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компетентність, ефективність. Технологія реалізації контролю навчального процесу передбг 
значення послідовності виконуваних суб'єктом контролю дій; створення організаційної структ^,... 
ролю; матеріально-технічне забезпечення контролю; залучення персоналу вишу в роботу з проекту
вання контролю; проведення контрольно-оцінних заходів; проектування і впровадження автоматизо
ваної інформаційної системи контролю; створення системи постійного поліпшення якості освітнього 
процесу за результатами контролю; безперервне вдосконалення власне контрольно-оцінних процедур 
[4,5].

Структура внутрівишівської системи контролю якості та змісту навчального процесу охоплює три 
рівні: загальновишівський, факультетський і кафедральний. Загальновишівський рівень контролю яко
сті та змісту навчального процесу забезпечується ректоратом, ученою радою, навчально-методичною 
радою ВНЗ і навчальним відділом при розгляді та затвердженні навчальних планів, спільних освітніх 
програм, робочих навчальних програм, графіків навчального процесу, планів і звітів про роботу ка
федр. Факультетський рівень контролю забезпечується деканатом, радою факультету, навчально- 
методичною комісією факультету при розробці навчальних планів, навчальних графіків, складанні 
розкладу занять, визначенні співвідношення годин за видами занять, обговоренні підсумків роботи 
Державних атестаційних комісій. Кафедральний рівень контролю якості та змісту навчального процесу 
забезпечується завідувачем кафедри при плануванні роботи кафедри, складанні графіка і тематики 
взаємних відвідувань занять, розподілі навчальних доручень серед викладачів, здійсненні контролю
ючих відвідувань занять та іспитів, організації виконання і захисту наукових робіт. Певні контрольні 
функції виконують також аналіз і затвердження завідувачем кафедри планів робіт і конкретних навча
льно-методичних заходів кафедри, спостереження за практичним виконанням цих планів.

На кафедрі проводяться регулярні перевірки навчально-методичної роботи викладачів за допомо
гою контролюючих відвідувань занять доцентами і професорами. При перевірці заняття перевіряється 
не тільки викладач, а й інтерни: їхнє ставлення до навчання, дисципліна під час занять і т. д. Переві
ряється також педагогічна майстерність викладача, рівень вимог, цілеспрямованість питань, методич
ні прийоми, індивідуальний підхід до інтернів і т. д. Одна з форм контролю роботи викладача -  обго
ворення на засіданнях кафедри звітів про виконання індивідуальних планів. Викладачі звітують у фо
рмі усних і письмових доповідей. Під час обговорення звітів мова йде не тільки про кількісні показники 
виконання навчального навантаження, а й про якість роботи викладача, підвищення його кваліфікації 
та методичної майстерності.

Отже, контроль навчального процесу - це невід’ємна частина управління навчально-методичною 
роботою, що забезпечує її високий теоретичний і науковий рівні, а отже, якісну підготовку інтернів і лі
карів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів.
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Обласне бюро судово-медичної експертизи 
Департаменту управління охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації

Висвітлено питання методики викладання судової медицини студентам медичного і стоматологічного фа
культетів. Показано, що засвоєння знань із судової медицини дозволяє мінімізувати помилки під час слідчих 
дій, сприяє найкращому використанню досягнень медичної науки для циіей судочинства і дає можливість мак
симально правильно оцінювати експертний висновок. Акцентовано увагу на виконанні експертних функцій у  р і
зних умовах.

Ключові слова: судова медицина, судово-медична експертиза, сучасні технології навчання, лікар-експерт.

Реформування галузі охорони здров’я України неможливе без високоякісної підготовки кадрів на 
основі глибокого вивчення морфологічних і клінічних дисциплін, а також подальшого використання за
своєних знань у повсякденній діяльності сучасного лікаря. Ґрунтовні знання з теорії та практики судо
вої медицини необхідні кожному лікарю насамперед тому, що згідно з чинним законодавством право
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охоронні органи мають право залучати до виконання експертних функцій лікаря будь-якої спеціально
сті, в тому числі й лікаря-стоматолога. Належний рівень підготовки із судової медицини дає можли
вість навчитися грамотно формулювати судово-медичний діагноз чи експертний висновок, а також до
помагати у виконанні експертних функцій у різних умовах. Крім цього, використання здобутих знань, 
умінь і навичок необхідне для вирішення типових завдань: первинний огляд трупа на місці його вияв
лення, обстеження потерпілих, звинувачуваних та інших осіб для встановлення ступеня тяжкості тіле
сних ушкоджень, а також допомога органам дізнання, слідства в організації розкриття злочинів проти 
життя і здоров’я людини, статевих злочинів, злочинів, пов’язаних із професійною діяльністю медичних 
працівників. Необхідно зазначити, ідо засвоєння знань із судової медицини дозволяє уникнути поми
лок у слідчих діях, сприяє найкращому використанню досягнень медичної науки для цілей судочинст
ва і дає можливість максимально правильно оцінювати експертний висновок.

