
Перелік практичних навичок з судової медицини 
 для студентів стоматологічного факультету. 

 
• Використовувати правові норми для виконання судово-медичної експертизи лікарем-

експертом; оформляти «Висновок експерта» за результатами виконаної судово-медичної 
експертизи зі складанням судово-медичного діагнозу. 

• Уміти заповнити «лікарське свідоцтво про смерть» та оформляти медичні документи, що 
складаються лікарем загальної практики. 

• Описати локалізацію і морфологічні ознаки ушкоджень, заподіяних тупими предметами; 
характеризувати ушкодження внаслідок дії тупих предметів; уміти інтерпретувати дані 
лабораторних і додаткових методів дослідження, застосованих при даному виді травми; 
виконувати диференційну діагностику ушкоджень внаслідок дії тупих предметів між 
собою й іншими ушкодженнями.  

• Уміти оформляти медичну документацію у випадку ушкоджень, заподіяних тупими 
предметами та уміти оформляти медичні документи, що складаються лікарем при наданні 
медичної допомоги потерпілим внаслідок дії тупих предметів. 

• Описати локалізацію й інтерпретувати морфологічні ознаки ушкоджень, заподіяні 
гострими предметами; характеризувати ушкодження внаслідок дії гострих предметів; 
уміти інтерпретувати дані лабораторних і додаткових досліджень, застосованих при 
даному виді травми; виконувати диференційну діагностику ушкоджень внаслідок дії 
гострих предметів між собою й іншими ушкодженнями.  

• Уміти оформляти медичну документацію у випадках ушкоджень, заподіяних гострими 
предметами та уміти оформляти медичні документи, що складаються лікарем при наданні 
медичної допомоги потерпілим внаслідок дії гострих предметів. 

• Описати локалізацію і морфологічні ознаки ушкоджень, що утворилися в результаті 
пострілів з вогнепальної зброї і вибуху. 

• Характеризувати ушкодження , що утворилися в результаті пострілів з вогнепальної зброї 
або вибуху та уміти інтерпретувати дані лабораторних і додаткових досліджень, 
застосованих при даному виді травми. 

• Виконувати диференційну діагностику ушкоджень внаслідок дії вогнепальної зброї між 
собою й іншими ушкодженнями. 

• Уміти оформляти медичну документацію у випадку ушкоджень, заподіяних 
вогнепальною зброєю і вибуховою травмою. 

• Констатувати факт смерті по достовірних ознаках смерті; зробити первісний зовнішній 
огляд трупа; визначити давність настання смерті; висловити припущення про причину 
смерті, обставинах її настання та виявити сліди біологічного походження. 

• Зробити зовнішнє дослідження трупа; застосовувати технічні прийоми розтину порожнин, 
вилучення органів, виявляти патологію органів, забирати об'єкти та тканини із трупів для 
додаткових лабораторних досліджень. 

• Оформляти судово-медичні документи для виконання додаткових лабораторних 
досліджень та інтерпретувати дані додаткових лабораторних досліджень та оформляти 
медичну документацію під час судово-медичного дослідження трупа. 

• Зробити зовнішнє і внутрішнє дослідження трупа немовляти чи плода, описувати і 
визначати ознаки новонародженості, доношеності, зрілості, життєздатності, 
живонародженості і тривалості внутрішньоутробного життя. 

• Застосовувати технічні прийоми розтині порожнин, вилучення органів, визначати 
патологію органів, причину та механізм смерті. 
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• Уміти інтерпретувати дані лабораторних досліджень при різних видах смерті немовляти 
чи плода та уміти оформляти медичну документацію при різних видах смерті немовляти 
чи плода. 

• Описати локалізацію й інтерпретувати морфологічні ознаки ушкоджень. 
• Уміти класифікувати і визначати ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. 
• Уміти оформляти «Висновок експерта» за результатами опосвідчення. 
• Уміти оформляти медичні документи, що складаються лікарем під час надання медичної 

допомоги потерпілому. 
• Описати локалізацію і морфологічні ознаки ушкоджень, що виявляються при механічній 

асфіксії. 
• Характеризувати ушкодження при явищах механічної асфіксії. 
• Уміти інтерпретувати дані лабораторних і додаткових досліджень, застосованих при 

даному виді травми. 
• Виконувати диференційну діагностику ушкоджень внаслідок дії механічної асфіксії між 

собою й іншими ушкодженнями. 
• Уміти оформляти медичну документацію у випадку ушкоджень, заподіяних гострими 

предметами. 
• Уміти оформляти медичні документи, що складаються лікарем при наданні медичної 

допомоги потерпілим внаслідок механічної асфіксії. 
• Описати локалізацію й інтерпретувати морфологічні ознаки ушкоджень, що виникають 

внаслідок дії крайніх температур, електрики, радіації, зміни барометричного тиску або 
біологічного впливу. 

• Характеризувати ушкодження, що виникають внаслідок дії крайніх температур, 
електрики, радіації, зміни барометричного тиску або біологічного впливу та уміти 
інтерпретувати дані лабораторних і додаткових досліджень, застосованих при даному виді 
травми.  

• Виконувати диференційну діагностику ушкоджень внаслідок дії крайніх температур, 
електрики, радіації, зміни барометричного тиску або біологічного впливу між собою й з 
іншими ушкодженнями.  

• Уміти оформляти медичну документацію у випадках ушкоджень, заподіяних внаслідок дії 
крайніх температур, електрики, радіації, зміни барометричного тиску або біологічного 
впливу.  

• Уміти оформляти медичні документи, що складаються лікарем при наданні медичної 
допомоги у разі ушкодження внаслідок дії крайніх температур, електрики, радіації, зміни 
барометричного тиску або біологічного впливу. 

• Описати локалізацію й інтерпретувати морфологічні ознаки ушкоджень, що виникають 
при отруєннях; характеризувати ушкодження, що виникають при отруєннях; уміти 
інтерпретувати дані лабораторних і додаткових досліджень, застосованих при даному виді 
травми; виконувати диференційну діагностику отруєнь між собою й іншими 
ушкодженнями та уміти оформляти медичну документацію у випадках отруєння.  

• Провести ідентифікацію людини за стоматологічним статусом. 
• Оцінити види та механізм щелепно-обличної травми та надати їй судово-медичну 

оцінку. 
 
 
 


