Судова медицина і психіатрія
Метою дисципліни є формування у студентів наукового поняття про науку та
предмет судової медицини і психіатрії, методи та суб’єкти судової медицини і психіатрії.
Оволодіння курсом “Судова медицина і психіатрія” передбачає здобуття необхідних знань
на лекціях і самостійно, а також в процесі роботи на заняттях.
Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студенти отримали знання про
процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи, поняття про
танатологію, судово-медичну експертизу вогнепальних ушкоджень, юридичну
класифікацію тілесних ушкоджень.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни
Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
 зміст та основні критерії неосудності, недієздатності та суспільної небезпеки;
 загальні характеристики об’єкту, предмету та методів судово-медичної та судовопсихіатричної експертизи;
 структуру
та
загальні
діагностичні
характеристики
психіатричної
симптоматології та синдромології;
 сучасну класифікацію та діагностичні критерії розладів психіки та поведінки;
 загальні принципи та методи роботи з особами, які страждають на розлади психіки
та поведінки;
Вміти:
 аналізувати психічний стан підозрюваних, обвинувачуваних, свідків та потерпілих;
 приймати рішення щодо призначення судово-медичної та судово-психіатричної
експертизи;
 формулювати завдання перед судово-медичною та судово-психіатричною
експертизою;
 аналізувати висновки судово-медичної та судово-психіатричної експертизи.
Зміст дисципліни
Тема 1. Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи. Судовомедична танатологія.
Тема 2. Судово-медична експертиза механічних ушкоджень.
Тема 3. Судово-медична експертиза ушкоджень і смерті від дії фізичних факторів.
Механічна асфіксія. Судово-медична токсикологія.
Тема 4. Судово-медична експертиза потерпілих, обвинувачуваних та інших осіб. Статеві
стани та злочини.
Тема 5. Судово-медична експертиза речових доказів.
Тема 6. Загальна психологія та медична психологія.
Тема 7. Психопатологічні симптоми і синдроми. Психічні хвороби.
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