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Навчальний план та програма нормативної навчальної дисципліни 

підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі НМАПО імені П. Л. 

Шупика за спеціальністю 222 Медицина "Судова медицина" розроблені на 

підставі відповідних освітньо-наукових програм за третім освітньо-науковим 

рівнем, а також на підставі положень Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативно-

правових актів МОЗ України та МОН України, Статуту Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, затвердженого 

наказом МОЗ України від 14.08.2015 р. №509, Положення про організацію 

освітнього процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика, затвердженого вченою 

радою НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 2 від 18.02.2015 року), та 

інших нормативних актів науково-педагогічними працівниками кафедри 

судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри доктор 

медичних наук, професор В. Д. Мішалов); обговорені та схвалені на засіданні 

кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 9 від 

«20» вересня  2016 р.); погоджені на засіданні вченої ради факультету 

підвищення кваліфікації викладачів НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол 

№ 12 від «07» грудня 2016 р.). 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

 

1. Іркін І. В. - доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

патологічної і топографічної анатомії НМАПО імені  П. Л. Шупика 

 

2. Филипчук О. В. - доктор медичних наук, судовий експерт відділення 

судово-медичної криміналістики ДУ «Головне бюро   судово-медичної 

експертизи МОЗ України» 
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в аспірантурі з дисципліни 14.01.25 «Судова медицина» 

 
 

 

№ ПІБ вчене 

звання 

наук. ступінь посада 

Голова робочої групи    

 Мішалов В. Д. професор доктор 

медичних наук 

завідувач 

кафедри 

Члени робочої групи    

1 Хохолєва Т. В. доцент кандидат 

медичних наук 
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ЗМІСТ 

Пояснювальна записка (вказати розподіл часу за формами навчання)  

    - очна денна        – аудиторна робота – 320 год. 

        самостійна – 40 год. 

    - очна вечірня     -  аудиторна робота – 240 год. 

        самостійна – 120 год. 

    - заочна                -  аудиторна робота – 120 год. 

          самостійна – 240 год. 

    -  Місце дисципліни в структурі освітньо-наукової програми здобувача вищої 

освіти ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні  

    -  Мета засвоєння дисципліни  

Паспорт наукової спеціальності (Постанова Президії ВАК паспорт 

спеціальності) 

Навчальний план дисципліни (окремо на кожний вид навчання) 

Навчальна програма дисципліни  

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи  

(Форми та види організації самостійної роботи)  

Контроль знань з дисципліни  

    -  Характеристика оціночних ресурсів для поточного та проміжного контролю 

компетентностей  

    -  Технологія проведення заліку  

    -  Оціночні ресурси для поточного та підсумкового контролю засвоєння знань  

    -  Оціночні ресурси для проміжної атестації за підсумками засвоєння 

дисципліни (в 12 бальної системи) 

Планові результати навчання з дисципліни  

    -  Перелік компетентностей здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії  

(перелік знань, умінь, навичок) 

    -  Планові результати навчання з дисципліни, співвіднесені з 

компетентностями  

Перелік літератури, в тому числі  

    -  Обов’язкова література  

    -  Нормативні документи  

    -  Рекомендована література  

    -  Інші рекомендовані джерела  

Ресурси самонавчання 

Електронні ресурси  

    -  Предметно – тематичні каталоги  

 Тематичний план дисципліни 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Розподіл навчального часу за формами навчання: 

Очна денна        – аудиторна робота – 320 год. 

    самостійна – 40 год. 

очна вечірня     -  аудиторна робота – 240 год. 

    самостійна – 120 год. 

заочна                -  аудиторна робота – 120 год. 

    самостійна – 240 год. 

Місце дисципліни в структурі освітньо-наукової програми здобувача 

вищої освіти доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні. 

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної 

навчальної дисципліни «Судова медицина» є нормативним документом, в 

якому визначено зміст навчання та встановлено вимоги щодо обсягу та рівня 

професійних компетентностей особи, яка є здобувачем освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я. 

Мета: вивчення нормативної навчальної дисципліни «Судова 

медицина» для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у 

галузі охорони здоров’я зі спеціальності «Медицина» проводиться з метою 

формування науково-педагогічних кадрів з урахуванням вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик лікаря спеціаліста зі спеціальності «Судова 

медицина». 

Вказана мета є складовою формування у аспірантів – здатності 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, 

а саме – судової медицини, проводити оригінальне наукове дослідження та 

здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я з 

актуальних питань судової медицини на основі глибокого переосмислення 

наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань 

та/або професійної практики. 

Зміст навчальної програми при підготовці в аспірантурі охоплює весь 

обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю-

спеціалісту судово-медичному експерту для виконання оригінального 

наукового дослідження, отримання нових фактів та їх впровадження у судову  

медицину. Програма побудована за системою блоків. Для полегшення 

орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, 

відповідні складові елементи (курси і розділи) закодовано. 

