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ВІДГУК 

офіційного опонента Филипчука Олега Володимировича, 

доктора медичних наук, завідувача відділення судово-медичної 

криміналістики ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи» 

МОЗ України 

на дисертаційну роботу 

Бартошик Наталії Василівни 

«Судово-медична оцінка ушкоджень на тілі та одязі, заподіяних при 

пострілах з нарізної вогнепальної зброї мисливськими патронами калібру 8x57 

мм, що споряджені експансивними кулями», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук до 

спеціалізованої ради Д 64.600.03 Харківського національного медичного 

університету МОЗ України за спеціальністю 14.01.25 - "судова медицина" 

1. Актуальність теми дисертаційної роботи. 

Як відомо, судово-медична балістика є одним із видів судово-медичної 

криміналістики. Її особливістю є необхідність постійного вивчення морфології 

ушкоджень одягу і тіла людини, заподіяних пострілами з нових виду зброї, яка весь 

час удосконалюється. 

Не викликає сумніву, що судово-медичний експерт мусить бути озброєним 

краще, ніж будь-який злочинець. І не в сенсі наявності у нього зброї, а у володінні 

сучасними знаннями про зброю. Відомо, що судова медицина є наукою 

діагностичною і для правильної постановки судово-медичного діагнозу експерту 

слід бути максимально обізнаним у питаннях конструкції, потужності, вражаючої дії 

сучасної зброї, морфології ушкоджень тощо. 

Однак відносно нові види зброї і боєприпасів до неї, в тому числі й 

мисливської, з точки зору судової медицини вивчені недостатньо, що ускладнює 

можливості проведення повноцінної судово-медичної експертизи і диференційної 

діагностики вогнепальних поранень. Адже лише досконале знання морфологічних 

ознак пошкоджень дозволяє встановлювати вид зброї, дистанцію пострілу, взаємне 
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розташування потерпілого та особи, яка стріляла, тобто, провести реконструкцію 

обстановки та обставин події, що вкрай необхідно слідству. Дані про особливості 

пошкоджень і слідів близького пострілу при використанні мисливських патронів 

калібру 8х 57мм, що споряджені експансивними кулями, в науковій літературі 

практично відсутні, що значно ускладнює вирішення завдань, які ставляться перед 

судово-медичними експертами. 

Робота Бартошик Н.В. якраз і пересвячена дослідженню ушкоджень на тілі 

людини та її одязі, що утворились при пострілах мисливськими патронами калібру 

8х57мм, що споряджені експансивними кулями різних торгових марок, та 

дослідженню супутніх факторів, що супроводжують постріл. 

Все зазначене засвідчує безумовну актуальність теми, яка обрана 

дисертантом для дослідження. 

2. Зв'язок теми дисертації з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконувалася у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (затверджена 

вченою радою Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького 

від 07.02.2014 p., протокол № 5) та в рамках угоди прикріплена до теми НДР 

кафедри судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика (№ державної реєстрації 0112U002359). Дослідження також 

виконувалися на базі КЗ ЛОР «Львівського обласного бюро судово-медичної 

експертизи», ДУ «Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» та 

Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи, а також на базі 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні 

Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області на підставі угод про 

науково-технічне співробітництво (2013 р). 

3. Новизна досліджень та отриманих результатів. 

В рамках проведеного дослідження було проаналізовано показники 

смертельної вогнепальної травми у Львівській області в 2009-2013 pp., 

характеристики використаної зброї та вперше визначено розподіл травмування за 

ділянками тіла. 
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Виходячи із отриманих результатів роботи, дисертантом були визначені та 

узагальнені особливості динаміки вогнепальних уражень набоями калібру 8x57мм, 

що споряджені, експансивними кулями. 

Вперше визначені особливості супутніх факторів, що супроводжують 

постріли такими набоями, з різних дистанцій. При цьому встановлено характерні 

ознаки, які можуть бути використані для проведення диференційної діагностики цих 

пошкоджень. 

Також наукова новизна роботи полягає у тому, що конструктивні 

відмінності експансивних куль мисливських патронів 8x57 мм вперше було 

досліджено з огляду їх впливу на механізм утворення ушкоджень різних ділянок тіла 

та імітаторів одягу та доповнено опис пошкоджень тканини внаслідок пострілів 

експансивними кулями. 

