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Перелік макропрепаратів:
1. Бампер-перелом стегнової кістки.
2. Бампер-перелом великогомілкової кістки.
3. Дірчастий перелом склепіння черепа від дії тупого предмету з
плоскою обмеженою поверхнею.
4. Вдавлені переломи склепіння черепа від дії тупих предмету, які
мають кут та циліндричну поверхню.
5. Вдавлені переломи склепіння черепа від дії тупих предметів, які
мають сферичну та плоску обмежену поверхню.
6. Лінійчатий перелом склепіння черепа від дії тупого предмету.
7. Багатоуламковий перелом склепіння черепа від дії тупого предмета
з плоскою необмеженою поверхнею.
8. Забиті рани м’яких тканин від дії тупих предметів.
9. Ушкодження склепіння черепа від дії гострого рублячого предмету
з наявністю врубів та розрубів кістки, які спричинені власною рукою.
10. Ушкодження склепіння черепа від дії гострого рублячого
предмету з наявністю врубів кістки, які спричинені власною рукою.
11. Різані рани, які спричинені гострим ріжучим предметом та
нанесені власною рукою.
12. Різана рана від дії гострого ріжучого предмету, яка спричинена
сторонньою рукою.
13. Різані рани шиї від дії гострих ріжучих предметів, що утворилися
від дії сторонньої руки
14. Різані рани долонь, які спричинені гострим ріжучим предметом та
утворилися під час самозахисту.
15. Колото-різані та колоті рани від дії гострих предметів із колючеріжучими властивостями.
16. Вхідний та вихідний вогнепальні отвори на склепінні черепа.
17. Вхідні вогнепальні рани при пострілі впритул.
18. Вхідні вогнепальні рани при пострілі із близької відстані.
19. Вхідні вогнепальні рани при пострілі із неблизької відстані.
20. Вихідна вогнепальна рани на шкірі.
21. Гідродинамічна дія кулі.
22. Постріл впритул з ураженням серця.
23. Механічна асфіксія від потрапляння в дихальні шляхи
стороннього предмета з його локалізацією в гортані.
24. Механічна асфіксія від потрапляння в дихальні шляхи
стороннього предмета з його локалізацією в трахею.
25. Повішення (странгуляційна борозна).
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ВСТУП

VІІІ. ЕЛЕКТРОТРАВМА

Під час розслідування справ, пов’язаних із вчиненням злочинів проти
здоров’я та життя людини у слідства виникають питання, з’ясування яких
пов’язане з медичними та біологічними знаннями. Розв’язання таких
питань покладено на судово-медичну експертизу та фахівців – судовомедичних експертів. Згідно чинного законодавства, у разі потреби для
виконання слідчих дій при огляді трупа на місці його виявлення, може
бути залучений лікар будь-якого фаху. Тому знання морфологічних
проявів ушкоджень є обов’язковим навиком для практикуючих лікарів.

Петлі проходження струму

Електромітки в ділянці контакту зі струмом

4
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VІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ПЛОДА

І. УШКОДЖЕННЯ ВНАСЛІДОК ДІЇ ТУПИХ ПРЕДМЕТІВ
1. Бампер-переломи: стегнової та великогомілкової кісток.
2. Дірчастий перелом склепіння черепа від дії тупого предмету з
плоскою обмеженою поверхнею.
3. Вдавлені переломи склепіння черепа від дії тупих предметів, які
мають: кут, циліндричну, сферичну та плоску обмежену поверхні.
4. Лінійчатий перелом склепіння черепа від дії тупого предмету.
5. Багатоуламковий переломи склепіння черепа від дії тупого
предмету з плоскою необмеженою поверхнею.
6. Забиті рани м’яких тканин від дії тупих предметів.
1. Бампер-переломи.

Ядра Бекляра та Журавльової

Бампер-перелом
стегнової кістки
28

Бампер-перелом
великогомілкової кістки
5

2. Дірчастий перелом склепіння черепа від значної
дії тупого предмету з плоскою обмеженою поверхнею

V. ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ ТІЛА

Плями Вишневського на слизовій оболонці
шлунку при смерті від переохолодженні

VІ. ОТРУЄННЯ

Дірчастий перелом

3. Вдавлені переломи склепіння черепа.
Шлунок: отруєння сірчаною кислотою

Шлунок: отруєння азотною кислотою
6
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Мацерація шкіри при перебуванні тіла у воді.