Навчальний план циклу визначає тривалість навчання, розподіл годин, 

відведених на вивчення розділів навчальної програми. 

Для виконання даної програми навчальним планом передбачено 

традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна 

робота. Теоретична підготовка передбачає не тільки відвідування лекцій та  

практичних і семінарських занять, а і самостійну роботу із застосуванням 

сучасних інформаційних і комунікаційних засобів з рекомендованою 

літературою та іншими матеріалами, зокрема – окремими міжнародно-

правовими стандартами, положеннями чинного законодавства України та 
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іншими сучасними джерелами у сфері судово-медичної наукової діяльності, а 

також організація, забезпечення та здійснення усних та письмових 

презентацій (тез і публікацій) власних наукових досліджень з актуальних 

питань судової медицини та реєстрацією прав інтелектуальної власності. 

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної 

навчальної дисципліни «Судова медицина» розрахована на 12 кредитів 

(360 год.), що включають освітню, наукову та практичну складові, 

охоплюючи увесь необхідний обсяг професійних компетенцій, що мають 

бути сформовані у аспірантів за результатами вивчення даної навчальної 

дисципліни. 

Під час розробки навчального плану та програми підготовки аспірантів з 

нормативної навчальної дисципліни «Судова медицина» враховано актуальні 

завдання з підвищення загальної якості освітнього процесу у системі 

післядипломної медичної освіти, зокрема: 

- розширення можливостей доступу аспірантів до якісної фахової освіти; 

- врахування в процесі навчання індивідуальних потреб та можливостей 

аспірантів; 

- опанування аспірантами навичок самостійної роботи; 

- підвищення ефективності підготовки завдяки застосуванню сучасних 

інформаційних і комунікаційних засобів. 

Навчальний план та програма навчальної дисципліни «Судова 

медицина» доповнені переліком компетентностей, якими мають оволодіти 

аспіранти за результатами вивчення даної навчальної дисципліни, списком 

рекомендованих нормативно-правових та інших джерел. 

Для виявлення рівня компетентностей аспірантів, після кожного розділу 

програми проводиться проміжний контроль знань за рахунок годин, 

передбачених на семінарських заняттях. 

Для контролю самостійної роботи аспірантів та з урахуванням вимог 

щодо наукової складової підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії навчальною програмою і планом передбачається 

виконання аспірантами самостійних проектів (рефератів, оглядів джерел, 

мультимедійних та інших презентацій тощо) з подальшим контролем їх 

виконання. Для визначення рівня засвоєння програми циклу передбачено 

підсумковий залік (2 години). 
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ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Судова медицина» підготовки докторів 

філософії (PhD) в аспірантурі (очна денна форма навчання) за спеціальністю  

222 Медицина.   

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у 

здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина загальногуманітарних, медико-

організаційних, медико-правових компетенцій щодо усних та письмових 

презентації результатів наукових досліджень українською мовою та 

реєстрації прав інтелектуальної власності як складова формування 

інтегральної компетенції – здатності розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове 

дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі 

охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення 

нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної 

практики. 

Контингент слухачів: Особи, які навчаються в аспірантурі з очної 

денної форми навчання. 
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Назва розділу (очна денна)/ 

Код розділу 
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 Кількість годин 
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ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Актуальні питання судової 

медицини  

12 360 320 20 120 180 40 

 1,2 36 32 2 12 18 4 

01. Встановлення механізму 

виникнення ушкоджень тіла 

й одягу 

1,2 36 32 2 12 18 4 

02. Встановлення зажиттєвості  

та давності утворення 

ушкоджень 

1,2 36 32 2 12 18 4 

03. Розроблення питань судово-

медичної танатології. 

Визначення давності 

настання смерті 

1,2 36 32 2 12 18 4 

04. Обґрунтування причин 
насильницької та 

ненасильницької смерті 

1,2 36 32 2 12 18 4 

05. Встановлення ознак 

зажиттєвої дії факторів 

довкілля на організм людини  

1,2 36 32 2 12 18 4 

06. Розроблення та 

вдосконалення лабораторних 

методів дослідження речових 

доказів 

1,2 36 32 2 12 18 4 

07. Ідентифікація особи за 

кістками скелета 

1,2 36 32 2 12 18 4 

08. Обґрунтування критеріїв, які 
використовуються при 

експертизі живих осіб 

1,2 36 32 2 12 18 4 

09. Розроблення судово-

медичних експертних 

питань, пов’язаних із 

правовою відповідальністю 

лікарів у зв’язку з їх 

професійною діяльністю в 

сучасних умовах. 

