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2Обласне бюро судово-медичних експертиз Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА 
Методика викладання предмета передбачає контроль якості засвоєних знань на кожному занятті, зокрема на 
підсумковому занятті та за темами самостійної роботи студентів. Систематичний контроль сприяє кра-
щому засвоєнню знань майбутніми фахівцями і розумінню ними суті експертних завдань. 
The teaching methodology of the subject involves quality control of the acquired knowledge at every lesson and particu-
larly during the final lesson, including the topics which are not in the classroom lesson plan. Systematic control helps to 
better obtain the knowledge and understand the essence of expert tasks.  
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Постійне розширення можливостей судово-медичної науки і судово-медичної експертизи, зокрема завдяки 
впровадженню нових, дедалі досконаліших та інформативніших методів досліджень, сприяє підвищенню ролі й 
ефективності судової медицини в розкритті, розслідуванні та запобіганні злочинам. Тому обізнаність із сучасними 
можливостями судової медицини як науки та вміле використання на практиці результатів її досліджень є необхід-
ними умовами підготовки висококваліфікованих лікарів різних профілів. Лікарі будь-якої спеціальності впродовж 
усієї професійної діяльності постійно стикаються з потребою розв’язання морфологічних, клінічних, експертних 
задач [1; 2]. 

Викладання судової медицини на 4 курсі медичного факультету, на 3 курсі стоматологічного факультету та на 
факультеті підготовки іноземних студентів за спеціальностями «Стоматологія» і «Лікувальна справа» проводить-
ся згідно з типовими, робочими та наскрізними навчальними програмами з дисципліни, навчальними планами, 
чинними положеннями ВДНЗУ «УМСА», а також вимогами Болонського процесу [2; 6]. 

Під час підготовки лікарів у медичному ВНЗ метою навчання і завданням освітньої системи є формування в 
майбутнього фахівця в галузі охорони здоров’я клініко-морфологічного мислення. Цей термін означає здатність 
лікаря застосовувати фундаментальні знання з базових і клінічних дисциплін та мати практичні навички розуміння 
перебігу і прояву хвороб, що є основою безпечної й ефективної допомоги пацієнтам. Клініко-морфологічне мис-
лення і розуміння експертних завдань – також невід’ємна складова вивчення і застосування знань із судової ме-
дицини [4]. 

Якість медичних знань із базових і клінічних дисциплін, що вивчалися студентами раніше, контролюється на 
всіх етапах вивчення предмета «Судова медицина». Структура кожного заняття із судової медицини передбачає 
не лише з’ясування сутності його ключових понять і термінів, а й бесіду викладача зі студентами з метою визна-
чення первинного рівня знань із морфологічних дисциплін: анатомії, гістології, патоморфології тощо, зосереджен-
ня на клініко-морфологічних формах хвороб і правильному трактуванні термінів, що водночас сприяє 
міжпредметній інтеграції.  

Методика викладання судової медицини студентам медичного № 1, № 2, стоматологічного факультетів спря-
мована на формування в майбутніх фахівців готовності до виконання експертних функцій і формування експерт-
ного компонента лікарського мислення. Усі навчальні цілі під час викладання дисципліни зосереджені на 
використанні наявних досягнень судово-медичної науки і практики не лише для потреб органів слідства та судо-
чинства, а й для галузі охорони здоров’я. 

Засвоєння навчальної програми з предмета «Судова медицина» і «Судова медицина (стоматологія)» 
передбачає насамперед, згідно із законодавством України, виконання положення, що лікар будь-якої 
спеціальності може бути залучений до експертних дій із приводу огляду трупа на місці його виявлення та судово-
медичного розтину трупа, а також участі в інших видах експертиз. Це положення має здебільшого винятковий ха-
рактер, але потребує від лікарів усіх фахів знань із предмета «Судова медицина». Тобто перш за все, крім вико-
нання навчальної програми і навчального плану з цієї дисципліни, лікар-експерт (тобто лікар-спеціаліст, залуче-
ний до експертних дій) мусить володіти базовими знаннями з медико-біологічних питань судової медицини (основ 
судово-медичної танатології, судово-медичної травматології тощо), знати сучасні можливості судово-медичної 
експертизи і методи дослідження основних її об’єктів, бути добре ознайомленим із положеннями чинного законо-
давства про судово-медичну експертизу та використовувати ці знання на практиці [3; 5]. 

Під час практичних занять із «Судової медицини» студенти присутні на проведенні судово-медичних експер-
тиз трупів, обстеженні живих осіб на клінічній базі – у відділеннях бюро судово-медичної експертизи. Також на 
базі кафедри практичні заняття за темами проводяться з використанням вологих препаратів (макропрепаратів), 
муляжів, фотоілюстрацій. На практичних заняттях значна увага приділяється дослідженню й опису ушкоджень 
м’яких тканин і кісток, відповідно до алгоритмів опису з метою вдосконалення експертних та клінічних навичок. Ці 
етапи навчального процесу виконуються також завдяки широкому використанню індивідуальних завдань, 
ситуаційних задач і тестового контролю знань. 

