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ВСТУП  
  
Одними з основних видів навчання є практичні заняття 

у сесійний  період, під час яких студенти засвоюють головні 
теоретичні положення лекційного курсу, вивчають додаткову 
літературу та відпрацьовують, відповідно, навички їх застосу-
вання. 

Вони проходять у формі відповідей студентів на теоре-
тичні питання, вирішення практичних завдань та вивчення кон-
кретних прикладів, тому що головним завданням для юристів у 
процесі проведення слідчих дій є вміння правильно надати без-
умовно необхідні питання спеціалістам, а метою – оцінка від-
повідей, що підтверджують чи спростовують дані проведеного 
розслідування.  

Таким чином перевіряється ступінь оволодіння студен-
тами теоретичними питаннями навчальної дисципліни “Судова 
медицина та судова психіатрія”, що максимально були засвоєні 
самостійно, та вміння реалізовувати набуті знання на практиці. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Т е м а  1. Експертиза мертвого тіла. Судово- 
                 медична експертиза живих осіб 

 
П л а н 

 
1.  Поняття про смерть, ранні та пізні трупні явища. 
2.  Приводи для проведення судово-медичної експертизи 

(СМЕ) мертвого тіла. Умови для проведення експертизи. 
3.  Підстави для проведення судово-медичної експертизи  

живої особи. Визначення тяжкості тілесних ушкоджень. 
4.  Документація, що супроводжує проведення експертизи. 
 

С п и с о к  н о р м а т и в н и х  а к т і в  т а  л і т е р а т у р и  
 

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкос-
ті тілесних ушкоджень: наказ Міністерства охорони здоров’я  
№ 6 від 17.01.1995 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.  
 
1.  При вилученні після втоплення трупа з води піни біля 

роту не знайдено.  
Обґрунтуйте можливість потрапляння людини до води 

живою у даній ситуації. 
 
2.  Назвіть ознаки, що свідчать про згорання живої лю-

дини під час пожежі. 
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3.  Обґрунтуйте можливість появи щетини у трупа чи-
сто поголеного чоловіка.  
 

4.  Взимку при огляді місця події знайдено труп з розтріс-
каними кістками черепа.  

Поясніть дію низької температури в даному випадку на 
мертве тіло. 

 
5.  Знайдено труп  у сидячому положенні з кінцем моту-

зки в руках та двома обертами навколо шиї. 
Проаналізуйте можливість самозадушення руками. 
 
6.  Дайте обґрунтовану юридичну оцінку випадку смерті 

від присипання грудної дитини.  
 

7.  На горищі будинку знайдено муміфікований труп літ-
ньої людини, яка проживала сама.  

Обґрунтуйте можливість визначення часу настання 
смерті або часу пребування в даних умовах. 

 
8.  Сформулюйте питання судово-медичному експерту 

щодо проведення експертизи мертвого тіла при: 
– вогнепальному ушкодженні; 
– підозрі на отруєння; 
– ушкодженні від гострої зброї; 
– пошкодженні тупим твердим предметом; 
– при зґвалтуванні; 
– пошкодженні колючим предметом; 
– смерті від переохолодження тіла; 
– смерті в атмосфері пожежі; 
– втопленні; 
– механічній асфіксії ( повішанні); 
– електричній травмі; 
– транспортній пригоді. 
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9.  Зґвалтована жінка розповіла слідчому, що вона дря-
пала насильника нігтями та вирвала його волосся, яке навіть 
принесла з собою.  

Назвіть додаткові судово-медичні дослідження, мож-
ливі в такому випадку. 

 
10. Чоловік стверджує, що дружина народила дитину не 

від нього, тому він відмовляється виділяти кошти на її утримання. 
Яке судово-медичне дослідження можливо провести, 

щоб визнати батьківство особи. 
 
11. При огляді пограбованої хати знайшли недопалок. У 

родині ніхто не палить.  
Назвіть судово-медичні дослідження, які треба провести. 
 
12. Була нанесена різана рана правої верхньої кінцівки, 

глибока, хірург проводив операцію, потім пацієнт лікувався 23 
доби амбулаторно доки не загоїлась рана; працювати не міг, бо 
є правшою.   

Обґрунтуйте ступінь тяжкості тілесного ушкодження. 
 
13. Чоловіку сусід вибив 5 зубів. Відповідно до запису 

стоматолога зафіксовано травматичну екстракцію 5 зубів, 4 з 
яких були імплантантами. 