1,2 36 32 2 12 18 4 

           Разом 12 360 320 20 120 180 40 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 

нормативної навчальної дисципліни «Судова медицина» підготовки докторів 

філософії (PhD) в аспірантурі (очна вечірня форма навчання) за 

спеціальністю  222 Медицина.   

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у 

здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина загальногуманітарних, медико-

організаційних, медико-правових компетенцій щодо усних та письмових 

презентації результатів наукових досліджень українською мовою та 

реєстрації прав інтелектуальної власності як складова формування 

інтегральної компетенції – здатності розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове 

дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі 

охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення 

нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної 

практики. 

Контингент слухачів: Особи, які навчаються в аспірантурі з очної 

денної форми навчання. 
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 Актуальні питання судової 

медицини  

12 360 240 20 102 118 120 

01. Встановлення травмуючого предмету 

за ушкодженнями тіла й одягу 

1,2 36 26 2 12 12 12  

02. Встановлення механізму виникнення 

ушкоджень тіла й одягу 

1,2 36 26 2 12 12 12 

03. Встановлення зажиттєвості  та 

давності утворення ушкоджень 

1,2 36 20 2 6 12 12 

04. Розроблення питань судово-медичної 

танатології. Визначення давності 

настання смерті 

1,2 36 26 2 12 12 12 

05. Обґрунтування причин 

насильницької та ненасильницької 

смерті 

1,2 36 26 2 12 12 12 

06. Встановлення ознак зажиттєвої дії 

факторів довкілля на організм 

людини  

1,2 36 20 2 6 12 12 

07. Розроблення та вдосконалення 

лабораторних методів дослідження 

речових доказів 

1,2 36 26 2 12 12 12 

08. Ідентифікація особи за кістками 

скелета 

1,2 36 26 2 12 12 12 

09. Обґрунтування критеріїв, які 

використовуються при експертизі 

живих осіб 

1,2 36 26 2 12 12 12 

10. Розроблення судово-медичних 

експертних питань, пов’язаних із 

правовою відповідальністю лікарів у 

зв’язку з їх професійною діяльністю 

в сучасних умовах. 

1,2 36 18 2 6 10 12 

Разом 12 360 240 20 102 118 120 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Судова медицина» підготовки докторів 

філософії (PhD) в аспірантурі (заочна форма навчання) за спеціальністю  222 

Медицина.   

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у 

здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони 

здоров’я загальногуманітарних, медико-організаційних, медико-правових 

компетенцій щодо усних та письмових презентації результатів наукових 

досліджень українською мовою та реєстрації прав інтелектуальної власності 

як складова формування інтегральної компетенції – здатності розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити 

оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну 

діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення 

наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань 

та/або професійної практики. 

Контингент слухачів: Особи, які навчаються в аспірантурі за заочною 

формою навчання. 
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 Актуальні питання судової медицини  12 360 120 20 60 40 240 

01. Встановлення травмуючого предмету за 

ушкодженнями тіла й одягу 

1,2 36 12 2 6 4 24 

02. Встановлення механізму виникнення 

ушкоджень тіла й одягу 

1,2 36 12 2 6 4 24 

03. Встановлення зажиттєвості  та давності 

утворення ушкоджень 

1,2 36 12 2 6 4 24 

04. Розроблення питань судово-медичної 

танатології. Визначення давності 

настання смерті 

1,2 36 12 2 6 4 24 

05. Обґрунтування причин насильницької 

та ненасильницької смерті 

1,2 36 12 2 6 4 24 

06. Встановлення ознак зажиттєвої дії 

факторів довкілля на організм людини  

1,2 36 12 2 6 4 24 

07. Розроблення та вдосконалення 

лабораторних методів дослідження 

речових доказів 

1,2 36 12 2 6 4 24 

08. Ідентифікація особи за кістками скелета 1,2 36 12 2 6 4 24 

09. Обґрунтування критеріїв, які 

використовуються при експертизі 

живих осіб 

1,2 36 12 2 6 4 24 

10. Розроблення судово-медичних 

експертних питань, пов’язаних із 

правовою відповідальністю лікарів у 

зв’язку з їх професійною діяльністю в 

сучасних умовах. 

1,2 36 12 2 6 4 24 

Разом 12 360 120 20 60 40 240 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни «Судова медицина» підготовки докторів 

філософії (PhD) в аспірантурі (очна денна, очна вечірня та заочна форма 

навчання) за спеціальністю «Судова медицина»   

 

№№ 

з/п 

Розділ Професійні компетенції 

1. Встановлення травмуючого 

предмету за ушкодженнями тіла і 

одягу  

 

                  Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні, процесуальні  

аспекти  проведення судово-

медичних експертиз при 

встановленні характеру 

ушкоджень та ідентифікації 

знаряддя травми за їх 

морфологічними ознаками та 

основні положення 

Стамбульського протоколу 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  наукових 

досліджень та підсумків 

проведених експертиз     

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

1.01 Ушкодження, що виникають від дії  

тупих предметів.  

