
 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ  ІІІ КУРСУ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Контрольні питання до 1 навчального блоку 

1. Судова стоматологія як наука. Предмет. Зв’язок з судовою медициною. 

2. Етапи розвитку вітчизняної судової  стоматології. 

3. Внесок професора Гілярія Вільги в розвиток судової стоматології як науки. 

4. Поняття про судово-медичну експертизу та її видах. 

5. Структура судово-медичної служби в Україні. 

6. Бюро судово-медичної експертизи, його структура і функції підрозділів. 

7. Документи, які регламентують судово-медичну експертну діяльність. 

8. Права, обов’язки та відповідальність судово-медичного експерта. 

9. Гарантії незалежності експерта. 

10. Судово-медична документація. 

11. Визначення поняття „Танатологія”. Загальна, спеціальна та молекулярна 

танатологія. 

12. Особливості судово-медичного дослідження трупа. 

13. Поняття „Смерть”. Класифікація смерті. 

14. Патофізіологія процесу умирання. 

15. Етапи умирання. Термінальні стани. 

16. Ознаки швидкої та агональної смерті. 

17. Клінічна смерть та її діагностика. 

18. Поняття ейтаназії. 

19. Уявна  смерть. 

20. Ймовірні ознаки біологічної смерті та їх діагностика. 

21. Абсолютні ознаки смерті. Рання трупні ознаки – трупні плями, трупне 

заклякання, охолодження трупа, висихання ділянок тіла трупа, аутоліз. 

22. Пізні трупні ознаки – гниття, жировоск, торфяне дублення, муміфікація. 

23. Посмертні зміни тканин ротової порожнини, зубо-щелепного апарата та кісток. 

24. Судово-медичне визначення давності настання смерті. 

25. Загальні правила, порядок та етапи судово-медичного розтину трупа. 

26. Судово-медичне дослідження тканин і кісток лицевого черепа. 

27. Особливості судово-медичної експертизи трупа невідомої особи. Зубна 

формула. 

28. Проведення огляду місця події і трупа. Фази огляду місця події. 

29. Обов’язки лікаря-стоматолога при огляді трупа на місці його виявлення. 

30. Особливості слідів крові на місці події та правила їх вилучення. 

31. Значення стоматологічного статусу для встановлення особи невідомого. 

32. Привід для проведення судово-медичної експертизи живих осіб. 

33. Порядок призначення та проведення експертизи, документація. 



34. Юридична класифікація та експертні критерії несмертельних тілесних 

ушкоджень – тяжкі тілесні ушкодження, середнього ступеню важкості та легкі 

тілесні ушкодження. 

35. Визначення ступеню тяжкості тілесного ушкодження при пошкодженні кісток 

обличя. 

36. Визначення ступеню тяжкості тілесного ушкодження при травмі зубів. 

37. Судово-медична експертиза стану здоров’я. 

38. Невиправне зневічення обличчя. 

39. Словесний портрет 

40. Визначення расової приналежності за будовою зубів. 

 

Контрольні питання до 2 навчального блоку 
 

1. Поняття про пошкодження (травма). Класифікація факторів зовнішнього 

середовища, які викликають пошкодження. 

2. Анатомічні та функціональні пошкодження, їх особливості. 

3. Класифікація пошкоджень захарактером, локалізацією, загрозі для життя, 

наслідками та видом травмуючого предмета. 

4. Особливості описання пошкоджень. 

5. Класифікація тупих предметів за механізмом їх дії на тіло людини. 

Особливості пошкоджень м’яких тканин обличчя. 

6. Садна обличчя, їх судово-медичне значення 

7. Синці, їх судово-медичне значення. 

8. Забиті рани обличчя, їх судово-медичне значення. 

9. Судово-медичні можливості при дослідженні рубців. Келоїдні рубці. 

10. Садна слизової оболонки ротової порожнини. 

11. Крововиливи в слизовій оболонці ротової порожнини.. 

12. Особливості виникнення переломів кісток обличчя. 

13. Переломи нижньої щелепи. 

14. Переломи верхньої щелепи. 