Упровадження сучасних технологій під час вивчення дисципліни та управління навчальним проце
сом передбачає, що після засвоєння предмета «Судова медицина» у своїй професійній діяльності лі
кар будь-якої спеціальності, тобто лікар-експерт, повинен володіти базовими знаннями з медико- 
біологічних аспектів судової медицини (основи судово-медичної танатології, судово-медичної травма
тології, токсикології тощо), знати сучасні можливості судово-медичної експертизи і методи досліджен
ня основних її об’єктів, бути добре ознайомленим із положеннями чинного законодавства про судово- 
медичну експертизу та використовувати ці знання на практиці. Майбутній фахівець має не просто 
одержувати певну суму знань, а й навчитися самостійно їх здобувати, вміти працювати з інформацією, 
щоби надалі не втрачати рівень компетентності та постійно прагнути до підвищення своєї кваліфікації.

Для вдосконалення системи підготовки майбутніх лікарів слід використовувати, на нашу думку, як 
нові, так і традиційні прийоми, методи і засоби вивчення дисципліни, підвищувати роль самостійної 
роботи студентів, а також стимулювати їхню пізнавальну діяльність. Спосіб викладання і засвоєння 
основних практичних навичок повинен мати єдиний методичний підхід. В умовах кредитно-модульної 
системи навчання головну увагу слід спрямовувати на ефективну організацію самостійної роботи 
студентів Саме тут на допомогу викладачеві приходять інформаційні технології, серед яких особливої 
ваги набуває комп’ютеризація навчання. Самостійна робота студентів може бути ефективною лише в 
тому разі, коли викладач скоординує діяльність студента, допоможе йому в професійному 
самовизначенні. У зв’язку з цим великого значення набуває навчально-методичне забезпечення 
дисципліни, яке охоплює такі структурні компоненти: базова програма, конспекти і тези лекцій, тестові 
та інші практичні завдання до тем, теми індивідуальних завдань, питання для модульного та 
підсумкового контролів і самоперевірки знань, словник ключових термінів і понять, список основної та 
додаткової літератури, наочні матеріали (схеми, графіки, таблиці, вологі препарати і муляжі). Викори
стання мультимедійних технологій дозволяє істотно підвищити ефективність навчального процесу в 
цілому та науковий і практичний інтерес до предмета.

Використання ефективних комп'ютерних технологій допомагає викладачу вирішувати багато за
вдань, пов’язаних із покращенням засвоєння теоретичного матеріалу. Так, наявність добре 
підібраного матеріалу за темою практичного заняття дозволяє привернути увагу студента, сприяє 
закріпленню знань під час заняття. Особливо необхідними і цінними вважаємо ці технології, коли під 
час проведення практичних занять не завжди є можливість продемострувати розтин чи мультимедійну 
презентацію розтину, етапи судово-медичного дослідження, що відповідає темі практичного заняття. 
На курсі створені методичні рекомендації, тексти і тези лекцій, мультимедійні презентації, відеофільми 
за окремими темами, тестові навчальні завдання, ситуаційні задачі підготовки до «Крок-2», а також за 
темами, які, безперечно, сприяють покращенню засвоєння матеріалу. Уся необхідна для студента ін
формація представлена в розрукованому й електронному виглядах на курсі, а також у електронній 
бібліотецій та на сайті академії. При проведенні тестування забезпечуються уніфікованість, одночасне 
охоплення контролем усіх студентів, контролювання всього масиву матеріалу, виявлення недоліків 
знань, які вимагають корекції чи додаткового вивчення, а також отримання системних “зрізів” успішно
сті. При цьому зменшується час, який викладач витрачає на здійснення контролю як за темою заняття, 
та і пр^і визначенні рівня знань із попередніх тем

Об’єктивність викладання студентам також досягається перехресним викладанням різних виклада
чів протягом обох семестрів: доцентом і асистентами під час вивчення дисципліни, з веденням єдино
го журналу обліку успішності та відвідування студентів за весь період виконання навчальної програми. 
Усе це дозволяє встановлювати поточний рівень знань, практичних навичок та вмінь студентів, а та
кож полегшує й уніфікує визначення підсумкового рівня знань. Необхідно зазначити, що проконтролю
вати якість викладання предмета всіма викладачами вдається завдяки веденню так званих наскрізних 
журналів.

