
Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з судової медицини  
для студентів стоматологічного факультету. 

 
1. Судова медицина, її зміст і задачі. Судова медицина і судово-медична 

експертиза.  
2. Роль судово-медичної експертизи в роботі правоохоронних органів.  
3. Методи дослідження судової медицини:   морфологічні,   біохімічні,   медико-

криміналістичні, хімічні.  
4. Становлення судової медицини і судово-медичної експертизи. Етапи розвитку 

судової медицини.  
5. Загальна історія судової медицини та судової медичної експертизи.  Видатні 

представники судової медицини: С.А.Громов, Ф.Я.Чистович, Н. Б. Попов, 
І.Райський, Н. І. Авдєєв, В.М. Смол’янінов, Ю. С. Сапожніков і їх вклад в 
розвиток теорії і практики судової медицини.  

6. Судова експертиза. Організаційно-правові засади судової медичної 
експертизи.  

7. Загальні та правові засади судової медичної експертизи. Порядок призначення 
та виконання судової експертизи.  

8. Організаційні основи судової медичної експертизи. Структура судово-
медичної експертної служби. 

9. Участь лікаря спеціаліста галузі судової медицини (або іншого лікаря) в 
слідчих діях.  

10. Участь експерта в судовому засіданні.  
11. Судово-медична експертиза у випадках надзвичайних ситуацій.  
12. Оформлення результатів судово-медичної експертизи.  
13. Причинність (причинно-наслідковий зв’язок), судово-медичний діагноз.  
14. Судово-медична документація. Судово-медичні помилки. 
15. Судово-медична експертиза ушкоджень, що заподіяні фізичними чинниками.  
16. Травма та травматизм. Засоби механічного травмування. Біомеханіка травми. 

Морфологія травми.  
17. Травма тупим твердим предметом. Переломи кісток обличчя. 
18. Ушкодження обличчя та зубів частинами тіла людини.  
19. Ушкодження обличчя тваринами.  
20. Ушкодження кісток обличчя та зубів внаслідок падіння людини.  
21. Ушкодження кісток обличчя та зубів внаслідок падіння на східцевому марші.  
22. Ушкодження кісток обличчя та зубів внаслідок падіння в обмеженому 

просторі.  
23. Травма обличчя та шиї гострими предметами.  
24. Вогнестрільні ушкодження та вибухова травма.  
25. Судово-медична експертиза гострого кисневого голодування. Асфіксія 

странгуляційна. Утоплення.  
26. Ушкодження внаслідок дії високої температури. Ушкодження внаслідок дії 

низької температури.  
27. Електротравма. Баротравма.  
28. Судово-медична експертиза трупа. Судово-медична танатологія. Трупні зміни, 

пошкодження трупа та трансформація трупа. Консервувальні зміни трупа.  
29. Огляд місця події та огляд трупа на місці виявлення його.  



2 
 

30. Судово-медична експертиза живих осіб. Загальні засади судово-медичної 
експертизи живих осіб. Судово-стоматологічна експертиза з питань визначення 
віку людини. 

31. Визначення ступеня тяжкості тілесного ушкодження.  
32. Визначення ступеня втрати загальної працездатності. Судово-медична експертиза 

у випадках мордування, побоїв та мучення .  
33. Судово-медична експертиза самоушкодження. Судово-медична експертиза стану 

здоров’я та удаваних хвороб. Судово-медична експертиза штучних хвороб.  
34. Судово-медична експертиза алкогольного та наркотичного сп’яніння.  
35. Судово-медична експертиза  для визначення статевої зрілості, здатності до 

статевих зносин та плідної спроможності.  
36. Судово-медична експертиза  для визначення питань спірного материнства та 

батьківства.  
37. Судово-стоматологічна їдентифікація людини. 
38. Судово-медична експертиза речових доказів. Сліди біологічного походження як 

речовий доказ.  
39. Судово-медичне дослідження слідів крові. Виявлення слідів крові та встановлення 

за ними окремих обставин скоєння злочину.  
40. Загальна характеристика слідів крові. Елементарні сліди крові. Складні сліди 

крові. Характеристика окремих видів слідів крові.  
41. Ототожнення особи невідомої людини. Ідентифікація людини за стоматологічним 

статусом. 
42. Судово-медична експертиза за матеріалами слідчих та судових справ.  
43. Судово-медична експертиза у випадках  професійних  правопорушень 

медичних працівників.   
 