Доповнені морфологічні особливості пошкоджень м'яких тканин, 

заподіяних мисливськими патронами 8*57мм «Geco», «RWS», «Sellier&Bellot», що 

споряджені експансивними кулями, в залежності від виду експансивності та 

доповнені дані відносно судово-медичної характеристики ушкоджень 

експансивними кулями. 

Автором роботи доведено наукову значущість використання 

рентгенфлуоресцентного аналізу, як новітнього ефективного методу дослідження 

пошкоджень експансивними кулями у загальній концепції застосування комплексу 

лабораторних досліджень вогнепальної травми. При цьому отримані нові наукові 

дані, щодо судово-медичної діагностики вогнепальних ушкоджень. 

4. Теоретичне значення результатів дослідження 

Отримані результати мають значну теоретичну цінність, оскільки сприяють 

поглибленню та доповненню відомостей про ушкодження експансивними кулями з 

точки зору судово-медичної науки. Виразні конструктивні відмінності патронів 8x57 

мм зумовлюють характер їх деформації при потраплянні у перешкоду; у роботі було 

дано теоретичне обґрунтування морфології таких ушкоджень тіла людини та її 

одягу. 
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Важливим науковим доробком автора є те, що сукупність використаних 

методів дослідження дозволяє визначити торгову марку патрону 8x57 мм та 

встановити відстань, з якої було здійснено постріл. 

5. Практичне значення отриманих результатів 

Проведені дослідження забезпечують об'єктивність виконання судово-

медичних експертиз і можуть бути використані при диференційній діагностиці вог-

непальних ушкоджень, у тому числі й заподіяних при використанні мисливських 

патронів 8x57 мм. Результати рентгенфлуоресцентного та медико-криміналістичного 

дослідження експансивних куль і супутніх факторів пострілу дозволяють їх 

використовувати як додаткові критерії ідентифікації вогнепальних ушкоджень. 

Дисертантом наведені шляхи реалізації і можливості диференційної судово-

медичної діагностики пошкоджень при застосуванні вказаних зброї і набоїв до них в 

умовах будь-якого бюро судово-медичної експертизи України. Слід відмітити, що 

такі дослідження не потребують складного і коштовного обладнання. 

Матеріали, викладені в дисертації, можуть використовуватися судово-

медичними експертами при практичному виконанні судово-медичних експертиз у 

випадках спричинення вогнепальних ушкоджень експансивними кулями, якими 

споряджені мисливські патрони 8x57 мм різних торгових марок. Вони дозволять 

провести диференційну судово-медичну діагностику та науково обґрунтувати 

висновки щодо конструктивних особливостей вогнепального снаряду, спорядження 

патрона, відстані пострілу. 

Отримані дані використовуються в навчальному процесі та науково-

дослідній роботі кафедри судової медицини Національної медичної академії 

після дипломної освіти імені П.Л. Шупика, Харківської медичної академії 

післядипломної освіти та Львівського Національного медичного університету імені 

Данила Галицького, а також при виконанні практичних судово-медичних експертиз в 

Дніпропетровському, Київському, Івано-Франківському та Львівському обласних 

бюро судово-медичної експертизи. 

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 
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Аналіз наданої дисертаційної роботи свідчить, про те, що автор добре 

знайома не тільки з особливостями ушкоджень тіла та пошкоджень одягу, які 

виникають внаслідок пострілів з використанням експансивних куль мисливських 

патронів 8х57мм, але й прекрасно розуміє всі досі не вирішені аспекти даної 

проблеми. 

Обґрунтованість отриманих в дисертації якісних і кількісних даних щодо 

морфологічних особливостей ушкоджень при використанні експансивних куль 

мисливських патронів 8 х 57мм з різних дистанцій визначається значною кількістю 

проведених автором експериментів та статистичною обробкою цифрового матеріалу, 

отриманого при проведенні експериментальних пострілів. Слід зазначити, що 

моделювання вогнепальних ушкоджень на трупах померлих виконувалось з 

дотриманням усіх вимог з питань біоетики щодо такого дослідження. 

