
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСНОВИ СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ 

1. Кафедра: Кафедра криміналістики та психології  

2.Інформація про 

викладачів 

Янковий Микола Олександрович – кандидат юридичних наук, 

доцент,  

професор кафедри криміналістики та психології факультету 

підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування. Автор близько 

10 наукових та навчально-методичних праць, досвід роботи 19 

років. 

Сфера наукових інтересів: 

- готовність до професійної діяльності слідчих: 

тактико-психологічні основи; 

- методика розслідування окремих видів кримінальних  

правопорушень; 

 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, пров. 

Сабанський, 4, 

каб. 205,тел. (067) 488-51-89 Viber, Telegram, електронна адреса:  

m-802@ukr.net 

3. Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна , заочна  

5. Статус 

навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в 

структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому семестрі на першому році навчання 

(денна форма). 

7. Кількість 

кредитів ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

 

3 

 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної 

дисципліни 

Метою проведення занять з навчальної дисципліни 

«Основи судової медицини» є засвоєння здобувачами вищої 

освіти системи психологічних знань, умінь і навичок, які 

необхідні для формування професійної майстерності 

поліцейського та ефективного виконання ними функціональних 

завдань. 

9.Міждисциплінарні «Криміналістика», «Логіка», «Основи судової медицини». 



зв’язки 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових проблем 

курсу. 

Методами навчання є : пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний та дослідницький методи. 

11 Форма 

контролю: 

Залік 

12. Методи та 

критерії 

оцінювання: 

 Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з 

кожної навчальної дисципліни, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання 

завдань у рамках аудиторної, самостійної роботи та модульної 

контрольної роботи - 60 балів;         40 балів - за виконання 

завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 

≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 

≤100 
 

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має знати: 

- предмет і завдання судової психіатрії; 

- роль судової психіатрії у розкритті та розслідуванні 

кримінальних правопорушень; 

- правові, процесуальні та організаційні основи судово-

психіатричної експертизи в Україні; 



- види судово-психіатричних експертиз; 

- синдроми основних психічних розладів та перебігу 

психічних захворювань; 

- принципи діагностики та лікування психічних 

захворювань; 

- хворобливі психічні стани; 

- загальні відомості про причини психічних захворювань 

та їх класифікацію; 

- основні форми психічних захворювань; 

- сутність судово-психіатричного огляду у місцях 

відбування покарання; 

- примусові заходи медичного характеру; 

- судово-психіатричну оцінку психічних захворювань. 

- причини та умови, які сприяють виникненню та 

здійсненню соціально-небезпечних дій психічно хворими; 

вміти:  

- призначати судово-психіатричну експертизу у різних 

слідчих ситуаціях; 

- оцінювати висновки судово-психіатричної експертизи; 

- розрізняти ушкодження, заподіяні гострими, тупими 

предметами та вогнепальною зброєю; 

- призначати судово-психіатричну експертизу; 

- визначати психічний стан свідків та потерпілих; 

- попереджувати соціально-небезпечні дії психічно 

хворих людей; 

- оцінювати висновки судово-психіатричної експертизи. 

 

14. Основні 

інформаційні 

джерела 

1. Білецький Є.М., Білецька Г.А. Судова медицина та 

судова психіатрія: навч. посіб. Харків: Одісей. 2010. 480 с.  

2. Банчук М.В., Москаленко В.Ф., Михайличенко Б.В., 

Грузєва Т.С., Хміль І.Ю., Артеменко О.І. Медичне 

законодавство: правова регламентація лікарської діяльності. // 

ВСВ «Медицина», 2011. 496 с. 

3. Криміналістика : підручник : у 2 т. / за заг. ред. А. Ф. 

Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, 2018. – Т. 1. 384 с.  
 


