
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка є 

визначним науковим центром із вагомими науковими здобутками й традиціями. Саме 

традиції як найбільш стійкі, ефективні, перевірені досвідом та часом посідають у роботі 

психолого-педагогічного факультету провідне місце. Високий науково-педагогічний та 

творчий потенціал професорсько-викладацького складу та сорокарічний досвід навчально-

виховної діяльності дозволили створити на психолого-педагогічному факультеті 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка музей історії. 

Мета створення музею полягала у тому, щоб сформувати у студентів морально-духовні 

якості,уявлення про історію та традиції психолого-педагогічного факультету, виховати 

музейну культуру студентської молоді. Тому у створенні музею брали участь як викладачі, 

так і студенти університету. Він має архівні матеріали, фотоматеріали, науково-практичні 

доробки викладачів та студентів у різні часи його існування. Щороку в стінах музею 

проходять Міжнародні, Всеукраїнські та регіональні наукові конференції, науково-практичні 

семінари та зустрічі. 

Структурні елементи музею історії психолого-педагогічного факультету представлені 

в окремих фрагментах експозицій, а саме: 

І. Ретроспективні матеріали, присвячені історії, етапам становлення і розвитку 

психолого-педагогічного факультету: - І етап (1977-1984 р. р.) – загального проектування 

(становлення, структурне вдосконалення, експериментальна робота); 

- ІІ етап (1984-1997 р.р.) – оптимізації структури і змісту підготовки фахівців 

(розвиток спеціальності «Початкове навчання» та низки спеціалізацій; утілення 

національних засад професійної педагогічної освіти); 

- ІІІ етап (1997-2004 р.р.) – поліпрофільності і професіоналізації підготовки (відкриття 

нових кафедр; збільшення кількості наукових досліджень; акредитація магістратури); 

- ІV етап (2004 – по теперішній час) – модернізації педагогічного простору (перехід на 

кредитно-модульну систему навчання; створення цілісного навчально-виховного та освітньо-

культурного просторів). 

ІІ. Фотоматеріали, присвячені роботі представників деканату факультету, заступників 

деканів, лабораторій мультимедійних технологій та їх досягнень у науковій та навчальній 

роботі. 

ІІІ. Представлена діяльність наукових шкіл та лабораторій, створених професорсько-

викладацьким складом факультету. Підібрані інформативні матеріали про видавництво 

журналів та збірників наукових праць «Педагогічні науки», «Естетика та етика педагогічної 

дії» та «Психологія і особистість». 

ІV. Довідковий та фото матеріал про склад кафедр психолого-педагогічного 

факультету. 

V. Фотоматеріали, присвячені досягненням студентів та студентського 

самоврядування у виховній та спортивній роботі.  

Представлені нагороди студентів факультету на Всеукраїнських предметних 

олімпіадах та на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт. 

VІ. Фотоматеріали, нагороди та досягнення творчих колективів факультету. 



VІІ. Матеріали, присвячені науковим зв’язкам психолого-педагогічного факультету з 

НАПН України, науково-дослідницькими інститутами, вищими навчальними закладами 

зарубіжжя та України. 

Експозиції музею історії психолого-педагогічного факультету активно 

використовуються в навчально-науковій та екскурсійній діяльності. 

Директор музею психолого-педагогічного факультету – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти Вашак Оксана Олексіївна. 

Адреса музею психолого-педагогічного факультету: вул. Остроградського, 2, корпус ІІІ, м. 

Полтава, Україна 36000. 

Телефон для довідок: 050 953 99 08.  


