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Уданій роботі відображені основні моменти нової навчальної програми з судової медицини для студентів медичних 
факультетів. Із власної практики подані особливості проведення навчального процесу та шляхи його оптимізації 
для студентів медичного факультету зі спеціальності "Педіатрія". 
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Вступ. Судова медицина - галузь науки, яка 
вивчає питання медичного, біологічного та медико-
криміналістичного характеру, що виникають у 
практичній діяльності органів правосуддя та 
законодавства у випадках злочинів, направлених 
проти здоров'я та життя громадян. Сучасна судова 
медицина вийшла далеко за межі прикладних знань. 
Окремі її розділи розроблені відповідно до кримі-
нального та цивільного законодавства і виклада-
ються тільки в судовій медицині. Знання з судової 
медицини важливі для всіх медичних дисциплін, 
оскільки без них неможливо обійтися при загальній 
підготовці лікаря. 

Згідно з діючим кримінально-процесуальним 
Законодавством України (ст. 192, ст. 193 КПК 
України), кожен лікар може бути залучений до 
участі у проведенні окремих слідчих дій, огляду 
живих осіб та ін. [1]. 

Крім того, у процесі своєї повсякденної ліку-
вально-профілактичної роботи лікар постійно 
стикається із питаннями, які мають відношення до 
захисту прав особи при заподіянні шкоди її здоров'ю, 
а в окремих випадках і життю. Це набуває особли-
вого значення, коли записи в медичних документах 
(історії хвороби, амбулаторній карті) є єдиним 
доказом вини підозрюваного чи звину-вачуваного. 

Обов'язковими є також точна і повна діагностика 
змін, які виникли в організмі людини під впливом 
зовнішніх факторів, своєчасне виявлення і повідом-
лення органів влади про випадки гострозаразних 
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чи венеричних захворювань, повідомлення у 
правоохоронні органи про випадки тяжких травм 
або підозри на насилля, в тому числі й по відноше-
нню до дітей. 

О с н о в н а ч а с т и н а . Мета нашої роботи є 
відображення особливостей набуття теоретичних 
знань і практичних навичок та вмінь студентами 
медичних факультетів зі спеціальності "Педіатрія" 
при вивченні ними судової медицини. 

Навчальний процес у вищих навчальних закладах 
- це система організаційних і дидактичних заходів, 
спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному 
освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно 
до Державних стандартів освіти. 

Навчальний процес базується на принципах 
науковості, гуманізму, демократизму, наступності 
та безперервності [2]. 

Судова медицина у медичних ВНЗ вивчається 
на V курсі, оскільки для її опанування необхідні 
знання із більшості базових і фахових предметів, 
які вивчаються на попередніх курсах. 

З метою засвоєння студентами знань з теорії та 
практики навчальний процес слід проводити на 
високому науково-практичному рівні із застосу-
ванням сучасних методів контролю знань. 

Лекційний курс включає в себе 18 годин, в якому 
необхідно викласти новітні наукові дані з основних 
розділ ів судової медицини. 

Для студентів V курсу зі спеціальності "Педіатрія", 
як і для тих, хто вивчає лікувальну справу, згідно з 
програмою для студентів вищих медичних 
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навчальних закладів 111-І V рівнів акредитації [3], 
обов'язковими є 36 годин аудиторних практичних 
занять. На них необхідно розібрати організаційні 
та процесуальні основи судово-медичної служби 
України, основні питання танатології, судово-
медичної травматології, дії фізичних факторів та 
хімічних речовин, кисневого голодування, експер-
тизи потерпілих, звинувачуваних та інших живих 
осіб, експертизи речових доказів біологічного 
походження. 

Вважаємо також за доцільне включити у перелік 
практичних занять такі теми, як судово-медичну 
експертизу трупів новонароджених, особливості 
судово-медичного обстеження дітей та підлітків, 
особливості перебігу отруєнь у дітей та ін. 

Під час цих занять студенти під керівництвом 
викладача вирішують також контрольні тестові 
завдання, обговорюють ситуаційні задачі, вивча-
ють основні об'єкти судово-медичної експертизи, 
описують сухі та вологі макропрепарати. 

Особлива увага приділяється заняттям, що 
проводяться у секційному залі. Тут студенти 
спочатку ознайомлюються із методикою судово-
медичного дослідження трупів, а потім виконують 
і самостійний розтин, за яким оформляють курсову 
роботу після отримання даних додаткових методів 
дослідження до кінця навчального семестру. 
Виконанню цієї частини роботи сприяє створений 
на базі Чернівецького обласного бюро судово-
медичної експертизи науково-практичний комплекс 
із двома секційними залами. Один із залів призна-
чений для самостійної роботи студентів під керів-
ництвом викладачів, де вони у повному обсязі 
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виконують практичну експертно-діагностичну 
роботу. Водночас і практичні судово-медичні екс-
перти залучаються до навчального процесу, 
демонструють різні випадки із своєї судово-медич-
ної практики, сприяють набуттю студентами 
практичних навичок та вмінь. Такий підхід сприяє 
оптимізаціїнавчального процесу, дозволяє підтри-
мувати на високому рівні свою кваліфікацію прак-
тичним судово-медичним експертам та спільно 
вирішувати складні питання, що виникають у 
практичній експертній діяльності. 

Навчальною програмою передбачено також 36 
годин для самостійної позааудиторної роботи 
студентів, яку вони виконують протягом семестру 
у вигляді коротких рефератів в окремих зошитах 
за запланованими темами. 

Опанування судовою медициною в рамках вимог, 
передбачених навчальною програмою із враху-
ванням запропонованих особливостей, дасть змогу 
майбутнім лікарям виконувати свою роботу із 
глибоким розумінням правових та судово-медич-
них аспектів медичної діяльності. 

Висновки: 1. Виконання у повному обсязі 
навчальної програми з судової медицини із враху-
ванням запропонованих особливостей дає змогу 
студентам набути знання, практичні навички і 
вміння, необхідні для майбутньої практичної роботи. 
2. Профілізація предмета та створення науково-
практичного комплексу сприяє оптимізації навчального 
процесу з судової медицини. 3. Перспективними для 
подальших пошуків у даному напрямку є розробка 
і включення у навчальний процес із судової 
медицини спеціалізованих тем для студентів 
медичних факультетів заокремими спеціальностями. 
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