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Самостійна робота №1. Історія СВ 

Коротка характеристика змісту. Офіційного застосування судово-медична 

експертиза набула в Росії у 1716 році. Розпорядження згідно якого до впровадження 

лікарської експертизи залучалися і ветеринарні лікарі датується 1875 роком. Перший 

самостійний посібник з судової ветеринарної медицини було надруковано 

професором Харківського ветеринарного інституту Ф. Т. Поповим у 1895 році – 

«Краткий курс судебной ветеринари для студентов и врачей». У 1976 році вийшло 

друге видання книги доцента Харківського зооветеринарного інституту Образцова В. 

П. «Судово-ветеринарна експертиза». З 1994 року підготовка лікарів з судової 

ветеринарії здійснюється відповідно до програми для сільськогосподарських 

навчальних закладів зі спеціальності «Ветеринарна медицина – патологічна анатомія, 

розтин і судова ветеринарна експертиза».  

Завдання: ознайомитись з етапами становлення такої науки як судова ветеринарія.  

Питання для самоконтролю: 

1. Вкажіть рік першого офіційного застосування судово-медичної 

експертизи в Росії. 

2. Вкажіть рік реформування судочинства і початку судової ветеринарії в 

Російській імперії. 

3. Назвіть вчених  минулих століть які внесли свій вклад у розвиток судової 

ветеринарії як науки та галузі судочинства. 

4.  назвіть навчальні заклади в яких зявились самостійні курси судово-

ветеринарної експертизи в СРСР. 

5. Назвіть вчених сучасності які внесли свій вклад у розвиток судової 

ветеринарії як науки та галузі судочинства. 

Форма контролю: опитування. 

Рекомендована література: 

1. Основи судової ветеринарії / Навчальний посібник / Г. А. Зон / Суми, 2016. – 

623 с. 
 

 

Самостійна робота № 2. Вирішення ситуаційних завдань. 

Коротка характеристика змісту. Використанням наукових даних у вирішенні 

питань судово-ветеринарної експертизи випадків захворювання та загибелі 

тварин. 

Завдання: дослідити випадки загибелі тварин, що виникли при невизначених 

обставинах  (під час пологів, на пасовищі, при пожежі тощо) 

Питання для самоконтролю: 

1. Вказати патологоанатомічні зміни при загибелі тварини від патології 

серцево-судинної системи. 

2. Вказати патологоанатомічні зміни при загибелі тварини від асфіксії. 

3. Вказати патологоанатомічні зміни при загибелі тварини від 

переохолодження. 

4. Вказати патологоанатомічні зміни при загибелі тварини від тимпанії. 

5. Вказати патологоанатомічні зміни при загибелі тварини від прижиттєвого 

розриву внутрішніх органів. 

6. Вказати патологоанатомічні зміни при загибелі тварини від шоку. 

7. Вказати патологоанатомічні зміни при загибелі тварини від крововтрати. 



8. За якими ознаками встановлюють факт мертвонародженості? 

9. За якими ознаками встановлюють факт загибелі новонародженого? 

Форма контролю: написання відповіді на одне з ситуаційних завдань в 

робочому зошиті. 

Рекомендована література: 

1. Основи судової ветеринарії / Навчальний посібник/ М. В. Скрипка, І. В. 

Яценко, Н. Б. Колич / Полтава 2014. – 235 с. 

2. Судово-ветеринарна експертиза / Г.А. Зон / Суми, 2002. – 257 с. 
 

 

Самостійна робота №3. Судово-ветеринарна експертиза трупа. 

Коротка характеристика змісту. Зовнішнє дослідження трупа. Огляд шкіри та її 

похідних, природних отворів, зовнішніх статевих органів, кінцівок та кісток. 

Зняття шкіри. Внутрішнє дослідження трупа: дослідження органів черевної 

порожнини; дослідження органів грудної порожнини; дослідження органів 

тазової порожнини. Дослідження голови. 

