
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАБІНЕТ ЕТНОГРАФІЇ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ ТА ГЕОГРАФІЇ 

 

 Ознайомлення молоді, старшого покоління з етнографічною 

минувшиною українського народу сьогодні сприятиме формуванню глибоких 

патріотичних почуттів, вихованню поваги до традиційної культури рідного 

краю, популяризації старовини, звичаїв, традицій, обрядів, народного побуту. 

 Мета створення: проведення практичних занять з етнографії України з 

метою забезпечення високої якості засвоєння програмного навчального 

матеріалу для аудиторно-музейної форми навчальної діяльності студентів у 

вивченні народознавчих дисциплін, зокрема, «Етнографії України».  

Опис кабінету: спеціалізований кабінет етнографії України № 48 

знаходиться у навчальному корпусі № 1 на факультеті історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Він має загальну площу 30 кв. метрів, призначений для проведення практичних 

занять з етнографії України, музеєзнавства, музейної справи та інших 

навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі історії України для однієї 

студентської академічної групи. 

Кабінет етнографії України офіційно відкритий 14 жовтня 2014 року в 

День українського козацтва, свята Покрови Пресвятої Богородиці у присутності 

представників ректорату  університету та викладацько-студентської аудиторії. 

Керівником творчої групи по створенню кабінету музейного типу є декан 

факультету історії та географії, доктор історичних наук, завідувач кафедри 

філософії, професор П. А. Кравченко, а зберігачем колекції етнографічних 

експонатів – кандидат історичних наук, доцент Л. І. Шаповал. Структура 

музейної експозиції кабінету етнографії України створена за проблемно-

тематичним принципом, яку виконали викладачі факультету, доценти: Л.І. 

Шаповал, О.П. Лахно, Ю.В. Вільховий, художники Л.Ю. Гречановська та 

Лауреат премії імені С. Величка І. П. Гречановський. У спеціалізованому 

кабінеті розміщено 10 стендів. Колекція етнографічних експонатів нараховує 

200 одиниць, які надані в дарунок факультету чи реконструйовані власноруч 

студентами з сіл, міст Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської областей. 

 Піднесена естетична й інтелектуальна аура панує в кабінеті етнографії 

України, який завжди відкритий для небайдужих до історичної й етнографічної 

спадщини українського народу, де проводяться народознавчі, мистецькі заходи, 

майстер-класи, виставки. Кабінет етнографії України музейного типу гостинно 

зустрічає своїх відвідувачів у новому столітті історії педагогічного вишу, 

формує у молоді гуманізм, повагу до історичного минулого, глибоку пошану до  

традиційно-побутової  культури Полтавського краю.  


