
Короткий опис навчальної дисципліни (анотація)  

для каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

 

Первинний огляд трупа на місці виявлення 
 (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: згідно до кримінально-процесуального кодексу України та 

майже всіх інших країн будь-який фахівець, що має вищу медичну освіту може бути 

задіяний до низки судово-слідчих дій, однією з яких є первинний огляд трупа на місці 

його виявлення. Основним завданням навчальної дисципліни є озброєння учасників, що 

виконують цю важливу для слідства роботу, такими знаннями і прийомами, які б 

дозволили своєчасно, якісно й повно виконати свої обов’язки на місці пригоди, де 

правоохоронці, юристи й медики працюють пліч-о-пліч у пошуках і встановленні істини. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні правила та процедури, що 

виконуються медиками під час первинного огляду трупа на місці його виявлення. 

 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних): 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Загальні положення з організації та проведення первинного огляду трупа на місці 

виявлення 

2. Особливості огляду трупа при ушкодженнях тупими, гострими засобами 

3. Особливості огляду трупа при транспортній травмі 

4. Особливості огляду трупа при вогнепальних ушкодженнях  

5. Особливості огляду трупа при вибуховій травмі 

6. Особливості огляду трупа при механічній асфіксії 

7. Особливості огляду трупа у випадку смерті від дії деяких фізичних факторів, отруйних 

речовин 

8. Особливості огляду трупа у випадку статевих злочинів, кримінального аборту, 

дітовбивства 

9. Особливості огляду розчленованих та скелетованих трупів 

10. Встановлення часу настання смерті 

 

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: 

СК7 Здатність до діагностування невідкладних станів 

СК9 Навички надання екстреної медичної допомоги 

СК11 Навички виконання медичних маніпуляцій 

СК17 Здатність до ведення медичної документації 

СК19 Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних  та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції 

 

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. 


