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Опис вибіркової навчальної дисципліни «Судова медицина та психіатрія» 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 081 Право  

Назва навчальної 

дисципліни 
Судова медицина та психіатрія 

Кафедра  Кримінального права та процесу 

Курс та семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма контролю  

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Налуцишин Володимир Вікторович, доцент кафедри кримінального 

права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://univer.km.ua/profile/nalutsyshyn-volodymyr-viktorovych). 

Семінарські заняття, консультації:  

Налуцишин Володимир Вікторович, доцент кафедри кримінального 

права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://univer.km.ua/profile/nalutsyshyn-volodymyr-viktorovych). 

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — сформувати у здобувачів 

вищої освіти комплексне уявлення особливостей роботи судово-

медичного, судово-психіатричного експерта. Надати їм прикладні 

знання з теорії та практики судової медицини і психіатрії для їх 

використання у випадку залучення згідно чинного законодавства 

правоохоронними органами до виконання експертних функцій.  

 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності:  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. СК 11. Здатність визначати 

належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.  

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю.  

9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 



19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.  

21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи судової медицини. Процесуальні основи та 

організація судово-медичної експертизи 

Тема 2. Пошкодження та смерть від дії факторів зовнішнього 

середовища. Пошкодження тупими знаряддями травми 

Тема 3. Пошкодження гострими знаряддями травми. Електротравма. 

Транспортна травма 

Тема 4. Вогнепальна та вибухова травми 

Тема 5. Судово-медична експертиза потерпілих, обвинувачених та 

інших осіб. Судово-медичне дослідження трупів дорослих та 

новонароджених. Огляд трупа на місці його виявлення. 

Тема 6. Правові та організаційні основи судово-психіатричної 

експертизи 

Тема 7. Судово-психіатрична експертиза в цивільному та 

кримінальному процесі 

Тема 8. Розлади психічної діяльності 

Тема 9. Судово-психіатрична експертиза неповнолітніх. Пенітенціарна 

психіатрія 

Тема 10. Симуляція і дисимуляція психічних розладів 

 

 