Дисертаційна робота Бартошик Наталії Василівни виконана з 

використанням комплексу сучасних методів дослідження (оптичний, 

морфометричний, хімічний, рентгенфлуоресцентний, фіксуючий, статистичний) на 

достатній кількості об'єктів. При проведенні експериментів використовувались 

мисливські патрони калібру 8х57мм, що споряджались експансивними кулями трьох 

різних торгових марок, а.також нарізний мисливський карабін Mauser 98К. 

В якості мішеней були трупи осіб без ознак насильницької смерті, 

бавовняна текстильна тканина білого кольору, камуфльована тканина. 

Експериментальні постріли по біоманекенах виконувались у три ділянки тіла: груди 

(справа та зліва), живіт та стегно. В кожну ділянку здійснювалось по 5 

експериментальних пострілів кожним з досліджуваних патронів з двох відстаней - З 

та 10 метрів. Таким чином було здійснено 120 експериментальних пострілів у трупи 

30 осіб. Попередньо були отримані інформовані письмові згоди родичів померлих. 

По білій бавовняній тканині було здійснено по 5 експериментальних 

постріли з відстані 1, 2, 2.5, 3 та 5 метрів, по камуфльованій тканині по 5 пострілів з 

відстані 50 та 100 метрів. Таким чином, по імітаторах одягу здійснено 105 пострілів. 

Особливої уваги заслуговує комплексний підхід з використанням широкого 

набору класичних та сучасних судово-медичних, у тому числі й медико-

криміналістичних методів і методик дослідження, який є адекватним по відношенню 
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до поставленої мети і завдань дослідження та у повному обсязі забезпечив 

визначення закономірностей розповсюдження продуктів пострілу та особливостей 

пошкоджень небіологічних імітаторів при пострілах з використанням експансивних 

куль мисливських патронів 8 х 57мм з різних дистанцій. 

Весь цифровий матеріал оброблений методами варіаційної статистики. 

Висновки, у кількості 7, є обґрунтованими, вірогідними і виходять із основних 

положень, викладених в розділах власних досліджень. Практичні рекомендації, 

отримані із вірогідного матеріалу, актуальні у практиці судово-медичної експертизи. 

Представлені автором положення, висновки та рекомендації, що 

відповідають отриманим даним, є логічним наслідком результатів досліджень. 

Застосовані методики та експериментальні моделі є адекватні для вирішення завдань 

дослідження. 

Дисертація побудована за класичною схемою. Вона містить вступ, огляд 

літератури, опис матеріалів і методів досліджень, 5 розділів з викладом власних 

результатів, їх аналіз та узагальнення, висновки, практичні рекомендації, список 

використаних джерел літератури. Робота представлена на 170 сторінках друкованого 

комп'ютерного набору, має 138 ілюстрацій та 13 таблиць. Список використаної 

літератури містить 211 джерел, з них українською та російськими мовами - 180, 

іноземними (англійською, німецькою мовами) - 3 1 . 

7. Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій 

в опублікованих працях 

Основні наукові положення дисертації викладені у 7 наукових працях, із 

яких 5 моноавторських статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК 

МОН України (1 робота у зарубіжному виданні), тези 2 доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Обсяг друкованих робіт та їх кількість відповідають вимогам ДАК МОН 

України щодо публікації основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук. Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації і 

достатньо повно відображає основні положення дослідження. 

8. Аналіз змісту дисертації 
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Дисертація складається з вступу, семи розділів досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій та 

списку використаних джерел літератури. 

Назва дисертації, її тема, мета та завдання відповідають шифру 

спеціальності 14.01.25 - судова медицина. Зміст роботи відображає результати 

вирішення поставлених у роботі мети та завдань дисертаційного дослідження. 

У вступі на 7 стор. Бартошик Н.В. обґрунтувала актуальність теми 

дисертації, сформулювала мету та завдання досліджень, тут викладені наукова 

новизна та практична значимість отриманих результатів, наведені дані про 

особистий внесок, публікації та апробацію результатів дослідження. В цьому розділі 

розкрито сутність і сучасний стан проблеми визначення та експертного 

використання особливостей пошкоджень одягу та тіла людини при ураженні в 

результаті пострілів з використанням експансивних куль мисливських патронів 8^57 

мм з різних дистанцій. У вступі представлено обсяг та структуру, наведено дані про 

апробацію результатів роботи і публікації. 