Обґрунтуйте ступінь тяжкості тілесного ушкодження. 
 
14. У справі про спричинення мук судово-медичний  

експерт визначив, що тілесних ушкоджень не виявлено.  
Поясніть, чи може бути таке доказом відсутності за-

подіяних мук. 
 
15. Звернулася жінка, яка з раннього дитинства хвора на 

цукровий діабет 1 типу. У неї вже місяць не загоюється поверх-
нева різана рана правої руки 3,0 х 0, 2см. Вимагає завести кри-
мінальну справу на кривдника.  

Обґрунтуйте ступінь тяжкості тілесного ушкоджен-
ня в даному випадку. 
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16. Група молодих людей пішла грати у пейнтбол. Від-
мовилися вдягати окуляри, дотримуватися інструкції з правил 
безпеки. Одному з них кулька потрапила в ліве око; після ліку-
вання бачить на вражене око лише світло, до моменту травми 
мав 100% зір. 

 Визначте ступінь тяжкості тілесного ушкодження. 
 
 

Т е м а  2. Токсикоманія 
 

П л а н 
 

1.  Поняття токсикоманії. Соціально-правовий характер 
понять “токсикоманія” і “наркоманія”. 

2.  Критерії визначення наркотичних речовин.  
3.  Види токсикоманії. 
4.  Синдром залежності (відміни, абстинентний синд-

ром). 
5.  Поняття осудності й неосудності, дієздатності та не-

дієздатності в цивільному та кримінальному процесі. 
6.  Профілактика виникнення та поширення токсикома-

нії серед молоді. 
 

С п и с о к  н о р м а т и в н и х  а к т і в  т а  л і т е р а т у р и  
 
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.  
 
1. Шістнадцятирічний хлопець був затриманий на свят-

куванні Дня міста у серпні місяці. Перебував у стані сп’яніння з 
порушенням ходи, блювотою. Запаху алкоголю не мав. Свою 
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поведінку (ейфорія, розгальмованість, нестриманість, збуджен-
ня, безпричинний сміх, плач, неконтактність, дезорієнтація,  
розмова із самим собою) пояснив головним болем (тому і шап-
ка на голові) та участю, яку він брав у “мультику”: на заклик 
“добрих гномів” він ніби визволяв захоплених у полон прибуль-
цями “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 нар-
котичних речовин? 

 
2. Хлопець погодився придбати наркотик у незнайомця 

в нічному клубі. Випив відразу дві пігулки, це викликало у ньо-
го яскраві галюцинації, під час яких він задушив дівчину, бо та 
явилась йому в образі “інопланетного загарбника”.  

Дайте юридичну оцінку такому випадку з урахуванням 
осудності та неосудності, можливо, першого використання 
наркотичного засобу хлопцем.  

 
3. Звернулася мати наркотично залежного до прокурора, 

вимагає обмежити права сина, бо не може контролювати його 
дії, а той не усвідомлює що коїть.  

Перелічте ваші дії у даному випадку.  
 
4. Які профілактичні заходи, на вашу думку, потрібно 

провести для попередження поширення токсикоманії серед 
молоді? Дайте письмову відповідь. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Н а в ч а л ь н е    в и д а н н я 
 

 
ЗАВДАННЯ 

 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

“СУДОВА МЕДИЦИНА 
ТА СУДОВА ПСИХІАТРІЯ” 

 
(галузь знань 0304 “Право”, 

освітньо-кваліфікаційний рівень “ Спеціаліст ”, 
спеціальність 7.03040101 “Правознавство”) 

 
для студентів V курсу заочної форми навчання 

 
 

У к л а д а ч    БІЛЕЦЬКА Ганна Андріївна                
   

 

   Відповідальний за випуск І. Є. Марочкін  
 

Редактор О. І. Борисенко  
Комп’ютерна верстка А. В. Старжинської   
 
 
 
 

План 2013 
Підп. до друку 09.04.2013. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. 

Друк: ризограф. Ум. друк. арк. 0,56. Облік.-вид. арк. 0,18. Вид. № 332. 
Тираж 150 прим. Зам. № 4622. Ціна договірна. 

____________________________________________________________ 
Редакційно-видавничий відділ 

Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, 
вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.  

____________________________ 
Друкарня 

Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, 
вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.  


	В С Т У П
	Т е м а 1. Експертиза мертвого тіла. Судово-медична експертиза живих осіб
	Т е м а 2. Токсикоманія

