
Уже із середини 1980 х рр. традиційним стало проведення навесні Тижня 

факультету за участю творчих лабораторій, художніх колективів, кафедр та 

студентського самоврядування факультету. Наприклад, 2003 р. програмою 

Тижня факультету було передбачено проведення низки заходів, тематично 

об'єднаних у День науки, День знань, День творчості, День мистецтва, День 

народознавства і культури.  

2004 р. до програми Тижня факультету були включені такі заходи: 

конкурс олімпіада виконавської майстерності студентів спеціальності 

"Музика"; мистецька вітальня – зустріч викладачів психолого-педагогічного 

факультету з виконавцями творів класичної музики: асист. кафедри музики і 

співів С. О. Глушковою, викладачем музичного учи лища О. І. Бугай, асист. 

кафедри музики і співів О. А. Возовик та ін.; "Мистецтво без кордонів" – 

хореографічне свято за участю творчих лабораторій секції хореографії, 

художніх колективів міста і області; виставка малюнків дітей "Веселкою фарб 

нехай розквітнуть долі..."; "Таланти факультету презентують" – концерт 

студентів психолого-педагогічного факультету; СТЕМ "А на нашому поверсі" – 

творча зустріч викладачів та студентів психолого-педагогічного факультету з 

мешканцями гуртожитку; науково методичні семінари "Проблеми соціально 

педагогічної діяльності у роботі з дітьми та молоддю" та "Теоретично 

методичні аспекти гармонійного розвитку особистості дитини"; зустріч 

студентів психологів із шкільними психологами міста – випускниками 

факультету; педагогічна майстерня "Мистецтво у викладанні іноземної мови"; 

конкурс огляд студентів спеціальності "Соціальна педагогіка та іноземна мова", 

"Дефектологія і логопедія", "Практична психологія і соціальна педагогіка", "Я і 

моя майбутня професія"; конкурс "Комп'ютерні технології у процесі підготовки 

фахівців на психолого-педагогічному факультеті ПДПУ імені В. Г. Короленка"; 

зустріч із митцем, художником Віктором Олександровичем Трохименком 

Мілютіним; дискусійний круглий стіл "Актуальні питання сучасної 

психологічної науки"; дискусійний круглий стіл "Теоретичні основи організації 

навчально-виховного процесу у дошкільних закладах"; методична майстерня 

"Лінгвістичні засади підготовки вчителя початкової школи"; творчий вернісаж 

"Мистецька освіта. Реалії і проб леми"; спортивні змагання з футболу серед 

студентів психолого педагогічного факультету на приз ректора університету 

проф. В. О. Пащенка . 

2010 р. Тиждень факультету пройшов 10–19 березня під такими гаслами: 

"Вибір молоді – наука!", "Молодь обирає активну життєву позицію!", "Молодь 

– за здоровий спосіб життя!", "Молодь обирає професію за покликанням!", 

"Молодь обирає мистецтво!", "Вибір молоді – духовність!". У програмі Тижня 

факультету 2011 р. було проведено заходи з формування культури студентської 



молоді, зокрема круглий стіл "Культура і духовність молоді як проблема 

педагогічної освіти"; виставки студентських художніх та фоторобот "Традиції 

української ляльки", "Світ моїх захоплень", "Яскраві миті студентського 

життя", "Подих весни"; конкурс виконавської майстерності "Покликання – 

музикант"; фестиваль дитячих хореографічних колективів "Танцюючі 

перлинки"; фестиваль студентських хореографічних постановок 

"Танцювальний серпантин"; лекція диспут проф. В. Ф. Моргуна "Критерії 

справжнього кохання"; літературно музичний вечір до 140 річчя від дня 

народження Лесі Українки; лекція концерт із нагоди 130 річчя від дня 

народження В. О. Щепотьєва; свято студентської поетичної творчості "Повінь 

душі" та ін. 