В першому розділі (Огляд літератури на 23 стор.) автор проаналізувала 

дані вітчизняної та зарубіжної наукової судово-медичної, криміналістичної 

літератури, які стосуються морфології ушкоджень тіла людини та одягу внаслідок 

використання вогнепальних засобів, визначення дистанції пострілу, загальних 

принципів встановлення розподілу супутніх факторів при ураженні з різних видів 

вогнепальної зброї. Приведені основні дисертаційні роботи, присвячені 

особливостям пошкоджень пострілами з вогнепальної мисливської та бойової зброї 

В кінці розділу слушно сказано, що на теперішній час в судово-медичній літературі 

відсутній опис морфологічних ознак ушкоджень тіла та одягу при використанні 

мисливських патронів 8x57 мм. 

В другому розділі (Матеріали та методи дослідження) автор на 12 сторінках 

визначає об'єкти дослідження, описує використані нею зброю, набої до неї, 

матеріали мішеней, умови та кількість проведених експериментів, детально 

характеризує використані методи дослідження та способи статистичної обробки 

матеріалу. Описані матеріали та методи дослідження є послідовними етапами 
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вирішення поставлених завдань для визначення та фіксації морфологічних ознак 

ушкоджень на об'єктах біологічного та небіологічного походження, визначення 

явищ металізації та проведення диференційної діагностики між ушкодженнями, що 

були заподіяні різними видами патронів, кулі яких володіють експансивними 

властивостями. 

В третьому ррзділі на 4 стор. наведено дані про проведений автором 

медико-статистичний аналіз вогнепальних ушкоджень, заподіяних з різних видів 

вогнепальної зброї в 2009-2013 р. р. за даними КЗ JIOP «Львівського обласного бюро 

судово-медичної експертизи», а також здійснено розподіл за статтю та локалізацією 

ушкодження. В результаті встановлено, що серед смертельних випадків населення 

Львівщини вогнепальні ушкодження частіше спричиняла гладкоствольна 

мисливська зброя, мисливська нарізна була на другому місці. Стосовно локалізації 

смертельних випадків ураження найчастіше локалізувались в ділянках грудної та 

черевної порожнини, рідше - голови та шиї. 

У четвертому розділі (14 стор.) викладені результати досліджень 

морфологічних особливостей ушкоджень біологічних об'єктів при пострілах 

мисливськими патронами 8^57 мм трьох видів (фірм) «Geco», «RWS», 

«Sellier&Bellot», що споряджені експансивними кулями, з відстаней 3 та 10 метрів. 

Вказано, що як вхідні, так і вихідні вогнепальні рани мали виражений дефект 

тканини, при попаданні в кістки утворювались багатоуламкові переломи. 

Встановлено, що на формування ушкоджень внутрішніх органів суттєво впливали 

особливості деформації та руйнування вогнепального снаряду експансивної дії. 

Розділ добре ілюстрований фотознімками. 

В п'ятому розділі на 30 стор. наведені морфологічні ознаки пошкоджень на 

білій бавовняній тканині при пострілах мисливськими патронами 8><57 мм «Geco», 

«RWS», «Sellier&Bellot», що споряджені експансивними кулями, з відстані 1, 2, 3 та 

5 метрів, визначено відстань відкладання факторів, що супроводжують постріл, а 

також досліджено пояски обтирання рентгенфлуоресцентним спектральним аналізом 

та визначено наявність металізації. 

В результаті проведеного дослідження викладено основні характеристики 

пошкоджень кулями різних патронів та зроблено важливий висновок, що кожний 
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вид кулі володіє індивідуальними ідентифікаційними ознаками. 

Ренгенфлуоресцентний аналіз на метали в області пошкодження дозволяє також 

визначати приблизну відстань ураження. 

В шостому розділі (21 стор.) викладені результати дослідження 

пошкоджень камуфляжної тканини при використанні тих же трьох видів патронів. 

Наведені морфологічні ознаки пошкоджень в цілому мало відрізняються від 

пошкоджень на бавовняному полотні. Встановлено, і цей факт є досить важливим, 

що при оцінці даних необхідно проводити контроль на метали, оскільки фарбована 

тканина в своєму хімічному складі містить ряд металів, які мають місце і в 

продуктах пострілу. 

