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Силабус навчальної дисципліни  

«СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ»  
  

Спеціальність: 081 Право  

Галузь знань: 08 Право   

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)   

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Осінній  семестр 

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити / 90 годин  

Мова викладання  Українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи судової  

медицини та основи судової психіатрії  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Метою викладання дисципліни є вивчення її значення для охорони 

прав, законних інтересів фізичних і юридичних осіб у цивільному 

та кримінальному процесі, зміцнення законності і правопорядку в 

державі та суспільстві.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент 

зможе проявити уяву та творчість у вирішенні проблемної ситуації 

та навчиться вільно висловлювати свої думки з подальшим їх 

обґрунтуванням для розвинення у нього рівня пізнавальної 

діяльності (знання, розуміння, застосування, аналіз, оцінка).  

А також у результаті засвоєння навчального матеріалу 

навчального модуля «Судова медицина і психіатрія» студент 

повинен: Знати:  

– основні поняття, завдання і значення судової медицини та  

психіатрії;  

– історію розвитку судової медицини та психіатрії;  

– підзаконні нормативні акти;  

– структуру судово-медичної експертизи та психіатрії в 

Україні;  

– особливості проведення експертизи внаслідок травмування 

осіб; – процесуальні основи призначення та проведення 

судовомедичних та психіатричних експертиз;  

– особливості судово-медичної експертизи отруєнь;   

– особливості експертизи живих осіб, статевих станів і 

злочинів;  

– особливості експертизи трупів;   

– особливості  експертизи  речових  доказів 

 біологічного походження;  

– права та обов’язки судового експерта; Вміти:  

– складати «Висновок експерта»;  

– розрізняти види травм і травмуючих предметів;  



– встановлювати зв’язок слідів і предметів на місці події з 

самою подією злочину для приєднання їх до матеріалів 

кримінального провадження як речових доказів;  

 

 – розрізняти основні психічні захворювання;  

– визначати особливості експертизи і питання для експерта.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

Загальні компетентності студентів:  

– вміння роботи в команді;  

– дотримання етичних норм спілкування з колегами;  

– вміння спілкуватись в усній чи письмовій формі як з 

підозрюваними, так і зі свідками подій;  

– вміння пояснити основні закономірності, а також самостійне 

застосування знань в стандартних ситуаціях;  

– володіння  розумовими  операціями,  такими  як 

 аналіз, абстрагування та узагальнення.  



Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Тема 1. «Поняття, предмет, завдання і значення 

судової медицини та психіатрії. Історичні етапи розвитку». Тема 2. 

«Процесуальні основи судово-медичної та психіатричної 

експертизи». Тема 3. «Судово-медична травматологія. Експертиза 

при дії високої та низької температури, електротравмі, баротравмі, 

іонізуючим випромінюванням». Тема 4. «Судово-медична 

токсикологія». Тема 5. «Судово-медична експертиза живих осіб, 

статевих станів і статевих злочинів та речових доказів». Тема 6. 

«Судово-медична танатологія». Тема 7. «Психіатрична експертиза 

учасників судового процесу». Тема 8. «Судово-психіатрична 

експертиза психічних розладів і захворювань». Тема 9. «Експертиза 

алкоголізму та інших психічних розладів».  

Види занять: лекції, практичні заняття  

Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали. Форми 

навчання: очна,  дистанційна  

Пререквізити  Кримінальне право, кримінологія, кримінальний процес, цивільний 

процес  

Пореквізити  Юридична психологія, криміналістика, оперативно-розшукова 

діяльність, фінансове право  

Інформаційне забезпечення  

з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

1. Білецький Є.М., Білецька Т.А. Судова медицина та судова 

психіатрія. Навч. посіб. – К.: Юринком Унтер. 2004. 192 с.  

2. Грязін В.І., Гіжевський В.К., Рощін О.І. Підготовка та 

призначення судових експертиз: Посібник. – К.: КтП «Крок», 2003. – 

688 с.  

3. Герасименко О.І. Тлумачний та російсько-український 

словник з судової медицини. – Донецьк.: Дон. ДМУ, 1999. – 294 с.  

4. Рудник В.І. Судова медицина: Навч. Посібник. – К.: 

Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 232 с.  

5. Рудник В.І. Судова психіатрія: Навч. Посібник. – К.: Вид-во 

Національного авіаційного університету “НАУ-друк”, 2009. – 248 с.  

6. Марчук А.І. Судова медицина. Курс лекцій. – К.: Генеза, 

1997. 144 с.  

7. Про затвердження нормативно-правових документів з 

окремих питань щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру до осіб, які страждають на психічні розлади. Наказ МОЗ 

України від 8 жовтня 2001 р. № 397.// Судова медицина: Навч. 

посібник. – К.: Книжкове вид – во НАУ, 2007. – 232 с.  

8. Про затвердження Положення про кваліфікаційні класи 

судових експертів бюро судово-медичної експертизи та Положення 

про кваліфікаційні класи лікарів – судово-психіатричних експертів. 

Наказ МОЗ України від 31 жовтня 1995 р. № 199. .// Судова  



 медицина: Навч. посібник. – К.: Книжкове вид – во НАУ, 2007. –  

232 с.   

9. Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби 

України. Наказ МОЗ України від 17 січня 1995 р. № 6. .// Судова 

медицина: Навч. посібник. – К.: Книжкове вид – во НАУ, 2007. – 

232 с.  

10. Судова  медицина.  Навч.  метод.  посібник 

 /  За  ред.  

Б.Михайличенка. – К.: МП “Леся”, 2001. – 416 с.  

11. Судово-експертна діяльність. Довідник для суддів. – К.: 

Видавн.  

Дім “Ін Юре”, 2003. – 908 с.  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія практичного навчання  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік, тестування  

Кафедра  Кримінального права і процесу  

Факультет  Юридичний   

Викладач(і)  

 

ПІБ: ЕРГАРД НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА  

Посада: професор  

Вчений ступінь: кандидат медичних наук 

Профайл викладача: «Судова медицина та 

психіатрія» Тел.: 044 406 70 15  

E-mail: ergard2017@ukr.net 1-448  

Робоче місце:  

Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  https://scholar.google.com.ua/citations?user=VGebpYMAAAAJ&hl=u 
k  

Код класу в Google Classroom: f74c3ge  
  

 Розробник                   Ергард Н.М.  

Завідувач кафедри                           Лихова С.Я.  
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