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The Chronicle of the Department of Pedagogy, Philosophy and Language Training of the Kharkiv 
Medical Academy of Post-graduate Education began in 1931, when the Department of Social and 
Economic Sciences was established at the Ukrainian Institute for the Improvement of Physicians, and 
later in 1964, the Department of Foreign Languages.

Objective processes of the society development led to the need to change the composition, 
structure and scale of the activities of the institutions departments of postgraduate education. 
Therefore, in 2012 the Department of Pedagogy, Philosophy and Language Preparation was created.

The Department is headed by the Doctor of Pedagogical Sciences, Professor O.M. Kasyanova. 
Olena Mykolaivna is the author of more than 150 scientific and educational works on problems of 
pedagogical expertise, monitoring of the quality of education, the theory and practice of informal 
and informational education of adults. Kasyanova O.M. is a member of the Editorial Boards of sci-
entific and practical journals. Olena Mykolaivna has passed professional training at well-known high 
educational institutions of the USA under the program «Monitoring the quality of education» and 
«Educational process, modern methods of teaching and organizing scientific research» at Schiller 
International University (Federal Republic of Germany) to  enhance her level of proficiency. 

Doctors and Candidates of Pedagogical, Philosophical and Philological Sciences work at the De-
partment of Pedagogy, Philosophy and Language Training. Over the period of existence of the De-
partment more than 80 scientific works were published, among them textbooks on philosophy and 
modeling of professional activity of a specialist, educational and methodical manuals on monitoring 
and expert examination in education, Ukrainian and foreign languages   used by departments of high-
er medical educational institutions (HMEI). The Department annually enhances the qualification of 
more than 500 people, including lectures of higher medical educational institutions of Ukraine and 
the Republic of Uzbekistan, scientists of research institutes of the Ministry of Health of Ukraine, and 
medical specialists.

The Department collaborates with the specialized departments of the Kharkiv Medical Academy 
of Postgraduate Education (KhMAPE), the State High Educational Institution «University of Edu-
cational Management» of the National Academy of Education Sciences of Ukraine, the Institute of 
Pedagogy of the National Academy of Education Sciences of Ukraine (Department of Economics 
and Management of General Secondary Education), the Kharkiv H. Skovoroda National Pedagogical 
University, the National Pharmaceutical University.

Promising areas of the Department development include the following: use of resource capabil-
ities of KhMAPE, the most powerful higher education institution in Ukraine, IV level of accreditation, 
implementing competent, improving the qualifications of the academic staff of HMEI and medical 
specialists through personalized and acmeological approaches in accordance with the requirements 
of modern development of higher medical education and social demand.

Літопис кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки Харківської медичної акаде-
мії післядипломної освіти розпочинається з 1931 року, коли в Українському інституті удоско-
налення лікарів було створено кафедру соціально-економічних наук, а згодом, у 1964 році – 
кафедру іноземних мов. 

Об’єктивні процеси розвитку суспільства зумовили необхідність зміни складу, структури і 
масштабів діяльності кафедр закладів післядипломної освіти. Відтак, у 2012 році була створе-
на кафедра педагогіки, філософії та мовної підготовки.

Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор О.М. Касьянова. Олена Миколаївна 
є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць з проблем педагогічної екс-
пертизи, моніторингу якості освіти, теорії та практики неформальної та інформальної освіти 
дорослих. Касьянова О.М. входить до складу редакційних колегій науково-практичних жур-
налів. Для підвищення власного професійного рівня Олена Миколаївна стажувалась у відо-
мих вищих навчальних закладах США за програмою «Моніторинг якості освіти» та «Освітній 
процес, сучасні методики викладання та організація наукових досліджень» у Міжнародному 
університеті імені Шиллера (Федеративна республіка Німеччина).

На кафедрі педагогіки, філософії та мовної підготовки працюють доктори та кандидати 
педагогічних, філософських та філологічних наук. За період існування кафедри було опублі-
ковано понад 80 наукових праць, серед яких підручники з філософії та моделювання про-
фесійної діяльності фахівця, навчально-методичні посібники з моніторингу та експертизи в 
освіті, української та іноземних мов, якими користуються на кафедрах вищих медичних на-
вчальних закладів (ВМНЗ). На кафедрі щорічно підвищують кваліфікацію понад 500 осіб, се-
ред яких викладачі вищих медичних навчальних закладів України та республіки Узбекистан, 
наукові співробітники науково-дослідних інститутів Міністерства охорони здоров`я України, 
медичні фахівці. 

Кафедра співпрацює з профільними кафедрами Харківської медичної академії післяди-
пломної освіти (ХМАПО), ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України», Інститу-
том педагогіки НАПН України (відділ економіки та управління загальною середньою освітою), 
Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди, Національним 
фармацевтичним університетом. 