1.02 Ушкодження, що виникають від дії  

гострих предметів- ріжучих, колючих, 

колючо-ріжучих, рубаючих, колючо-

рубаючих, пиляних.  

1.03 Вогнепальні ушкодження, що 

виникають при пострілах з нарізної  

гладкоствольної вогнепальної зброї, 

новітніх видів та атипової 

вогнепальної зброї  

1.04 Вибухова травма 

1.05 Транспортна травма (автомобільна, 

мотоциклетна, велосипедна, рейкова, 

авіаційна та водного транспорту) 

1.06 Принципи ідентифікації  загальних та 

індивідуальних ознак травмуючих 

предметів за характером та 

морфологічними особливостями 

ушкоджень 

 

1.07 Ототожнення травмуючого предмету 

за характером ушкоджень м’яких 

тканин та кісток скелету 

1.08 Ототожнення травмуючого предмету  

1.09 Ототожнення травмуючого предмету 

за характером ушкоджень внутрішніх 

органів  

1.10 Ототожнення травмуючого предмету 

за характером пошкоджень одягу та 



16 

 

знаряддя травми   розділу    

2. Встановлення механізму  

виникнення ушкоджень тіла й одягу 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні, процесуальні  

аспекти  проведення судово-

медичних експертиз при 

встановленні характеру 

ушкоджень та ідентифікації 

знаряддя травми за їх 

морфологічними ознаками 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

2.1 Дослідження характеру  ушкоджень, 

біомеханізмів  їх утворення, 

вдосконалення існуючих та розробка 

чи використання нових методів 

дослідження, об'єктивізація критеріїв 

судово-медичної оцінки 

2.2 Біомеханічні аспекти  судово-медичної 

експертизи  при ушкодженнях м'яких 

тканин, внутрішніх органів та 

переломів кісток скелету. 

  

3. Встановлення зажиттєвості  та 

давності утворення ушкоджень 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні, процесуальні  

аспекти  проведення судово-

медичних експертиз при 

встановленні характеру 

ушкоджень та ідентифікації 

3.1 Експертні критерії встановлення  

зажиттєвості та давності ушкоджень 

3.2 Принципи диференційної діагностики 

ушкоджень тканин  
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знаряддя травми за їх 

морфологічними ознаками 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтування  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

4. Розроблення питань судово-

медичної танатології. Визначення 

давності настання смерті 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні , 

методичні, процесуальні  

аспекти  проведення судово-

медичних експертиз при 

встановленні характеру 

ушкоджень та ідентифікації 

знаряддя травми за їх 

морфологічними ознаками 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

4.1 Основні завдання судово-медичного 

експерта при огляді трупа, 

послідовність  огляду 

4.2 Медичні та юридичні аспекти 

констатації смерті людини 

4.3 Експертні критерії встановлення 

давності настання смерті. 

Патоморфологічні зміни  в тканинах і 

органах  при термінальних станах , 

протягом  різних етапів 

постмортального періоду 
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обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

5. Обгрунтування  причин 

насильницької та ненасильницької  

смерті 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні, процесуальні  

аспекти  проведення судово-

медичних експертиз при 

встановленні характеру 

ушкоджень та ідентифікації 

знаряддя травми за їх 

морфологічними ознаками 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

5.1 Травматична  хвороба 

5.2 Причини смерті при ушкодженнях. 

Встановлення причинно-наслідкових 

зв'язків між ушкодженням та 

несприятливим  наслідком. 

5.3 Ненасильницька смерть :фізіологічна 

та внаслідок  гострих і хронічних форм  

соматичної патології 

5.4 Об'єктивізація танатогенезу при різних 

видах насильницької та 

ненасильницької смерті 

5.5 Патоморфологічні мікроскопічні зміни 

при  різних видах насильницької 

смерті та при підозрі на неї 
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- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

6. Встановлення ознак зажиттєвої дії 

факторів довкілля на організм 

людини 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні , 

методичні, процесуальні  

аспекти  проведення судово-

медичних експертиз при 

встановленні характеру 

ушкоджень та ідентифікації 

знаряддя травми за їх 

морфологічними ознаками 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

6.1 Вивчення танатогенезу асфіктичних та 

постасфіктичних станів у випадках: 

странгуляційної, обтураційної, 

компресійної  асфіксії, характер 

морфологічних змін при гіпоксичних 

станах 

6.2 Механізм смерті та морфологічні зміни 

органів і тканин   при ураженнях 

технічною та атмосферною 

електрикою; 