В сьомому розділі (9 стор.) наведена порівняльна судово-медична 

характеристика пошкоджень експансивними кулями, що споряджені в патрони 

різних торгових марок, та встановлено як спільні так і відмінні індивідуальні ознаки, 

за якими можна ідентифікувати патрон, яким здійснено постріл. Основні ознаки 

зведені в 5 таблиць, які дозволяють зручно диференціювати ознаки травмування та 

вид використаного патрону. 

Наступний розділ (не має цифрової позначки) "Аналіз та узагальнення 

результатів дослідження'' (14 стор.) є логічним продовженням трьох попередніх і в 

ньому наводиться порівняльна судово-медична характеристика пошкоджень 

внаслідок дії використаних автором трьох видів патронів з експансивними кулями. 

Цей розділ логічно було об'єднати з попереднім. Зайвими в ньому є відомості про 

роботи Г.А. Зарицького, М.М. Шевчука з наведенням характеристик набоїв фірми 

Люгер. 

Висновки роботи у вигляді 7-ми пунктів відповідають поставленим задачам 

дослідження, науково обґрунтовані, логічно випливають із результатів досліджень і 

мають певне теоретичне значення та практичну цінність. 

До практичних рекомендацій зауважень немає. Список використаних 

джерел складений за алфавітом, містить 211 джерел вітчизняних та іноземних 

авторів, зауважень до цієї частини роботи немає. 
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Дисертаційна робота в цілому написана чітко, достатньо лаконічно, гарною 

літературною українською мовою. Стиль і послідовність викладення матеріалу є 

логічними і повністю розкривають суть проведених досліджень. Автореферат 

дисертації написано чітко, грамотно, за загальноприйнятою структурою. 

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення 

1) В аналізі літератури порушена рекомендація ВАК України щодо 

представлення вивчених робіт з посиланням на номер роботи у списку літератури. 

Дисертант же в огляді частіше називає прізвище автора та (в дужках) порядковий 

номер зі списку літератури. 

2) На стор., 44, сказано, що Рентгенфлуоресцентний метод дослідження 

використовували для визначення металів в кіптяві пострілу. Таке звуження 

можливостей методу не враховує встановлення металів в пояску обтирання кулі, у 

викидах мікроосколків металів з газами каналу ствола та внаслідок удару о 

перепону. 

3) Слід відмітити громіздкість висновків, їх можна було б без всякої шкоди 

для роботи викласти більш стисло. 

4) В другому розділі серед використаних методів дослідження відмічено 

стереомікроскопічний спосіб, однак його результати в тексті дисертації не 

представлені. 

Висновки 

Дисертація Бартошик Наталії Василівни на тему: «Судово-медична оцінка 

ушкоджень на тілі та одязі, заподіяних при пострілах з нарізної вогнепальної зброї 

мисливськими патронами калібру 8x57 мм, що споряджені експансивними кулями», 

поданої до спеціалізованої ради Д 64.600.03 Харківського національного медичного 

університету МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, 

є закінченим і самостійним науковим дослідженням. Тема роботи є актуальна, 

виконана на достатньому експериментальному матеріалі з використанням сучасних 

методів досліджень, містить оригінальні положення. Проведений аналіз засвідчує, 

що дисертація Бартошик Н.В. є кваліфікованою науковою працею, в якій містяться 

нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які 
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ВИСВІТЛЮЮТЬ конкретне наукове завдання, а саме морфологічні ознаки ушкоджень 

тіла людини та імітаторів одягу експансивними кулями, якими споряджались 

мисливські патрони 8 х 57мм з різних відстаней пострілу, а також визначення 

наявності чинників, що супроводжують постріл. Робота є завершеним науковим 

дослідженням, а її результати є достовірними і практично значимими та 

відповідають спеціальності 14.01.25 - «судова медицина». 

Таким чином, за актуальністю, науково-методичним рівнем виконання, 

теоретичним і практичним значенням, повнотою висвітлення результатів 

дослідження у фахових наукових виданнях можна зробити висновок, що 

дисертаційна робота Бартошик Наталії Василівни повністю відповідає вимогам п. 11 

"Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого постановами Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 № 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015) до дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук, а її автор заслуговує на присвоєння 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.25 - «судова 

медицина». 