Тиждень факультету 2012 р. відзначився великою кількістю проведених 

май стер класів, а саме: "Розвиток творчих здібностей засобами ручної праці у 

дітей дошкільного віку", майстер клас із лялькарства "Із бабусиної скрині…", 

"Національні свята Німеччини", "Формування творчих здібностей у студентів 

спеціальності "Початкова освіта" й "Дошкільна освіта" засобами техніки 

орігамі" та ін. 

2013 р. Тиждень факультету було проведено в рамках відзначення року 

дитячої творчості в Україні. Проведені заходи відповідали поставленій 

тематиці: творча зустріч майстра народної творчості Н. М. Дігтяр зі школярами 

"Майстер клас з малярства на склі", презентація студентами спеціальності 

"Соціальна педагогіка" інформаційно-просвітницьких, пропагандистсько-

рекламних форм роботи з дітьми та молоддю на соціально педагогічну 

тематику "Творчі студенти – творчим дітям", творча зустріч із заслуженим 

майстром народної творчості України В. О. Омеляненком "Глина – то жива 

істота", виставки художніх робіт студентів та викладачів кафедри 

образотворчого мистецтва "Перлинки творчості" та "Весняні барви", круглий 

стіл "Творчість дитини: погляд психолога", майстер клас із Петриківського 

розпису для учнів старших класів "Дивоцвіт", майстер клас із виготовлення 

вітальних листівок у техніці декупажу, поп-апу та скраббукінгу "Вітальна 

листівка", науково методичний семінар "Життєтворчість дошкільника: теорія і 

практика", дискусійно-методичний майданчик "Роль мовленнєвого середовища 

у розвитку творчості учнів і студентів" та ін. 

6-12 березня 2017р. відбувся тиждень психолого-педагогічного 

факультету за участю творчих лабораторій, художніх колективів, кафедр, 

виховного відділу та активного студентства. До програми тижня увійшли: - 

заходи науково-практичного, методичного, просвітницького спрямування: 

лекція-бесіда «Сім критеріїв справжнього кохання» (кафедра психології), 

семінар-тренінг «Альтернативні засоби комунікації для дітей з аутистичним 



спектром розладів» (кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи), подіумна 

дискусія «Педагогічна йоготерапія в дискурсі інформаційного суспільства» 

(кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик 

їх викладання), регіональний науково-практичний семінар «Інноваційний 

освітній простір у сучасному ДНЗ: знахідки і досвід педагогів України та 

зарубіжжя» (кафедра дошкільної освіти), лекція-презентація «Сучасна дитяча 

література» (кафедра філологічних дисциплін і методик їх викладання), творча 

майстерня «Професійна ідентичність: реалії і перспективи» (кафедра 

спеціальної освіти, і соціальної роботи), ХІІ Міжнародна студентська науково-

практична конференція «Формування сучасного освітнього середовища: теорія 

і практика»; - культурно-мистецькі заходи: майстер-класи «Подих весни. 

Листівка з паперу» та «Полтавський розпис» (кафедра образотворчого 

мистецтва), літературно-музична композиція «Стежками легенди» (кафедра 

філологічних дисциплін і методик їх викладання), ІІ тур обласного конкурсу 

виконавської майстерності «Ad libitum» (кафедра музики), перегляд 

художнього фільму «Закон» (кафедра психології), акція «Подаруй промінь 

щастя - посміхнись!» (студентське самоврядування), виставка творчих робіт 

«Творчі натхнення» студентів кафедри образотворчого мистецтва, святкове 

музичне оформлення «Musictime» (кафедра музики), літературник «Моя душа» 

(студентське самоврядування); - фестивалі: фестиваль студентської творчості 

«Серпантин» (кафедри хореографії, музики, виховний відділ), фестиваль 

народного танцю «Весняні передзвони» (кафедра хореографії); - збори 

студентсько-викладацького складу факультету та урочиста церемонія 

нагородження кращих студентів. 

 


