
Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю з судової медицини  
для студентів медичного 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. Причинність 

(причинно-наслідковий зв’язок), судово-медичний діагноз.  
13. Судово-медична документація. Судово-медичні помилки. 
14. Загальна характеристика ушкоджень, що заподіяні фізичними чинниками та їх 

судово-медична експертиза. 
15. Травма та травматизм. Засоби механічного травмування. Іх загальна 

характеристика. Біомеханіка травми. Морфологія травми.  
16. Черепно-мозкова травма. Виазначення, різновиді та судово-медична 

експертиза черепно-мозкової травми. 
17. Патологія внутрішніх органів, що виникає внаслідок травми. Судово-медичне 

обгрунтування механізмів ушкоджень, що мають місце в цьому випадку. 
18. Визначення зажиттєвісті заподіяння ушкодження. Давність заподіяння 

ушкодження, її визначення. Послідовність заподіяння ушкоджень, її 
визначення. 

19. Травма тупим предметом. Судово-медичне обгрунтування механізму травми та 
причини смерті внаслідок дії тупих предметів. 

20. Тривале та позиційне здавлювання тіла. Судово-медичне обгрунтування 
механізму травми та причини смерті внаслідок дії цього чинника. 

21. Ушкодження частинами тіла людини. Судово-медичне обгрунтування 
механізму травми та причини смерті внаслідок дії цього чинника. 

22. Ушкодження тваринами. Судово-медичне обгрунтування механізму травми та 
причини смерті внаслідок дії цього чинника. 
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23. Ушкодження внаслідок падіння людини. Падіння на східцевому марші. 
Падіння в обмеженому просторі. Судово-медичне обгрунтування механізму 
травми та причини смерті внаслідок дії цього чинника. 

24. Травма гострими предметами. Судово-медичне обгрунтування механізму травми 
та причини смерті внаслідок дії гострих предметів. 

25. Автомобільна травма. Судово-медичне обгрунтування механізму травми та 
причини смерті внаслідок дії автомобільної травми. 

26. Рейкова травма. Судово-медичне обгрунтування механізму травми та причини 
смерті внаслідок дії цього чинника. 

27. Вогнестрільні ушкодження. Судово-медичне обгрунтування механізму травми та 
причини смерті внаслідок ціх ушкоджень.. 

28. Вибухова травма. Судово-медичне обгрунтування механізму травми та причини 
смерті внаслідок вибухової травми. 

29. Ушкодження метальною зброєю. Судово-медичне обгрунтування механізму 
травми та причини смерті внаслідок дії цього чинника. 

30. Судово-медична експертиза гострого кисневого голодування. Судово-медичне 
обгрунтування механізму травми та причини смерті внаслідок дії цього чинника. 

31. Механічна асфіксія (загальні питання). Ії види. Асфіксія странгуляційна. 
Сексуальна (автоеротична) асфіксія. Розп’яття. Смерть внаслідок 
підвішування догори ногами. Смерть від задушливого захоплення чи 
стиснення сонної артерії..  Судово-медичне обгрунтування причини смерті. 
Постстрангуляційна (постасфіксична) хвороба 

32. Задушення внаслідок закриття повітроносних шляхів сторонніми предметами. 
Асфіксія внаслідок стиснення (здавлення) грудей та живота. Судово-медичне 
обгрунтування причини смерті. 

33. Утоплення. Судово-медичне обгрунтування причини смерті. 
34. Асфіксія внаслідок перебування в обмеженому просторі. Судово-медичне 

обгрунтування причини смерті. 
35. Ушкодження внаслідок дії високої температури. Ушкодження внаслідок дії 

низької температури. Судово-медичне обгрунтування механізму травми та 
причини смерті внаслідок дії таких чинників. 

36. Електротравма. Баротравма. Судово-медичне обгрунтування механізму травми 
та причини смерті внаслідок дії цього чинника. 

37. Судово-медична експертиза ушкоджень, що заподіяні хімічними чинниками. 
Загальні питання судово-медичної токсикології.  

38. Гостре отруєння алкоголем та його сурогатами. Хронічне отруєння алкоголем 
та його сурогатами (алкоголізм). Отруєння наркотиками та токсикантами.  

39. Гострі харчові отруєння та отруєння тваринними та рослинними отрутами. 
40. Загальна характеристика окремих отруйних речовин та ознаки отруєння ними. 

Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті внаслідок дії хімічних речовин. 
41. Судово-медична експертиза ушкоджень внаслідок дії радіоактивного 

опромінення, біологічних та інших чинників.  
42. Променеве (радіаційне) ушкодження. Судово-медичне обгрунтування механізму 

травми та причини смерті внаслідок дії цього чинника. 
43. Ушкодження біологічними чинниками. Судово-медичне обгрунтування 

механізму травми та причини смерті внаслідок дії цього чинника. 
44. Голодування та позбавлення води. Судово-медичне обгрунтування механізму 

травми та причини смерті внаслідок дії цього чинника. 
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45. Гостре фізичне перенапруження. Судово-медичне обгрунтування механізму 
травми та причини смерті внаслідок дії цього чинника. 

