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Видання підручника «Судова медицина» 

підготовлено відповідно до навчальної програми з 

судової медицини для вищих медичних навчальних 

закладів України до- і післядипломної освіти IV 

рівня акредитації. У підручнику викладений 

сучасний стан судово-медичної науки й можливості 

судово-медичної практики, представлено 

організаційно-методичні засади виконання судово-

медичної експертизи основних об’єктів.  

Особлива увага для підготовки майбутніх 

лікарів судово-медичних експертів була надана 

таким темам, як «Судово-медична танатологія», 

«Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті 

від механічних чинників», «Ушкодження тупими 

предметами» з акцентом на порядок опису 

ушкоджень, «Судово-медична експертиза 

вогнестрільних ушкоджень», «Судово-медична екс-

пертиза встановлення ступеню тяжкості тілесних 

ушкоджень, стану здоров'я та віку», «Ідентифікація 

особи та методи її проведення», «Введення в судову стоматологію та процесуальні основи 

судово-стоматологічної експертизи» і «Ідентифікація особи та методи її проведення». 

Розраховано на студентів медичних та стоматологічних факультетів, лікарів-

інтернів зі спеціальності «судово-медична експертиза», лікарів судово-медичних експертів, 

підручник може бути корисним для працівників слідчих та правоохоронних органів. 
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