6.3 Механізм смерті та морфологічні зміни 

органів і тканин   при ураженнях 

іонізуючим випроміненням 

6.4 Механізм смерті та морфологічні зміни 

органів і тканин   при  змінах  

атмосферного тиску 

6.5 Механізм смерті та морфологічні зміни 

органів і тканин   при  термічній  

травмі 

6.6 Механізм смерті та морфологічні зміни 

органів і тканин   при  при гострих 

отруєннях та хронічних  екзогенних 

інтоксикаціях, у т.ч.- наркотичних; 

 

6.7 Об'єктивізація  критеріїв  оцінки 

ступеня тяжкості тілесних ушкоджень  

при дії факторів довкілля на організм 

людини 
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- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

7. Розроблення та вдосконалення 

лабораторних методів  дослідження 

речових доказів 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні , 

методичні, процесуальні  

аспекти  проведення судово-

медичних експертиз при 

встановленні характеру 

ушкоджень та ідентифікації 

знаряддя травми за їх 

морфологічними ознаками 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

 

 

 

7.1 Мікроскопічні та інструментальні 

методи дослідження  об'єктів  судово-

медичної експертизи 

7.2 Медико-криміналістичні методи 

досліджень  об'єктів  судово-медичної 

експертизи 

7.3 Судово-медична експертиза крові, 

виділень, тканин та органів 
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8. Ідентифікація особи за кістками 

скелету 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні , 

методичні, процесуальні  

аспекти  проведення судово-

медичних експертиз при 

встановленні характеру 

ушкоджень та ідентифікації 

знаряддя травми за їх 

морфологічними ознаками 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

8.1 Основні  положення щодо дослідження  

об'єктів  судово-медичної експертизи  з 

метою їх ідентифікації 

8.2. Судово-медична ідентифікація особи 

за кістками скелету (у тому числі зубо-

щелепового апарату) 

8.3 Принципи встановлення  належності 

окремих частин тіла та їх фрагментів 

конкретним особам, у т.ч.- при 

проведенні експертиз зруйнованих та 

розчленованих трупів; 

8.4 Принципи ідентифікації  невпізнаних 

трупів та трупів невідомих осіб за 

кістками скелету у випадках масової 

загибелі людей1 

 

9. Обгрунтування  критеріїв, які  

використовуються при експертизі 

живих осіб 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні, процесуальні  

аспекти  проведення судово-

медичних експертиз при 

встановленні характеру 

ушкоджень та ідентифікації 

знаряддя травми за їх 

9.1  Характеристика тілесних ушкоджень, 

принципи встановлення ступеня 

тяжкості тілесних ушкоджень 

9.2. Правила судово-медичного 

встановлення ступеня тяжкості 
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тілесних ушкоджень морфологічними та 

клінічними ознаками 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології при 

вирішенні  практичних та 

наукових завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтування  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    

9.3. Обєктивізація критеріїв оцінки ступеня 

тяжкості тілесних ушкоджень при 

травмах  у віковому аспекті 

9.4 Принципи  проведення судово-

медичної експертизи  з приводу 

визначення статевих станів та у 

випадках статевих злочинів 

9.5 Принципи  проведення судово-

медичної експертизи  з приводу 

встановлення ступеня втрати 

працездатності 

9.6 Особливості проведення судово-

медичної експертизи віку та фізичного 

стану здоров’я 

10. Розроблення судово-медичних 

експертних питань, пов'язаних  із 

правовою  відповідальністю лікарів 

у  зв'язку  з їх  професійною 

діяльністю  в сучасних умовах 

Знати: 

зміст розділу, теоретичні, 

методичні, процесуальні  

аспекти  проведення судово-

медичних експертиз при 

встановленні характеру 

ушкоджень та ідентифікації 

знаряддя травми за їх 

морфологічними ознаками 

вміти: 

- застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

практичній та педагогічній 

діяльності; 

- застосувати науково 

10.1 Особливості проведення судово-

медичної експертизи за матеріалами  

цивільних, кримінальних справ та 

кримінальних проваджень  на етапах 

попереднього слідства та в судовому 

засіданні 

10.2 Характеристика та класифікація  

порушень медичними працівниками 

професійних обов'язків 

10.3 Організація та завдання  судово-
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медичної експертизи у випадках 

притягнення  медичних працівників до 

кримінальної   відповідальності за 

професійні правопорушення 

обґрунтовані  методи 

(методики) у тому числі 

комп’ютерні технології, в 

процесі вирішення  

практичних та наукових 

завдань 

               володіти: 

- систематизацією отриманої 

інформації 

- логічними формами  при 

обґрунтуванні  підсумків 

проведених експертиз та  

наукових досліджень 

- засобами  сучасних 

інформаційних технологій  

при  узагальненні отриманих 

результатів 

- навичками самостійної  

науково-педагогічної 

діяльності при викладанні 

актуальних питань даного 

розділу    
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

Форми та види організації самостійної роботи 

 

І. Для формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

науково ступеня доктора філософії (PhD) судово-медичних компетентностей, 

а також отримання ними нових актуальних теоретичних знань, необхідних 

для професійної наукової діяльності аспірантів, створені методичні розробки 

лекцій. 