Вдавлений перелом склепіння
черепа від дії тупого предмету,
який має циліндричну поверхню

Вдавлений перелом
склепіння черепа від дії
тупого предмету, який має кут
(терасоподібний перелом)

Вдавлений перелом склепіння
черепа від дії тупого предмету
зі сферичною поверхнею

Вдавлений перелом склепіння
черепа від дії тупого предмету з
плоскою обмеженою поверхнею

Мацерація шкіри

26
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4. Лінійчатий перелом склепіння черепа від дії тупого предмету

4. Задушення

Странгуляційна борозна

5. Утоплення
Лінійчатий перелом склепіння черепа

5. Багатоуламковий перелом склепіння черепа від дії
тупого предмету з плоскою необмеженою поверхнею

Плями Пальтауфа в ділянці легень

Багатоуламковий перелом склепіння черепа (падіння з висоти)

8
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3. Повішення

6. Забиті рани м’яких тканин від дії тупих предметів

Забиті рани на м’яких тканин з наявністю тканих перетинок

Странгуляційна борозна
24
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ІІ. УШКОДЖЕННЯ ВНАСЛІДОК ДІЇ ГОСТРИХ ПРЕДМЕТІВ

ІV. МЕХАНІЧНА АСФІКСІЯ

1. Ушкодження склепіння черепа від дії гострого рублячого предмету
з наявністю врубів та розрубів кістки, які спричинені власною рукою.
2. Ушкодження склепіння черепа від дії гострого рублячого предмету
з наявністю врубів кістки, які спричинені власною рукою.
3. Різані рани, які спричинені гострим ріжучим предметом та нанесені
власною рукою.
4. Різана рана від дії гострого ріжучого предмету, яка спричинена
сторонньою рукою.
5. Різані рани шиї від дії гострого ріжучого предмету, які утворилися
від дії сторонньої руки.
6. Різані рани долоні, які спричинені гострим ріжучим предметом та
утворилися під час самозахисту.
7. Колото-різані та колоті рани від дії гострого предмету із колючеріжучими властивостями.

1. Механічна асфіксія від потрапляння в дихальні шляхи стороннього
предмета (гортань).
2. Механічна асфіксія від потрапляння в дихальні шляхи стороннього
предмета (трахея).
3. Повішення.
4. Задушення.
5. Утоплення.
1. Механічна асфіксія від потрапляння в дихальні шляхи
стороннього предмета з його локалізацією в гортані

1. Ушкодження склепіння черепа від дії гострого рублячого предмету
з наявністю врубів та розрубів кістки, які спричинені власною рукою

Обтураційна механічна асфіксія гортані

2. Механічна асфіксія від потрапляння в дихальні шляхи
стороннього предмета з його локалізацією в трахеї

Обтураційна механічна асфіксія трахеї
10
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6. Гідродинамічна дія кулі

Ушкодження склепіння черепа з наявністю врубів
та розрубів кістки (спричинені власною рукою)

2. Ушкодження склепіння черепа від дії гострого рублячого
предмету з наявністю врубів кістки, спричинені власною рукою

Гідродинамічний ефект ураження серця в період діастоли

Ушкодження склепіння черепа з наявністю
врубів кістки (спричинені власною рукою)

22
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3. Різані рани, які спричинені гострим ріжучим
предметом та нанесені власною рукою

4. Вхідні вогнепальні рани при пострілі із неблизької відстані

Вхідні вогнепальні рани

5. Вихідні вогнепальні рани

Різані рани м’яких тканин шиї

Вхідна та вихідна рани
12

Вихідна рана
21

4. Різана рана м’яких тканин від дії гострого
ріжучого предмету та спричинена сторонньою рукою

Вхідні вогнепальні рани від дії нарізної зброї

Різана рана м’яких тканин

5. Різані рани шиї від дії гострого ріжучого
предмету які утворилася від дії сторонньої руки

Вхідні вогнепальні рани від дії гладкоствольної зброї

Різані рани м’яких тканин шиї
20
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6. Різані рани долоні, які спричинені гострим ріжучим
предметом та утворилися під час самозахисту

Вхідний вогнепальний отвір в ділянці серця при пострілі
впритул з помірно-вираженою гідродинамічною дією

3. Вхідні вогнепальні рани при пострілі із близької відстані

Різані рани в ділянці долоні (самозахист)

14

19

7. Колото-різані та колоті рани від дії гострого
предмету із колюче-ріжучими властивостями

Вхідний вогнепальний отвір

Вихідний вогнепальний отвір

2. Вхідні вогнепальні рани при пострілі впритул

Колото-різані рани м’яких тканин від дії ножа

Колото-різані та колоті
рани від дії ножиців

Колото-різана рана
серця від дії ножа
18
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ІІІ. ВОГНЕПАЛЬНІ УШКОДЖЕННЯ
1. Вхідний та вихідний вогнепальні отвори на склепінні черепа.
2. Вхідні вогнепальні рани при пострілі впритул.
3. Вхідні вогнепальні рани при пострілі із близької відстані.
4. Вхідні вогнепальні рани при пострілі із неблизької відстані.
5. Вихідні вогнепальні рани.
6. Гідродинамічна дія кулі.
1. Вхідний та вихідний вогнепальні отвори на склепінні черепа

Плями Мінакова (ознака гострої крововтрати)

Вхідні вогнепальні отвори
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