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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Практичні заняття – один із основних видів навчання, в
процесі яких студенти засвоюють головні теоретичні положення з лекційного курсу, вивчають додаткову літературу та відпрацьовують, відповідно, навички їх застосування.
Вони проходять у формі відповідей студентів на теоретичні питання, вирішення практичних завдань та вивчення конкретних прикладів.
Таким чином перевіряється ступінь оволодіння студентами теоретичними питаннями навчальної дисципліни “Судова
медицина та судова психіатрія”, вміння реалізовувати набуті
знання на практиці.
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Т е м а 1. ЕКСПЕРТИЗА МЕРТВОГО ТІЛА.
СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЖИВИХ ОСІБ
План
1. Поняття про смерть, ранні та пізні трупні явища.
2. Приводи для проведення судово-медичної експертизи
мертвого тіла. Умови для проведення експертизи.
3. Приводи для проведення судово-медичної експертизи
живої особи. Визначення тяжкості тілесних ушкоджень.
4. Документація, що супроводжує проведення експерттизи.
Список нормативних актів та літератури
Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: наказ Міністерства охорони здоров’я
№ 6 від 17 січ. 1995 р. – Х.: Одіссей, 1995.
Судова медицина та судова психіатрія: навч. посіб. / за
заг. ред. Є. М. Білецького, Г. А. Білецької. – К.: Юрінком Інтер,
2004. – 262 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України від
13.04.2012 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/main/t21. – Заголовок з екрана.
Кодекс адміністративного судочинства України від
06.07.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 37.
Кримінальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2011.
ЗАВДАННЯ

1. При огляді місця події в житловому приміщенні було
знайдено повішену людину. Рідні покійного стверджували, що
залишили чоловіка всього на 15 хв одного, а при поверненні,
побачивши скоєне, дістали його з петлі й почали проводити
штучне дихання. При огляді трупа на ньому було виявлено трупні плями, розташовані на нижній частині тулуба та циркулярно на нижніх кінцівках синьо-фіолетового кольору.
Обґрунтуйте по вказаних даних приблизний час, коли
наступила смерть.
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2. На місці події знайдено труп жінки в лежачому на
спині положенні. Трупні плями розташовані на обличчі, грудях,
животі, передній поверхні нижніх кінцівок.
Перелічте ознаки того, що мертве тіло переміщувалось.
3. У трупа на місці події виявлено трупне задубіння, виражене в усіх групах м’язів, крім нижніх кінцівок.
Визначте ситуації, при яких таке явище може відбуватися.
4. Взимку в квартирі знайдено труп чоловіка. Температура в кімнаті +20°С, температура трупа +4°С.
Опишіть ситуацію, яка сталася.
5. При огляді трупа на місці події судово-медичним експертом виявлено, що очі закриті. При вивченні стану слизових
очей знайдені плями Лярше.
Зробіть висновки про події, що сталися перед оглядом
тіла.
6. На шиї постраждалого виявлено странгуляційну борозну.
Обґрунтуйте можливість інсценізації самогубства та
опишіть ознаки прижиттєвого утворення странгуляційної борозни.
7. При вилученні тіла з води, після втоплення, піни біля
рота не знайдено.
Перелічте ситуації, що можуть призвести до такого
стану.
8. На місці події виявлено труп в сидячому положенні,
на шиї – подвійна петля з м’якої мотузки.
Обґрунтуйте можливість самогубства при такому положенні тіла.

5

9. На тілі постраждалого виявлено три вхідних вогнепальних ушкодження. Підозрюваний стверджує, що стріляв лише
один раз.
Зробіть висновки про випадки, коли можуть виникнути
ці розбіжності.
10. На підошві взуття постраждалого в ДТП виявлені
сліди ковзання.
Визначте механізм утворення цих слідів.
11. На одязі постраждалого виявлено масні патьоки,
розташовані у вертикальному положенні.
Перелічте можливі положення людини, що прийняла
отруту.
12. Визначте ознаки на трупі, що свідчать про попадання живої людини в атмосферу пожежі.
13. Задайте питання судово-медичному експерту щодо
проведення експертизи мертвого тіла при:
а) вогнепальному ушкодженні;
б) підозрі на отруєння;
в) ушкодженні від дії гострої зброї.
Т е м а 2. ТОКСИКОМАНІЯ
План
1. Поняття токсикоманії. Соціально-правовий характер
понять “токсикоманія” і “наркоманія”.
2. Критерії визначення наркотичних речовин.
3. Види токсикоманії.
4. Синдром залежності (відміни, абстинентний синдром).
5. Поняття осудності й неосудності, дієздатності та недієздатності у цивільному та кримінальному процесі.
6. Профілактика виникнення та розповсюдження токсикоманії серед молоді.
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Список нормативних актів та літератури
Дунаевский В. В. Наркомания и токсикомания /
В. В. Дунаевский, В. Д. Стяжкин. – Л.: Медицина, 1990. – 207 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України від
13.04.2012 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/main/t21. – Заголовок з екрана.
Кодекс адміністративного судочинства України від
06.07.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 37.
Кримінальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2011.
ЗАВДАННЯ

14. Шістнадцятирічний хлопець був затриманий на святкуванні Дня міста у серпні місяці. Перебував у стані сп’яніння з
порушенням ходи, блювотою. Запаху алкоголю не мав. Свою
поведінку (ейфорія, розгальмованість, нестриманість, збудження, безпричинний сміх, плач, неконтактність, дезорієнтація,
розмова із самим собою) пояснив головним болем (тому і шапка на голові) та участю, яку він брав у “мультику”: на заклик
“добрих гномів” він ніби визволяв захоплених у полон прибульцями “Білосніжок”. При зовнішньому огляді слідів ін’єкції не
було, у кишенях пусто.
Зробіть висновки про вид токсикоманії, що демонструє
цей хлопець. Що ще треба оглянути для виявлення слідів наркотичних речовин?
15. Перекажіть у письмовій формі, які профілактичні
заходи, на вашу думку, потрібно провести для попередження
поширення токсикоманії серед молоді.
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