ІІ. Для формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

наукового ступеня  доктора філософії (PhD) компетентностей з судової 

медицини, а також вдосконалення практичних навичок і умінь, необхідних 

для професійної наукової діяльності аспірантів створені методичні розробки 

практичних і семінарських занять. 

  ІІІ. Позааудиторна самостійна робота - виконання аспірантами 

самостійних проектів (рефератів, оглядів літературних джерел, 

мультимедійних та інших презентацій тощо). 

ІУ. Окреслена навчальним планом і робочою програмою підготовка до 

лекцій, семінарів, практичних робіт.  

У. Дослідницька самостійна робота, яка орієнтована на проведення 

наукових досліджень (експериментування, теоретичні дослідження та ін.). 

УІ. Участь у роботі наукових конференцій, підготовка наукових тез, 

статей, доповідей. 
 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

Для виявлення рівня компетентностей аспірантів, після кожного розділу 

програми проводиться проміжний контроль знань за рахунок годин, 

передбачених на семінарських заняттях.  

Для контролю самостійної роботи аспірантів та з урахуванням вимог 

щодо наукової складової підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії навчальною програмою і планом передбачається 

виконання аспірантами самостійних проектів (рефератів, оглядів джерел, 

мультимедійних та інших презентацій тощо) з подальшим контролем їх 

виконання. Для визначення рівня засвоєння програми циклу передбачено 

підсумковий залік (2 години). 

 Перевірка теоретичних знань проводиться письмово та у вигляді 

співбесіди у відповідності до розробленої кафедрою програми шляхом 

надання відповідей на питання та вирішення ситуаційних завдань.  

Обв’язковою складовою адаптивного контролю знань є обгрунтування 

створених підсумків (на основі матеріалів кримінальних проваджень по 

конкретних справах) та обговорення отриманих результатів сумісно з НПП. 

У разі виявлення істотних недоліків, акцентується увага на самостійній 
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роботі слухачів з методичними матеріалами, рекомендованими 

літературними джерелами, інтернет-ресурсом. Окрім цього, рівень знань 

перевіряється шляхом комп’ютерного тестового контролю з відповідної 

теми, що дає можливість використати його і в якості самоконтролю.  

 

Характеристика оціночних ресурсів для поточного та проміжного 

контролю компетентностей передбачає 4 рівні: низький, середній, 

достатній і високий. 

 

Технологія проведення заліку включає в себе визначення рівня 

теоретичних знань шляхом співбесіди, ступінь оволодіння практичними 

навичками зі спеціальності «Судова медицина» та набуття 

універсальних навиків дослідника науковця. 

 

Оціночні ресурси для поточного та підсумкового контролю засвоєння 

знань проводяться у формі усного, письмового та комп’ютерного 

контроллю знань та під час виступів на семінарських, практичних 

заняттях і при виконанні самостійної роботи.  

 

Оціночні ресурси для проміжної атестації за підсумками засвоєння 

дисципліни (в 12 бальній системі) передбачають вхідний, поточний і 

підсумковий контроль за спеціальністю «Судова медицина» (за 12-

бальною системою). 

 

 

ПЛАНОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Перелік компетентностей здобувача вищої освіти ступенея доктора 

філософії (перелік знань, умінь, навичок) 

 

Випускник, що освоїв програму аспірантури за напрямком підготовки 

14.01.25 «Судова медицина» повинен знати такі професійні компетенції: 

− процесуальні основи призначення та проведення судово-медичної 

експертизи; структуру і організацію судової медицини в Україні; 

− медичні та юридичні аспекти констатації смерті людини, встановлення її 

причини та зв’язку з подіями, які передували її настанню; 

− порядок огляду трупа на місці його виявлення, його особливості залежно 

від категорії, роду та виду смерті;    

− механо- та морфогенез ушкоджень і патологічних процесів – об’єктів 

судово-медичної експертизи; 

− встановлення давності настання смерті і утворення ушкоджень, 

зажиттєвого або посмертного походження; 

− основні методи дослідження об’єктів судово-медичної експертизи, їх 

діагностичні можливості; 
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− організаційно-методичні вимоги до проведення лабораторних досліджень 

(експертиз) та принципи інтерпретації отриманих результатів; 

− порядок проведення та методики судово-медичної експертизи потерпілих, 

обвинувачених та інших осіб; 

− особливості проведення судово-медичних експертиз у випадках 

встановлення правильності надання медичної допомоги; 

− основи інформаційних і комунікаційних технологій відповідно до завдань 

судово-медичної експертної діяльності. 