Методика викладання судової медицини студентам медичного і стоматологічного факультетів пе
редбачає акцентування уваги на виконання експертних функцій, особливо у випадках наявності комбі
нованих травм, дослідження трупів невідомих осіб, експертизи розчленованих, ексгумованих трупів та 
їх кісткових залишків, визначення причини смерті при конкуруючій, фоновій патології та ін

Навчальний процес передбачає контроль та оцінку не лише знань студентів, а й якості їхньої тео

233



ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

ретичної та практичної підготовки в процесі позааудиторної, самостійної роботи на практичних занят
тях, виконання творчо-експериментальних завдань під час науково-дослідної діяльності. На практич
них заняттях широко використовуються матеріали різних видів судово-медичних експертних дослі
джень. Крім різноманітного ілюстративного матерілу за темами, прикладів висновків експерта різних 
відділень бюро, вивчаються акти судово-медичного дослідження трупа, як зразок та у формі індивіду
ального завдання, де студенту за даними обставин справи, зовнішнього і внутрішнього дослідження 
необхідно самостійно сформулювати судово-медичний діагноз та обґрунтувати, ознайомитися з мате
ріалами комісійних і комплексних видів експертиз разом із викладачем. Знання з попередніх морфоло
гічних кафедр є не лише базовими, а й необхідними для практичної діяльності кожного лікаря.

Отже, первинний рівень знань з усіх розділів морфологічної науки, в тому числі судової медицини 
як її складової, -  необхідний фундамент для формування в майбутнього лікаря не лише клінічного, а й 
експертного мислення.
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Узагальнено досвід застосування програм підготовки лікарів-інтернів за фахом «Хірургія». Значна увага 
приділена методам контролю знань і діагностики хірургічної патології. Визначено шляхи покращення профе
сійної підготовки фахівця-хірурга.
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Пошук оптимального об'єднання педагогічних прийомів навчання лікарів-інтернів за фахом «Хірур
гія» заснований на необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців. Одним із завдань є вихо
вання в лікарів-інтернів рис творчої особистості. Досягти цього можна спільними зусиллями викладача 
і лікарів-інтернів, їхньою активністю і достатнім рівнем підготовленості [1,2].

Чинні програми підготовки лікарів-інтернів із різних розділів хірургії заздалегідь передбачають не
повноцінне їх виконання. Навчальні програми мають бути реальними, прагматичними, містити перелік 
конкретних для виконання завдань. Майбутній хірург має бути ознайомлений з основами діагностики і 
надання невідкладної допомоги хірургічним хворим і потерпілим (протишокові заходи, припинення 
кровотечі, розкриття гнійників м'яких тканин, первинна хірургічна обробка ран іт.ін.).

Удосконалення діагностичних можливостей і опанування більшим обсягом оперативних втручань 
має бути метою подальшої спеціалізації. Протягом останніх років серед методів контролю знань знач
ного поширення набув тестовий контроль. Проте цей метод має не лише загальновизнані переваги, а 
й недоліки. Конкретизація клінічних ситуацій розвиває «схемне» лікарське мислення, інтерну 
нав’язується переконання щодо оптимального варіанта відповіді й однозначного рішення задачі, що 
призводить до догматизму мислення.

Метод дискусійного досвіду, що застосовується нами, дає змогу запобігти названим недолікам і 
розвиває в інтернів самостійну пізнавальну діяльність, виховує творчість у вирішенні завдань, пошану, 
вимогливість, демократичність. Дискусійний метод ефективний як у визначенні базового рівня знань, 
так і при підбитті підсумків засвоєння матеріалу [3].

Куратор інтернів, використовуючи свій клінічний і педагогічний досвід, коректує виниклу дискусію і 
скеровує хід думок інтернів. Такий метод формує вміння аргументовано вести дискусію, розвиває клі
нічне мислення, створює відповідний емоційний стан, інтерни з цікавістю готуються до наступного за
няття. Застосування дискусійного методу в поєднанні з іншими дає можливість інтерну краще опану
вати хірургічною наукою.

Останнім часом поширені методи візуальної діагностики у хворих і потерпілих із гострою хірургічною 
патологією, травмами. Різні автори вказують на збільшення кількості пацієнтів, які госпіталізуються в тя
жкому і вкрай тяжкому стані, що ускладнює діагностику. Малоінвазивні дослідницькі прийоми прискорю
ють верифікацію гострої хірургічної патології, підвищують рівень клінічного мислення хірурга [4].

Для обстеження хворих залучали лікарів-хірургів. які проходили інтернатуру на базі кафедри зага
льної хірургії Української медичної стоматологічної академії. Після теоретичного ознайомлення з ме-
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