15. Вивих зуба та пошкодження ясен. 

16. Переломи зубів. 

17. Травматична екстракція зуба. Переломи зубів при оперативному їх видаленні. 

18. Пошкодження зубами людини. Загальна характеристика. 

19. Укуси, механізм утворення. Загальна характеристика. 

20. Відкуси, механізм утворення. Загальна характеристика. 

21. Питання, які вирішують при дослідженні пошкоджень заподіяних зубами. 

22. Визначення поняття „Гострий предмет”. Ушкодження, які  вони спричинюють. 

23. Різані рани. 

24. Колоті рани. 

25. Колото-різані рани. 

26. Рубані рани. 



27. Характеристика пошкоджень гострими предметами, які заподіяні власною 

рукою. 

28. Причини смерті, судово-медичні критерії смерті від гострої крововтрати. 

29. Судово-медичні критерії смерті від емболії. 

30. Визначення зажиттєвості пошкодження шкіри. 

31. Критерії давності травми зубів. 

32. Механічна асфіксія, визначення поняття, класифікація обтураційної асфіксії, 

стадії перебігу. 

33. Стадії виходу з асфіктичного стану. 

34. Загальноасфіктичні ознаки та їх судово-медичне значення. 

35. Аспіраційна асфіксія. 

36. Дислокаційна, клапанна та стенотична асфіксія. 

37. Смерть від механічної асфіксії внаслідок закриття отворів рота і носа. 

38. Класифікація ручної вогнепальної зброї. Будова бойових набоїв. Кинетична 

енергія кулі, головна балістична хвиля, вбивча сила кулі. 

39. Пояса дії кулі, гідродинамічна дія кулі. 

40. Класифікація дистанцій пострілу та принцип їх розділення. 

41. Постріл впритул. 

42. Ознаки пострілу з близької відстані. 

43. Ознаки пострілу з неблизької відстані. 

44. Раньовий канал в плоских кістках. 

45. Вогнепальні пошкодження з мисливської зброї. Будова  мисливських набоїв.  

46. Пошкодження газовою зброєю. 

47. Значення лабораторних методів дослідження при експертизі вогнепальних 

пошкоджень. 

48. Судово-медична експертиза опіків обличчя. 

49. Дія високої температури на кістки і зуби. 

50. Судово-медична експертиза відморожень. 

51. Особливості дії іонізуючого випромінення на тканини та його вплив на зуби. 

52. Гостра променева травма ротової порожнини. 

53. Променева травма зубів. 

54. Променева травма кісток лицевого скелету. 

55. Особливості дії малих доз іонізуючого випромінення. 

56. Дія лазера на біологічні тканини. 

57. Особливості лазерної травми. 

58. Хімічний опік тканин ротової порожнини. 

59. Зміни зубів і слизової оболонки ротової порожнини при хронічних отруєннях 

деструктивними ядами. 

 

              

 

          ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ПЕРЕВІРЕНІ  



                       НА КОНТРОЛЬНОМУ ЗАНЯТТІ 

1. Уміти описати труп на місці його виявлення. 

2. Скласти „Акт судово-медичного дослідження трупа”. 

3. Скласти зубну формулу. 

4. Встановити факт і час настання смерті за трупними ознаками та 

суправітальними реакціям. 

5. Уміти описувати тілесні ушкодження і встановлювати ступінь їх тяжкості 

6. Уміти визначити вид тілесного пошкодження та механізм його виникнення. 

 

 

 

 

 

 



                          Завкафедри судової медицини 

                          Професор                                           Б.Михайличенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО 2 НАВЧАЛЬНОГО БЛОКУ 

41.Поняття про пошкодження (травма). Класифікація факторів зовнішнього 

середовища, які викликають пошкодження. 

42.Анатомічні та функціональні пошкодження, їх особливості. 

43.Класифікація пошкоджень захарактером, локалізацією, загрозі для життя, 

наслідками та видом травмуючого предмета. 

44.Особливості описання пошкоджень. 

45.Класифікація тупих предметів за механізмом їх дії на тіло людини. 