Повинен володіти такими загально-професійними комптенціями:  

− методологією науково-дослідної діяльності зі спеціальності «Судова 

медицина», у тому числі з використанням новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій;  

− здатністю до критичного аналізу і оцінки сучасних наукових досягнень, 

розробкою нових ідей при вирішенні дослідницьких та практичних 

завдань зі спеціальності; 

− проектуванням та здійсненням комплексного наукового дослідження на 

підставі наукового світогляду; 

− застосовуванням сучасних технологій  наукової комунікації, як на 

державній, так і на іноземній мові;  

− здатністю до вдосконалення існуючих і розробкою нових методів 

досліджень та їх впровадження в практичну діяльність на підставі 

виконання самостійної науково-дослідної роботи. 

− методами проведення судово-медичної експертизи потерпілих, 

обвинувачених та інших осіб у випадках встановлення ступеня тяжкості  

тілесних ушкоджень; 

− методами проведення судово-медичних експертиз у випадках 

насильницької та ненасильницької смерті; 

− окремими методами проведення медико-криміналістичних досліджень та 

експертизи речових доказів біологічного походження (виділень рідин та 

тканин людини). 

Повинен вміти застосовувати: 

− отримані теоретичні знання в практичній  діяльності; 

− науково-обґрунтовані методи (методики), у тому числі комп’ютерні 

технології в процесі вирішення експертних завдань при проведенні 

експертиз. 
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Планові результати навчання з дисципліни, співвіднесені з 

компетентностями 

 

Випускник, що освоїв програму аспірантури за напрямком підготовки 

14.01.25 «Судова медицина»  
 

повинен знати: 

− кримінально-процесуальний і кримінальний Кодекси України, «Закон 

України про судову експертизу» та інші нормативні документи, які 

регламентують діяльність судово-медичної експертизи в Україні; 

− Конвенцію ООН по правам людини. Положення «Стамбульського 

протоколу», виявлення проявів катувань і мордувань; 

− організацію судово-медичної служби в Україні; 

− міжнародну класифікацію хвороб, травм і причин смерті; 

− принципи роботи судово-медичної служби в надзвичайних ситуаціях 

(катастрофах, вогнищах масового ураження). 
 

повинен вміти: 

− застосовувати отримані теоретичні знання в практичній та педагогічній 

діяльності; 

− застосувати науково обґрунтовані  методи (методики) у тому числі 

комп’ютерні технології в процесі вирішенні  при вирішенні  практичних 

та наукових завдань. 
  

повинен володіти: 

− систематизацією отриманої інформації; 

− законами логіки при обґрунтування  підсумків проведених експертиз та  

наукових досліджень; 

− навичками самостійної науково-педагогічної діяльності при викладанні 

актуальних питань судової медицини.    

− методологією науково-дослідної діяльності зі спеціальності «Судова 

медицина», у тому числі з використанням новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій;  

− здатністю до критичного аналізу і оцінки сучасних наукових досягнень, 

розробкою нових ідей при вирішенні дослідницьких та практичних 

завдань зі спеціальності; 

− проектуванням та здійсненням комплексного наукового дослідження на 

підставі наукового світогляду; 

− застосовуванням сучасних технологій  наукової комунікації, як на 

державній, так і на іноземній мові;  

− здатністю до вдосконалення існуючих і розробкою нових методів 

досліджень та їх впровадження в практичну діяльність на підставі 

виконання самостійної науково-дослідної роботи. 
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1. Бібліотека кафедри судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика. 

2. Читальний зал і предметно-тематичні каталоги бібліотеки НМАПО імені 

П.Л. Шупика 

3. Предметно-тематичні каталоги бібліотеки Національної наукової 
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2. https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/courses/forensic-

science/guide-to-studying-forensic-science/ 

3. https://www.classcentral.com/tag/forensic-science 

4. http://wps.prenhall.com/chet_saferstein_forensic_1/ 

5. https://www.coursera.org/browse?source=deprecated_spark_cdp 

6. http://bsapp.com/forensics_illustrated/ 

7. Online-ресурси Національної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського 

8. Online-ресурси Національної наукової медичної бібліотеки України 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН   
лекцій, практичних та семінарських занять нормативної навчальної 

дисципліни «Судова медицина» підготовки докторів філософії (PhD) в 

аспірантурі (очна денна форма навчання) за спеціальністю  222 Медицина  

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

 

 

Назва розділу (очна денна) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 к
р

ед
и

т
ів

 

З
а
г
а
л

ь
н

и
й

 о
б
ся

г 

Кількість годин 

аудиторних Са

мос

тій

на 

роб

ота В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Актуальні питання судової 