Для кращого засвоєння лекційного матеріалу на практичних заняттях постійно застосовується ілюстраційний 
матеріал: таблиці, графологічні схеми, слайди, ілюстрації, мультимедійні презентації. Наявність добре дібраних 
навчально-методичних матеріалів за темами практичних занять дає змогу привернути увагу студента, підвищити 
його зацікавленість предметом, сприяє закріпленню здобутих під час заняття знань. Такі методи проведення 
практичних занять необхідні, коли не завжди є можливість продемонструвати розтин чи мультимедійну 
демонстрацію за темою практичного заняття. Розроблені методичні рекомендації для підготовки до практичних 
занять і тем, що підлягають самостійному вивченню, а також тестові навчальні завдання, окремі блоки завдань 
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для підготовки до ліцензованого іспиту «Крок-2», безумовно, сприяють кращому засвоєнню матеріалу [2; 6]. 
Студенти активно використовують методичні розробки до практичних занять, що містять питання за темою 

цих занять, перелік практичних навичок, а також тестові завдання та ситуаційні задачі. Крім того, створено пакети 
тестових завдань і ситуаційних задач за темами та на ПМК, а також завдання для іспиту «Крок-2», що наявні в 
роздрукованому варіанті та електронному вигляді в електронній бібліотеці й на сайті ВДНЗУ «УМСА». Також сту-
денти протягом практичних занять самостійно працюють над судово-медичною документацією (акти судово-
медичного дослідження і висновки судово-медичних експертиз). На практичних заняттях кожен студент отримує 
оцінку з урахуванням усної відповіді, розбору тестових завдань і ситуаційних задач за темою практичного заняття 
разом із викладачем, які викладені в методичних розробках, а також за самостійну роботу – за варіантами: тести і 
ситуаційні задачі, тобто виконання індивідуальних завдань. Аналіз помилок проводиться спільно з викладачем 
наприкінці заняття.  

Із метою опанування практичних навичок із визначення постмортальних змін, виду і характеру ушкоджень сту-
денти детально описують ушкодження, спричинені різноманітними чинниками, за певними алгоритмами, склада-
ють мотивовані, повні, обґрунтовані відповіді на запитання щодо характеру ушкодження і механізму утворення 
тілесного ушкодження. Самостійно, згідно з блоковими завданнями за темами, описують ушкодження шкіри, 
кісток і внутрішніх органів, використовуючи макропрепарати, а також пошкодження одягу. Під час кожного прак-
тичного заняття перед студентом стоїть завдання відповісти на поставлені запитання, тобто сформулювати 
експертні висновки щодо механогенезу ушкодження, характеру, ступеня тяжкості, його давності, причинно-
наслідкового зв’язку тощо; вміти трактувати результати гістологічних, цитологічних, імунологічних, 
токсикологічних, криміналістичних досліджень. Протягом вивчення предмета «Судова медицина» майбутні фахів-
ці вчаться виявляти й описувати морфологічні ознаки на трупі різних видів насильницької смерті, формулювати 
судово-медичний діагноз, складати фрагмент протоколу огляду місця події, що стосується опису трупа. 
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Чобанов Р. Э., Исламзаде И. Ф. 

Азербайджанский медицинский университет,  
Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения 

Статья посвящена проблеме обеспечения качества образования на кафедре общественного здоровья и ор-
ганизации здравоохранения Азербайджанского Медицинского Университета, мер по определению знаний и на-
выков студентов, а также основных требований к преподавателям, представленных в Декларации о систе-
ме обеспечения качества образования. 
The article is devoted to the problem of ensuring the quality of education at the Department of Public Health and Health 
Organization of Azerbaijan Medical University, the quality of measures in order to determine students' knowledge and 
skills, as well as the basic requirements for teachers presented in the Declaration on the Quality Assurance System of 
Education.  
Ключевые слова: качество образования, критерии оценки знаний и навыков,  
требования к преподавательскому составу. 

The article deals with the issues ofen suring the quality of education in the Azerbaijan Medical University, the criteria 
for assessing the knowledge and skills of students, as well as there quirements for teaching staff. 

Декларация об обеспечении качества образования на кафедре общественного здоровья и организации здра-
воохранения Азербайджанского Медицинского Университета разработана согласно принципам Обеспечения Ка-
чества (ENQA) Европейского Пространства Высшего Образования (ЕНЕА), согласована и утверждена Решением 
Ученого Совета Азербайджанского Медицинского Университета от 27 февраля 2017 года и Решением Централь-
ной Методической Комиссии от 15 февраля 2017 года (протокол № 2). В Декларацию включено 7 следующих 
пунктов:  


