосферної та технічної електрики; променевої енергії; різко 

зміненого барометричного тиску. 

        Тема 7.Судово-медична токсикологія. Загальні відомості про отрути та 

отруєння, механізм їх дії та основи судово-медичної діагностики отруєнь 

        Тема 8. Судово-медична експертиза речових доказів біологічного 

походження. Судово-медико-криміналістичні дослідження об'єктів судово-

медичної експертизи. 

        Тема 9. Судово-медична експертиза у випадках професійно-посадових 

правопорушень медичних працівників. 

 

Перелік рекомендованої літератури: 

Основна: 

1. В. Д. Мішалов, Т. В. Хохолєва, В. Т. Бачинський, В. В. Войченко, 
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Г. Ф. Кривда, Є. Я. Костенко (за загальною редакцією В. Д. Мішалова). Судова 

медицина. Підручник. Київ, 2018. 575с. 

2. Кримінальний кодекс України в редакції від 14.11.2020р.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 

3. Кримінально-процесуальний кодекс України в редакції від 

11.09.2020р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text 

4. Закон України «Про судову експертизу» №  4038-XIIв редакції 

від03.07.2020 р.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text 

5. Закон України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» № 2801-XIIв редакції від24.07.2020 р.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text 

6. Наказ МОЗ України «Про розвиток та вдосконалення судово-

медичної служби України» № z0248-95 від 17.01.1995 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0248-95#Text (зі змінами та доповненнями) 

Додаткова: 

1. Концевич І.О., Михайличенко Б.В. Судова медицина. К.:МП Леся, 

1997. 656с. 

2. Судова медицина. Медичне законодавство. Кн. 1: Судова 

медицина: Підручник /За ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка. К., 2011. 

448с. 

3. ЗавальнюкА.Х., КривдаГ.Ф., Юхимець І.О. Етично-правові 

аспекти лікарської діяльності в Україні / монографія. Одесса 2008 

4. ЗавальнюкА.Х., КривдаГ.Ф., Юхимець І.О. Отрути та отруєння: 

судово-медичний аспект / монографія — Одесса 2009 

5. Старовойтова Р.О., Мішалов В.Д., Кривда Г.Ф. Судово-медична 

цитологія. Навчально-методичний посібник. Одесса, 2007. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: тести за темою практичного 

заняття, усна відповідь на стандартизовані питання за матеріалом поточної 

теми, попередніх тем, заповнення орієнтовних карт за темою заняття, контроль 

активності здобувача під час роботи в малих групах. 

 

Критерії оцінювання роботи здобувача на занятті 

«5» Здобувач самостійно, чітко і послідовно, з вичерпною повнотою відповів 

на всі запитання. Здобувач активно працює протягом усього 

практичного заняття, здатний висловити власне ставлення з даної 

проблеми, проявляє вміння самостійно викладати матеріал, робити 

самостійні висновки. 

«4» Здобувач зріло орієнтується в матеріалі, але при відповіді допустив дві-

три не принципово важливі помилки. Здобувач активно працює 

протягом практичного заняття, викладення матеріалу логічне, з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0248-95#Text
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висновками, вміє виконувати навчальні завдання. Здатний працювати в 

групі, але для прояву своїх якостей потребує стимулу зовні. 

«3» Знає фактичний матеріал у повному об’ємі програми курсу, проте 

затрудняється самостійно і систематично викладати відповіді, примушу-

ючи викладача пропонувати йому навідні запитання. Здобувач у цілому 

оволодів суттю питань з даної теми, намагається робити висновки й 

розв’язувати задачі. Але на занятті поводить себе пасивно, відповідає 

лише за викликом викладача,. У групі активності не проявляє. 

«2» Здобувач не виявляє знань і погано орієнтується в основному 

теоретичному матеріалі курсу, що виявляється шляхом пропонування 

йому додаткових запитань. Здобувач не проявляє активності при 

самостійній роботі та у складі групи. Проявляє відсутність 

зацікавленості і бажання працювати. 

 

Форми і методи підсумкового контролю:залік, виставляється здобувачу, 

який виконав усі розділи освітньої програми вибіркової дисципліни, приймав 

активну участь у практичних заняттях, має середню поточну оцінку не менше 

ніж 3,0 і не має академічної заборгованості. 

Умови отримання додаткових (бонусних) балів. Участь у НДР кафедри, 

підготовка доповідей і виступів на конференціях конференції. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота передбачає підготовку до кожного заняття (теоретична 

підготовка, робота з орієнтовними картами, виконання тестових завдань, 

вирішування ситуаційних задач) та заліку. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

     Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

• Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

• Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним графіком 

з дозволу деканату. 

    Політика щодо академічної доброчесності:  

 Обов'язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а саме: 

• самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

• дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

• надання достовірної інформації про результати власної навчальної 
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(наукової) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього 

процесу є: 

• використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів 

навчання або переваг у науковій роботі; 

• використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-навушників, 

телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

• проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

• зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, 

заліку тощо; 

• повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

• призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

• проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

      Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, або 

лікарська піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим Положенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському 

національному медичному університеті, у відповідності до Кодексу академічної 

етики та взаємин університетської спільноти Одеського національного 

медичного університету, Положенням про запобігання та виявлення 

академічного плагіату у науково-дослідній та освітній роботі здобувачів вищої 

освіти, науковців та викладачів Одеського національного медичного 

університету. 
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