Завдання: ознайомитись із правовими діями експерта до початку дослідження 

трупу; 

Ознайомитись з основними правилами дослідження трупів тварин (трупного 

матеріалу) з метою кваліфікованого і об’єктивного вирішення питань що 

стають перед судово-ветеринарним експертом. 

Питання для самоконтролю: 

1. Зазначити особливості судово-ветеринарного розтину трупу тварини; 

2. Який порядок і методика проведення судово-ветеринарної експертизи 

трупа (зовнішнє дослідження трупа)? 

3. Який порядок і методика проведення судово-ветеринарної експертизи 

трупа (внутрішнє дослідження трупа)? 

Форма контролю: опитування. 

Рекомендована література: 

1. Основи судової ветеринарії / Навчальний посібник/ М. В. Скрипка, І. В. 

Яценко, Н. Б. Колич / Полтава 2014. – 235 с. 

2. Судово-ветеринарна експертиза / Г.А. Зон / Суми, 2002. – 257 с. 

 
 

Самостійна робота №4. Виявлення, фіксація, вилучення речових доказів із 

місця подій. 

Коротка характеристика змісту: Речові докази мають важливе значення для 

розслідування злочинів проти життя і здоров’я тварини. Щоб успішно виконати 

це завдання, лікар ветеринарної медицини повинен знати основи судово-

ветеринарної експертизи речових доказів і вміти використовувати їх на 

практиці. 

Завдання: ознайомитись з об’єктами судово-ветеринарної експертизи, 

ознайомитись з послідовністью вилучення та опису речових доказів, правилами 

зберігання. 

Питання для самоконтролю: 
1. Пояснити термін «негативні обставини» 

2. Перерахувати способи вилучення речових доказів із міста події.  



3. Пояснити термін «мікрооб’єкти». 

4. Перерахувати правила збереження речових доказів.  

5. Перерахувати що може слугувати об’єктом судово-ветеринарної експертизи. 

Форма контролю: опитування 

Рекомендована література: 

1. Основи судової ветеринарії / Навчальний посібник/ М. В. Скрипка, І. В. 

Яценко, Н. Б. Колич / Полтава 2014. – 235 с. 

2. Судово-ветеринарна експертиза / Г. А. Зон / Суми, 2002. – 257 с. 

 

 

Самостійна робота №5. Ексгумація: порядок проведення судово-

ветеринарного дослідження трупа. Руйнування трупа тваринами і рослинами. 

Особливості дослідження розчленованих і скелетизованих трупів тварин. 

Коротка характеристика змісту. За природних умов у біологічному 

розпаді тіла трупа поряд з мікроорганізмами беруть участь ще й некрофаги, 

птахи, рослини. Фауною трупа, її залишками (личинки, лялечки) можна 

керуватися при визначенні давності настання смерті. 

Завдання: ознайомитись з особливостями пошкодження трупів 

представниками ентофауни (мухами, жуками, річкових чи морських тварин, 

гризунами, птахами, котами, собаками). 

Питання для самоконтролю: 
1. Який вплив і в який термін представників ентофауни (мух) відбувається на 

труп? 

2. Який вплив і в який термін  представників ентофауни (жуків) відбувається на 

труп? 

3. Якого характеру пошкодження відбуваються на трупі у водоймищі під дією 

річкових чи морських тварин? 

4. Якого характеру пошкодження на трупі наносяться гризунами?  

5. Якого характеру пошкодження на трупі наносяться птахами? 

6. Якого характеру пошкодження на трупі наносяться котами, собаками? 

Форма конролю: опитування 

Рекомендована література: 

1. Основи судової ветеринарії / Навчальний посібник/ М. В. Скрипка, І. В. 

Яценко, Н. Б. Колич / Полтава 2014. – 235 с. 

2. Судово-ветеринарна експертиза / Г.А. Зон / Суми, 2002. – 257 с. 

 