Перспективними напрямами розвитку кафедри визнано використання ресурсних можли-
востей ХМАПО – найпотужнішого в Україні вищого навчального закладу IV рівня акреди-
тації – в реалізації компетентнісного, персоналізованого та акмеологічного підходів у під-
вищенні кваліфікації викладачів ВМНЗ та фахівців-медиків відповідно до вимог сучасного 
розвитку вищої медичної освіти та соціального замовлення.
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Кафедра психології і педагогіки одна з перших загальнотеоретичних кафедр, які були 
створені в Національному університеті фізичного виховання і спорту України у 1933 році (в 
той час Київському державному інституті фізичної культури). Свою діяльність кафедра розпо-
чала у складі 3-х осіб. Формування наукової школи та розвиток кафедри психології і педагогі-
ки розпочалися фактично на початку 50-х років. В різні роки кафедру очолювали: професор 
Єрьоменко І.Г., доцент Богуш М.Р., професор Оніщенко І.М., доцент Гуменюк М.П., професор 
Ложкін Г.В., професор Воронова В.І. Стараннями науково-педагогічного складу кафедри була 
започаткована підготовка магістрів зі спеціалізації «Психологія спорту», яка успішно здійсню-
ється вже понад двадцяти років.

Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, професор Т.В. Петровська, автор понад 120 
наукових та навчально-методичних праць. Завдання кафедри націлені на підвищення якості 
та ефективності навчальної, методичної, наукової діяльності. Навчальний процес забезпечу-
ють три професори кафедри, доктор педагогічних наук та 8 кандидатів наук.

Науково дослідна робота кафедри спрямована на дослідження технологій психолого-пе-
дагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності. Результати наукового 
дослідження впроваджуються в процес навчання студентів, слухачів центру підвищення 
кваліфікації та післядипломної освіти, тренерів спортивних федерацій. Здійснюється науко-
во-методична допомога в психологічній підготовці спортсменів дитячо-юнацької спортив-
ної школи, молодіжної та юнацької національних збірних команд України з футболу, цен-
тру ліцензування Федерації футболу України. Професори кафедри В.І. Воронова, О.Р. Гринь 
приймають участь у проведенні курсів ліцензування тренерів з футболу України,  Білорусі та 
Литви. На кафедрі в різні роки підготовлено та захищено понад 60 дисертаційних робіт на 
здобуття наукового ступеня. Кафедра підтримує наукове партнерство з науково дослідним 
інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторією соціальної та організа-
ційної психології. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлені та видані монографії, на-
вчальні та методичні посібники, серед яких: «Конфлікти у сумісній діяльності», «Технології 
розв’язання конфліктів у педагогічній взаємодії», «Психологія спорту», «Майстерність спор-
тивного педагога», «Педагогічна майстерність. Практикум», «Психологія здоров’я людини», 
«Гендерна психологія», «Психологічне забезпечення та супровід спортивної діяльності», «Пе-
дагогіка: дидактичні матеріали». Обсяг публікацій кафедри постійно збільшується за рахунок 
активної наукової діяльності професорсько-викладацького складу, здобувачів, аспірантів.

The Department of Psychology and Pedagogy is one of the first general theoretical departments 
that were created at the National University of Physical Education and Sports of Ukraine in 1933 
(at that time, the Kyiv State Institute of Physical Culture). The Department started its activity in the 
structure of 3 people. The formation of the scientific school and the development of the Department 
of Psychology and Pedagogy began in fact in the early 50’s. In different years the Department was 
headed by Professor Yeromenko I.h., associate professor Bogush M.R., professor Onishchenko I.M., 
associate professor Gumenyuk M.P., professor Lozhkin H.V., professor Voronova V.I.. With the efforts of 
the scientific and pedagogical staff of the Department the training of masters from the specialization 
“Psychology of Sport” was started which has been successfully implemented for more than twenty 
years. 

The Department is headed by a candidate of pedagogical sciences, professor T.V. Petrovska, the 
author of more than 120 scientific and teaching works. The tasks of the Department are aimed at 
improving the quality and effectiveness of the educational, methodological, and scientific activities. 
The teaching process is provided by three professors of the Department, a doctor of Pedagogical 
Sciences and 8 candidates of Sciences. 

The research work of the Department is aimed at researching technologies of psychological and 
pedagogical support and development of subjects of sports activity. The results of the scientific re-
search are being introduced into the process of training students, students of the Center for the 
development of advanced training and postgraduate education, trainers of sports federations. Sci-
entific and methodical assistance is provided in the psychological training of athletes of the children’s 
and youth sports school, youth national teams of Ukraine on football, licensing center of the Foot-
ball Federation of Ukraine. The Professors of the Department V.I. Voronova, O.R. Grin participate in 
conducting the licensing courses for the football coaches from Ukraine, Belarus and Lithuania. Over 
60 dissertation papers have been prepared and defended at the Department in different years for 
obtaining a degree. The Department supports scientific partnership with Research Institute of Psy-
chology named after H.S. Kostyuk of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, a 
laboratory of social and organizational psychology.

The scientific and pedagogical staff of the Department prepared and issued monographs, ed-
ucational and methodological aids, among them: “Conflicts in the Joint Activity”, “Technologies for 
Solving Conflicts in Pedagogical Interaction”, “Psychology of Sport”, “Mastery of the Sports Teacher, 
“Pedagogical Skill. Workshop”, “Psychology of Human Health”, “Gender Psychology”, “Psychological 
Support and Support of Sports Activities”, “Pedagogy: Didactic Materials”. The volume of publications 
of the Department is constantly increasing at the expense of active scientific work of the faculty, 
candidates, postgraduates.
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