медицини  

12 360 320 20 120 180 40 

Встановлення травмуючого 

предмету за ушкодженнями тіла й 

одягу 

1,2 36 32 2 12 18 4 

Встановлення механізму 

виникнення ушкоджень тіла й 

одягу 

1,2 36 32 2 12 18 4 

Встановлення зажиттєвості  та 

давності утворення ушкоджень 

1,2 36 32 2 12 18 4 

Розроблення питань судово-

медичної танатології. Визначення 

давності настання смерті 

1,2 36 32 2 12 18 4 

Обґрунтування причин 

насильницької та ненасильницької 

смерті 

1,2 36 32 2 12 18 4 

Встановлення ознак зажиттєвої дії 

факторів довкілля на організм 

людини  

1,2 36 32 2 12 18 4 

Розроблення та вдосконалення 

лабораторних методів 

дослідження речових доказів 

1,2 36 32 2 12 18 4 

Ідентифікація особи за кістками 

скелета 

1,2 36 32 2 12 18 4 

Обґрунтування критеріїв, які 

використовуються при експертизі 

живих осіб 

1,2 36 32 2 12 18 4 

Розроблення судово-медичних 

експертних питань, пов’язаних із 

правовою відповідальністю 

лікарів у зв’язку з їх професійною 

діяльністю в сучасних умовах. 

1,2 36 32 2 12 18 4 

Разом 12 360 320 20 120 180 40 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН   
лекцій, практичних та семінарських занять нормативної навчальної 

дисципліни «Судова медицина» підготовки докторів філософії (PhD) в 

аспірантурі (очна вечірня форма навчання) за спеціальністю  222 Медицина 

  Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

 
 

 

 

 

 

Назва розділу (очна вечірня) 
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к
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Кількість годин 

аудиторних Са

мос

тій

на 

роб

ота В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Актуальні питання судової 

медицини  

12 360 240 20 10

2 

11

8 

120 

Встановлення травмуючого предмету 

за ушкодженнями тіла й одягу 

1,2 36 26 2 12 12 12  

Встановлення механізму виникнення 

ушкоджень тіла й одягу 

1,2 36 26 2 12 12 12 

Встановлення зажиттєвості  та 

давності утворення ушкоджень 

1,2 36 20 2 6 12 12 

Розроблення питань судово-медичної 

танатології. Визначення давності 

настання смерті 

1,2 36 26 2 12 12 12 

Обґрунтування причин 

насильницької та ненасильницької 

смерті 

1,2 36 26 2 12 12 12 

Встановлення ознак зажиттєвої дії 

факторів довкілля на організм 

людини  

1,2 36 20 2 6 12 12 

Розроблення та вдосконалення 

лабораторних методів дослідження 

речових доказів 

1,2 36 26 2 12 12 12 

Ідентифікація особи за кістками 

скелета 

1,2 36 26 2 12 12 12 

Обґрунтування критеріїв, які 

використовуються при експертизі 

живих осіб 

1,2 36 26 2 12 12 12 

Розроблення судово-медичних 

експертних питань, пов’язаних із 

правовою відповідальністю лікарів у 

зв’язку з їх професійною діяльністю 

в сучасних умовах. 

1,2 36 18 2 6 10 12 

Разом 12 360 240 20 10

2 

11

8 

120 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

лекцій, практичних та семінарських занять нормативної навчальної 

дисципліни «Судова медицина» підготовки докторів філософії (PhD) в 

аспірантурі (заочна форма навчання) за спеціальністю  222 Медицина.   

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

 

 

Назва розділу (зачона) 
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 Кількість годин 

аудиторних Са
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о

 

Л
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С
ем

ін
а
р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Актуальні питання судової 

медицини 

12 360 120 20 60 40 240 

Встановлення травмуючого 

предмету за ушкодженнями тіла й 

одягу 

1,2 36 12 2 6 4 24 

Встановлення механізму 

виникнення ушкоджень тіла й 

одягу 

1,2 36 12 2 6 4 24 

Встановлення зажиттєвості  та 

давності утворення ушкоджень 

1,2 36 12 2 6 4 24 

Розроблення питань судово-

медичної танатології. Визначення 

давності настання смерті 

1,2 36 12 2 6 4 24 

Обґрунтування причин 

насильницької та ненасильницької 

смерті 

1,2 36 12 2 6 4 24 

Встановлення ознак зажиттєвої дії 

факторів довкілля на організм 

людини 

1,2 36 12 2 6 4 24 

Розроблення та вдосконалення 

лабораторних методів 

дослідження речових доказів 

1,2 36 12 2 6 4 24 

Ідентифікація особи за кістками 

скелета 

1,2 36 12 2 6 4 24 

Обґрунтування критеріїв, які 

використовуються при експертизі 

живих осіб 

1,2 36 12 2 6 4 24 

Розроблення судово-медичних 

експертних питань, пов’язаних із 

правовою відповідальністю 

лікарів у зв’язку з їх професійною 

діяльністю в сучасних умовах. 

1,2 36 12 2 6 4 24 

Разом 12 360 120 20 60 40 240 