46. Реанімаційна патологія. Судово-медична експертиза реанімаціїної патології. 
47. Дія газової зброї . Судово-медичне обгрунтування механізму травми та причини 

смерті внаслідок дії цього чинника. 
48. Дія засобів несмертельної дії. Судово-медичне обгрунтування механізму травми 

внаслідок дії цього чинника. 
49. Судово-медична експертиза трупа. Судово-медичний розтин трупа. Судово-

медична експертиза трупа у випадку раптової смерті. Судово-медичне 
дослідження трупа новонародженого. 

50. Судово-медична танатологія. Визначення смерті, її стадії, Ранні та пізні трупні 
явища.  

51. Трупні зміни, пошкодження трупа та трансформація трупа. Консервувальні 
зміни трупа.  

52. Причини та механізм смерті. Рефлекторна смерть.  
53. Раптова смерть дорослих осіб. Судово-медична екпертиза рапотової смерті. 
54. Раптова смерть немовлят. Судово-медична екпертиза рапотової смерті. 
55. Смерть в умовах неочевидності. Ії судово-медична експертиза. 
56. Смерть у воді. Ії судово-медична експертиза. 
57. Визначення давності настання смерті та давності поховання.  
58. Судово-медичне визначення можливості самостійності дій смертельно 

поранених осіб.  
59. Огляд місця події та огляд трупа на місці виявлення його.  
60. Дослідження трупа. Додаткові методи дослідження під час експертизи трупа.   
61. Судово-медична експертиза трупа невпізнаної особи.  
62. Судово-медична експертиза розчленованого трупа.  
63. Судово-медична експертиза ексгумованого трупа.  
64. Судово-медична експертиза скелетованого трупа.  
65. Судово-медична експертиза масових поховань.  
66. Судово-медична експертиза у випадку масової загибелі людей.  
67. Судово-медична експертиза спаленого трупа.  
68. Судово-медична експертиза трупа плода або новонародженого. 
69. Судово-медична експертиза живих осіб .  
70. Загальні засади судово-медичної експертизи живих осіб. Визначення ступеня 

тяжкості тілесного ушкодження. Визначення ступеня втрати загальної 
працездатності.  

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

здоров’я та удаваних хвороб. Судово-медична експертиза штучних хвороб.  
73. Судово-медична експертиза ушкоджень, що заподіяні під час скоєння сексуальних 

злочинів.  
74. Судово-медична експертиза алкогольного та наркотичного сп’яніння.  
75. Судово-медична експертиза слідів колишнього поранення.  
76. Судово-медична експертиза колишніх родів та колишньої вагітності.  
77. Судово-медична експертиза  для визначення статі особи.  
78. Судово-медична експертиза  для визначення віку особи.   
79. Судово-медична експертиза  для визначення статевої зрілості, здатності до 

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

81. Судово-медична експертиза речових доказів.  
82. Сліди біологічного походження, як речовий доказ.  
83. Судово-медичне дослідження слідів крові.  
84. Виявлення слідів крові та встановлення за ними окремих обставин скоєння 

злочину.  
85. Визначення наявності крові.  
86. Визначення видової належності крові.  
87. Визначення статевої належності крові.  
88. Диференціювання крові плода і дорослої людини.  
89. Можливості визначення частини тіла, з якої відбулося кровотеча.  
90. Визначення давності утворення плям крові.  
91. Визначення за плямами крові кількості рідкої крові, якою вони утворені.  
92. Визначення вагітності за слідами крові.  
93. Визначення походження крові від живої людини або від трупа.  
94. Загальна характеристика слідів крові. Елементарні сліди крові. Складні сліди 

крові. Характеристика окремих видів слідів крові.  
95. Встановлення або виключення походження крові від конкретної людини.  
96. Судово-медичне дослідження рідкої крові.  
97. Інерційна деформація слідів крові.  
98. Сучасні методи судово-медичної експертизи слідів біологічного походження. 
99. Медико-криміналістична експертиза.  
100. Загальні поняття про ототожнення (ідентифікацію).  
101. Ідентифікація знарядь травми.  
102. Ідентифікаційне дослідження за слідами рухових реакцій.  
103. Ототожнення особи невідомої людини. 
104. Судово-медична експертиза за матеріалами слідчих та судових справ.  
105. Судово-медична експертиза у випадках  професійних  правопорушень 

медичних працівників.   
106. Комісійна судово-медична експертиза. 

 


