
 
Найбільш вагомі наукові дослідження в університеті було виконано в межах сімнадцятьох 
наукових шкіл, визнаних на міжнародному рівні. Цьому присвячений один із розділів 
експозиції: «ПНПУ імені К.Д. Ушинського: сучасні вчені та провідні школи». 
Представлені школи дуже різняться поміж собою. Так от, наприклад, праці докторки 
філологічних наук, професорки Тетяни Мейзерської присвячені міфопоетиці та психології 
художньої творчості, а Микола Гуменний, так само доктор філологічних наук і професор, 
досліджує компаративістику, типологію жанрів і творів. На виставці можна побачити 
різноманітність наукових розвідок професорів й інших фахів: філософів, фізиків, 
психологів, біологів, медиків тощо. Серед засновників наукових шкіл університету також: 
Тетяна Єременко, Олександр Гохман, Раїса Мартинова та інші. Ці провідні науковці 
складають фундамент сучасної української педагогіки. 
Також на виставці представлений розділ «Сторінками історії». В ньому зібрана 
література та періодичні видання, що окреслюють історію університету та імена, з якими 
вона пов’язана: Г.І.Танфільєв, М.М.Ланге, Є.А.Кирилов, В.Ф.Каган, С.С.Дложевський, 
К.П.Добролюбський, Д.К.Добросєрдов, А.Г.Готалов-Готліб та інші. Читачі можуть 
детальніше ознайомитись з життєписами, монографіями та періодичними виданнями 
всесвітньо відомих математиків, істориків, хіміків тощо. 
Окремий розділ виставки присвячений К.Д.Ушинському: «Костянтин Дмитрович 
Ушинський: педагог, науковець, людина», адже з 1945 року за видатні заслуги в підготовці 
педагогічних кадрів Постановою Уряду України університет (а тоді ще інститут) носить 
ім’я видатного вченого-педагога – Костянтина Дмитровича Ушинського (1824-1870). 
Засновникові народної школи присвячено чимало видань: біографій, онтологій, матеріалів 
конференцій і статей. Читачі мають нагоду ознайомитись з життям українського 
просвітянина завдяки виданню «Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1871)», 
надруковане ВО «Вищою школою» у Києві у 1974 році – в ньому чимало копій родинних 
світлин, листів і особистих записів педагога.  
Чималий інтерес викликають представлені на експозиції твори, які були видані через 
кілька років після його смерті. Так от класичний твір Ушинського, який було надруковано 
ще за часів його життя (перший том – 1868; другий – 1986), «Людина як предмет 
виховання» датовано 1873 роком (перевидано у Санкт-Петербурзі). Ще одним 
старовинним виданням є твір «О пользе педагогической литературы» 1895-го року, також 
представлено «Собрание педагогических сочинений» (СПб, 1909), яке являє собою 
збірочку прошитих тонких паперів. 
 

 


