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                                                                                   добра принести людям. 

М. В. Гоголь 
 

4 березня 2021 року в Коростишівському педагогічному фаховому коледжі  

імені І.Я. Франка відбулася студентська 

науково-практична онлайн-конференція 

«Театр – фрагмент життя у рамці 

рампи».  

 Мета конференції: ознайомити 

студентів із професійним святом всіх 

театральних діячів, з історією виникнення театру, театральними діячами, 

драматургами, акторами, режисерами; показати, що саме це мистецтво невпинно 

крокує століттями збагачуючись та модернізуючись; виховувати духовність, 

мистецькі смаки, інтерес до самопізнання та самовдосконалення в галузі сценічного 

мистецтва, а також бажання відвідувати театральні дійства.  

          

            Багато століть театральне мистецтво не втрачає своєї популярності, а навпаки 

розвивається та приносить нам радість. Щорічно, 27 березня, відзначається день 

високої культури і смаку – Міжнародний день театру. Тому студенти та викладачі 

коледжу заглибились у надпотужні й багаті театральні традиції, згадавши славетні 

імена корифеїв вітчизняного театру: М. Кропивницького, братів Тобілевичів, 

М. Заньковецьку, Л. Курбаса та інших. У конференції взяли участь студенти другого, 

третього та четвертого курсів.  



Змістовний, надпотужний виступ Долі Анастасії, студентки 122 групи, став 

цікавим та захоплюючим початком відеозустрічі.  

Усі учасники конференції залюбки поринули в історію розвитку українського 

театру від народних вертепів до п'єс 

світового рівня.  

Не менш творчо віднеслася до 

поставленого завдання Товкач О., 

студентка 123 групи. Адже Олександра 

своєю доповіддю переконала всіх в тому, 

що театр корифеїв – це унікальне явище в 

історії світового театрального мистецтва, навівши ряд вагомих прикладів та 

аргументів.   

Митрофанова Аліна, студентка 141 групи, Скрипнюк Леся, студентка 143 

групи, та Задорожня Ірина, студентка 133 групи, повідомили цікаві факти з життя 

корифеїв української сцени: братів Тобілевичів, М. Заньковецької, М. 

Кропивницького.  

Говорячи про український театр, неможливо було не згадати постать Леся 

Курбаса та його славнозвісний «Березіль». Адже це саме той театр, який не боявся 

експериментувати, а став флагманом модернізму в українському театральному 

мистецтві. Про все це змістовно розповіла Юлія Богданевич, студентка 121 групи.  

Крім того, Ольга Лавріненко, студентка 143 групи, дослідила історію 

заснування Житомирського обласного музично-драматичного театру імені 

І. Кочерги, розкривши багато невідомих фактів та подій. Дане питання викликало вир 

емоцій та жваве обговорення серед студентів та викладачів. 



          Учасники продемонстрували неабиякі науково-пошукові здібності, мистецтво 

публічного виступу та високий інтелектуальний рівень. А їх відкритість й 

конструктивність створили позитивну атмосферу співпраці та взаємодопомоги.  

        Ми вкотре переконалися, що гармонійне поєднання навчальної, наукової та 

інноваційної діяльності сприяє вдосконаленню якості освіти, а також  стимулює 

талановиту молодь до втілення власних креативних ідей. 

 

 

рамці рами» 


