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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

молодших та старших курсів; утруднення під час 
пошуку необхідних психолого-педагогічних методик 
для діагностики, а також необхідна математична об-
робка одержаних результатів тощо. 

Студенти використовують різноманітні навча-
льно-методичні посібники. Наприклад, y [2, 3] осно-
вний акцент зроблено на такі аспекти педагогічної 
практики: 

• адаптація студентів до педагогічної діяль-
ності шляхом моделювання навчальних занять різ-
них типів та мікровикладання; 

• методика проведення навчальних занять. 
Важливого значення приділено формуванню у сту-
дентів здатності до аналізу та самоаналізу навчаль-
них занять та практики в цілому, оскільки це добрий 
засіб для розвитку їх педагогічного мислення, вста-
новлення причинно-наслідкових зв’язків, порівняння 
варіантів розв’язку педагогічних задач із урахуван-
ням ситуації, обставин, вікових та індивідуальних 
особливостей учасників;  

• формування вміння не тільки розв’язувати, 

але й складати навчальні завдання різних рівнів 
складності, трудності та проблемності (застосування 
інформації для порівняння, пояснення раніше вивче-
них фактів, явищ; узагальнення, встановлення при-
чинно-наслідкових зв’язків між ними, пояснення і 
передбачення нових фактів; пошук інших способів 
розв’язування задач; уміння складання обернених та 
аналогічних задач до вихідної з конкретними чисе-
льними даними чи в загальному виді; формулювання 
питання до задачі чи задачної ситуації, тексту підру-
чника, таблиць тощо). 

Таким чином, перебіг педагогічної практики 
майбутніх викладачів вищої школи розглядаємо як 
ефективний засіб розвитку набутих ними психолого-
педагогічних та міждисциплінарних знань і вмінь у 
реальних умовах освітянської діяльності. Одним із 
важливих чинників ефективності такого процесу ро-
зглядаємо застосування елементів науково-дослідної 
роботи, що дає змогу розробляти принципово нові 
підходи до підготовки сучасних конкурентноспро-
можних науково-педагогічних кадрів. 
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Medical profession is a very specific field of 
human activity. It requires continuous improvement. 
Development of science and technique, huge amount of 
new information encourage physicians to improve their 
qualification. This is a very important task for the sphere 
of health care.  

The first Clinical Institute for Doctors’ 
Improvement in Ukraine was organized by “Doctors’ 
Council” in 1918 in Kyiv. It was non-governmental, 
private educational enterprise. This institute had not very 
big educational and technical base: ambulance station 
with a pharmacy, chemical and bacteriological 
laboratory, polyclinic and a hospital for 25 beds. 
Unfortunately, hospital was closed very soon in 1919, 
because it was dis-repaired [1, p. 31]. We have to take 
into account that at that time there was a civil war. 
Institute was nationalized in 1919 and it became the first 
state institute for postgraduate doctors’ training. In 1920 
the first listeners, who graduated medical institutes in 
1919-1920 got the first “recurring” cycle [1, p. 32].  

At that time there was a civil war, so it was 
decided to organize the Kharkiv State Institute for 
Doctors’ Improvement, in November, 1923. Professors 
of this institute used a big variety of forms for training of 
medical staff of different levels. In 1923 the main task of 
post-graduate courses was training of local physicians 
from periphery [2, p. 2]. Later, in 1927, it got the name 
Ukrainian Central Institute for Doctors’ Improvement [3, 
p. 5].  

The Institute organized the re-training not only 
for local specialists, but also for the health profile 
doctors in physical culture, radiology, mothers and 
child’s health care [4, p. 4]. 

Further development of science and health 
practice, scientific disciplines and medical experience 
were introduced into the post-graduate training [5, p. 9].  

Educational plan of Ukrainian Institute for 
Doctors’ Improvement from the very beginning had 
fundamental, related and general disciplines [6, p. 66]. 
“Social Hygiene” and “Organization of Public Health” 
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were general ones. 
“Social Hygiene” before 1926-1927 was 

presented by episodic lectures devoted to sanitary 
education and social-hygiene disciplines. In 1926 the 
initial form transformed into senior lecturer course, and 
later was formed as a Department of Social Hygiene. 

The main aim of the department there was 
doctors’ improvement for practical work in different 
fields of health care [6, p. 66].  

For the preparing of policy makers for public 
health (Head Doctors, Local Health Inspectors, Heads of 
Dispensaries, Heads of Medical Departments at 
Factories and Plants, etc.) it was necessary to organize 
the Department of Public Health Organization [7, p. 10]. 
This department started to train specialists in November, 
1930 [7, p. 10]. It was the first Department of Public 
Health Organization in the state.  

Professors of this department started the work 
for systematization of legislation on health care, working 
out of clear forms of this discipline and writing the 
compulsory text-books devoted to the planning and 
organization of public health, health centers and medical 
sanitary sections at the factories [6, p. 66].  

Educational work of the department was built in 
such a way:  

- Professor Merkov O. M. presented lectures devoted to 
the organization of public health,  

- Assistants worked with the students at practical lessons. 
Department offered its courses for cycles of 

therapists, surgeons, pediatricians, gynecologists and 
obstetricians, communal doctors, doctors of medical 
health points, and sanitary doctors for industrial 
enterprises [8, p. 67]. At the courses of specialization 
department trained Heads of district branches of health 
care, inspectors of maternity and childhood institutes, 
and medical statistics. 

Lecturers of this department offered listeners 
methodic of analysis and research of therapeutic aid and 
medical service of children and female population.  

From early 1950-s department started to teach 
postgraduate students for medical and sanitary statistics. 
Practical lessons were devoted to the formation of 
students’ basic research skills. They had to bring the 
statistic data related to their own hospital or clinic and 
using special methodic had to form the review. It was 
mostly independent work and teachers of the department 
just oriented listeners sharing by the main points and 
criteria of this research activity.  

In conclusion, we have to underline that the 
organization of postgraduate training in Ukraine has 
deep and rich traditions. Using of this treasure would 
help modern specialists to continue the formation of the 
original system of re-training for doctors. 
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Розглядаючи професійну підготовку фахів-
ців, варто відмітити, що основна частина цієї педаго-
гічно-практичної ниви полягає в площині освіти до-
рослих. І це не дивно: у нинішній час швидких змін 
та трансформацій векторів професійної необхідності 
фахівець постійно має перебувати у стані навчання, 
набуття нових навичок, підвищення кваліфікації то-
що. 

Для вивчення можливостей розвитку профе-
сійної освіти, на нашу думку, потрібно розглянути 
теоретичні засади виникнення системи освіти дорос-
лих загалом, адже саме в історичному розрізі, при 
вивченні початкових теорій галузі, найкраще осмис-
люються шляхи вдосконалення та розбудови профе-
сійної підготовки. 

Перші спроби теоретичного упорядкування 
галузі освіти дорослих датуються початком 
ХХ століття. Потреба у науковому обґрунтуванні ви-
никла одночасно у Європі та на американському ко-
нтиненті. Спочатку основна увага фокусувалась на 
інтелектуальних особливостях дорослої людини і 
лише побічно досліджувалися зв’язки між особою та 
її культурним розвитком. Саме на цьому зв’язку ба-
зується педагогічний підхід школи Дьюї, яскравий 
представник якої – Едуард Ліндман (E. Lindeman) – 
ставить знак рівності між життям і навчанням: “All 
of life is learning, for this reason, education can have no 
end” (Все життя – це навчання, і тому освіта не за-
кінчується) [1, с. 2]. Науковець визначає освіту як 
колективне соціальне явище.  

107 


