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Короткий зміст дисципліни: Судово-медичні аспекти виявлення насильства в сім'ї та 

статевого насильства – новітній напрямок у складі медичної дисципліни «Судова 

медицина», який вивчає і вирішує медичні та біологічні проблеми, що виникають у 

слідчій і судовій практиці виявлення насильства у сім'ї та по відношенню до статі. 

Предмет насильства в сім'ї та статевого насильства – система або коло особливих 

медичних знань, умінь і навиків, призначених для з’ясування конкретних питань у слідчій 

та судовій практиці. 

 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних): 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Поняття насильства у сім'ї та статевого насильства. 

2. Вітчизняні та міжнародні правові норми щодо протидії насильству у сім'ї та статевому 

насильстві. 

3. Поняття «ґендеру», ґендерні норми. Сексуальне насилля. 

4. Судово-медична експертиза спірних статевих станів та статевих злочинів. 

5. Судово-медична експертиза встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, 

стану здоров’я. 

6. Загальні питання судово-медичної травматології. 

7. Виявлення та попередження насильства у сім'ї та статевого насильства. Заходи 

реагування системи охорони здоров'я на насильство у сім'ї та статевого насильства. 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна дисципліна: 

Загальні компетентності: 

1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу отриманої інформації; 

здатність навчатися і бути сучасно навченим. 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

5. Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії. 

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

спілкуватись іноземною мовою. 

7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

1. Знання нормативно-правових засад проведення судово-медичної експертизи у 

випадку насильства в сім'ї та статевого насильства. 



2. Виконання функцій лікаря/судово-медичного експерта у випадках насильства в сім'ї 

та статевого насильства. 

3. Збирання медичної інформації про обставини насильства в сім'ї та статевого 

насильства, вміння застосовувати медичні знання при огляді такого потерпілого та 

підозрюваного у скоєнні злочину. 

4. Вміння сформулювати судово-медичний діагноз та оформити висновок експерта у 

випадку освідування осіб по справах насильства в сім'ї та статевого насильства. 

5. Вміння проводити опис тілесних ушкоджень потерпілих, звинувачуваних та інших 

осіб. 

6. Вміння встановлювати ступені тяжкості тілесних ушкоджень за основними ознаками. 

7. Вміння визначати вид тілесного ушкодження та механізм його виникнення на різних 

ділянках тіла. 

8. Виявлення та вміння опису слідів біологічного та небіологічного походження на місці 

події у випадку насильства в сім'ї та статевого насильства.. 

9. Вміння правильного вилучення речових доказів біологічного походження з місця 

події у випадку насильства в сім'ї та статевого насильства. 

10. Розуміння професійно-посадових правопорушень медичних працівників при описі та 

освідуванні осіб у випадках насильства в сім'ї та статевого насильства. 

11. Вміння працювати з медичною документацією. 

12. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації. 

СК1 Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта 

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. 