Особливості пошкоджень м’яких тканин обличчя. 

46.Садна обличчя, їх судово-медичне значення 

47.Синці, їх судово-медичне значення. 

48.Забиті рани обличчя, їх судово-медичне значення. 

49.Судово-медичні можливості при дослідженні рубців. Келоїдні рубці. 

50.Садна слизової оболонки ротової порожнини. 

51.Крововиливи в слизовій оболонці ротової порожнини.. 

52.Особливості виникнення переломів кісток обличчя. 

53.Переломи нижньої щелепи. 

54.Переломи верхньої щелепи. 

55.Вивих зуба та пошкодження ясен. 

56.Переломи зубів. 

57.Травматична екстракція зуба. Переломи зубів при оперативному їх видаленні. 

58.Пошкодження зубами людини. Загальна характеристика. 

59.Укуси, механізм утворення. Загальна характеристика. 

60.Відкуси, механізм утворення. Загальна характеристика. 

61.Питання, які вирішують при дослідженні пошкоджень заподіяних зубами. 

62.Визначення поняття „Гострий предмет”. Ушкодження, які  вони спричинюють. 

63.Різані рани. 

64.Колоті рани. 

65.Колото-різані рани. 

66.Рублені рани. 

67.Характеристика пошкоджень гострими предметами, які заподіяні власною 

рукою. 

68.Причини смерті, судово-медичні критерії смерті від гострої крововтрати. 

69.Судово-медичні критерії смерті від емболії. 

70.Визначення зажиттєвості пошкодження шкіри. 

71.Критерії давності травми зубів. 

72.Механічна асфіксія, визначення поняття, класифікація обтураційної асфіксії, 

стадії перебігу. 

73.Стадії виходу з асфіктичного стану. 

74.Загальноасфіктичні ознаки та їх судово-медичне значення. 

75.Аспіраційна асфіксія. 

76.Дислокаційна, клапанна та стенотична асфіксія. 



77.Смерть від механічної асфіксії внаслідок закриття отворів рота і носа. 

78.Класифікація ручної вогнепальної зброї. Будова бойових набоїв. Кинетична 

енергія кулі, головна балістична хвиля, вбивча сила кулі. 

79.Пояса дії кулі, гідродинамічна дія кулі. 

80.Класифікація дистанцій пострілу та принцип їх розділення. 

81.Постріл впритул. 

82.Ознаки пострілу з близької відстані. 

83.Ознаки пострілу з неблизької відстані. 

84.Раньовий канал в плоских кістках. 

85.Вогнепальні пошкодження з мисливської зброї. Будова  мисливських набоїв.  

86.Пошкодження газовою зброєю. 

87.Значення лабораторних методів дослідження при експертизі вогнепальних 

пошкоджень. 

88.Судово-медична експертиза опіків обличчя. 

89.Дія високої температури на кістки і зуби. 

90.Судово-медична експертиза відморожень. 

91.Особливості дії іонізуючого випромінення на тканини та його вплив на зуби. 

92.Гостра променева травма ротової порожнини. 

93.Променева травма зубів. 

94.Променева травма кісток лицевого скелету. 

95.Особливості дії малих доз іонізуючого випромінення. 

96.Дія лазера на біологічні тканини. 

97.Особливості лазерної травми. 

98.Хімічний опік тканин ротової порожнини. 

99.Зміни зубів і слизової оболонки ротової порожнини при хронічних отруєннях 

деструктивними отрутами. 

 

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ПЕРЕВІРЕНІ  

НА КОНТРОЛЬНОМУ ЗАНЯТТІ 

1.Уміти описати стан обличчя та зубно-щелепного апарату трупа на місці його 

виявлення. 

2.Скласти „Акт судово-медичного дослідження трупа”. 

3.Скласти зубну формулу. 

4.Встановити факт і час настання смерті за трупними ознаками та 

суправітальними реакціям. 

5.Уміти описувати тілесні ушкодження і встановлювати стіпінь їх тяжкості 

6.Уміти визначити вид тілесного пошкодження та механізм його виникнення. 

 


