
Короткий опис навчальної дисципліни (анотація)  

для каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

 

Особливості судово-медичного дослідження при окремих видах смерті 
 (назва вибіркової навчальної дисципліни) 

 

Спеціальність медицина 

Освітній рівень магістр 

Термін вивчення (курс) 4, 5 

Форма навчання денна 

Кафедра судової медицини та медичного правознавства 

 

Короткий зміст дисципліни: дослідження трупа відноситься до найбільш складних 

досліджень в судово-медичній практиці; невипадково, що при цьому дослідженні 

зустрічається найбільша кількість помилок та упущень, які суттєво впливають на якість 

експертних висновків. Однією з основних причин цього є недостатній рівень знань 

методичних питань судово-медичного дослідження трупа. Предметом вивчення 

навчальної дисципліни «Особливості судово-медичного дослідження при окремих видах 

смерті» є основні правила та процедури прийняття рішень та складання для їх закріплення 

відповідних документів з усіх питань, що виникають під час їх розгляду; правильно 

використовувати та складати нормативні й правові документи, встановлювати судово-

медичний діагноз, визначати наявні тілесні ушкодження та зміни тканин та внутрішніх 

органів при дії різних чинників та давати розгорнуту відповідь застосовуючи спеціальні 

знання на питання які ставить слідство, суди та інші заінтересовані органи. 

 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних): 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Методика судово-медичного дослідження трупа, вимоги, особливості оформлення, 

законодавчо-норматичне обгрунтування 

2. Методика судово-медичного дослідження трупів смерть яких наступила від 

ушкодження тупими, гострими засобами та у випадку вогнепальних ушкоджень та 

вибухової травми 

3. Методика судово-медичного дослідження трупів осіб, які загинули внаслідок 

транспортної травми 

4. Методика судово-медичного дослідження трупів осіб, які загинули внаслідок падіння з 

висоти 

5. Методика судово-медичного дослідження трупів осіб, які загинули від отруєння, дії 

окремих фізичних факторів  

6. Методика судово-медичного дослідження трупів смерть яких настала від механічної 

асфіксії 

7. Методика судово-медичного дослідження трупів невідомих осіб та осіб, що померли 

раптово 

8. Особливості побудови судово-медичного діагнозу та складання експертних підсумків 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна дисципліна: 

Загальні компетентності: 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

ЗК4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 



ЗК5 Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 

ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою 

ЗК7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК8 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

ЗК9 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК10 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1 Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта 

СК2 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів 

СК3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання 

СК6 Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань 

СК7 Здатність до діагностування невідкладних станів 

СК8 Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги 

СК9 Навички надання екстреної медичної допомоги 

СК14 Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів  

щодо інфекційних хвороб 

СК15 Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду 

СК17 Здатність до ведення медичної документації 

СК18 Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень  

здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації 

 

Перелік науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть проведення 

навчальної дисципліни: 

1. д.мед.н., професор Бачинський В.Т. 

2. д.мед.н., професор Ванчуляк О.Я. 

3. д.мед.н., професор Савка І.Г. 

4. к.мед.н., доцент Заволович А.Й. 

5. к.мед.н., доцент Павлюкович О.В. 

6. к.мед.н., доцент Гараздюк М.С. 

 


