
Не можна бути педагогом , не опанувавши 

тонким емоційно-естетичним баченням світу.                                                                           

В.О. Сухомлинський 

Становлення та розвиток студентської наукової роботи допомагає 

початківцям оволодіти методикою наукових практик, розвиває навички 

самостійної роботи, виховує творче ставлення, підвищує наукову активність та 

інтелектуальну ініціативу. 7 листопада 2018 року у ВКНЗ «Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я. Франка» Житомирської обласної ради відбулася 

студентська науково-практична конференція «Мистецтво як засіб розвитку 

творчих здібностей особистості».  

 

Ініціюючи таку конференцію ми мали на меті звернути увагу на те, що 

значний науковий та практичний інтерес становлять дані про стимулюючий 

вплив мистецтва на здібності людей, особливо школярів, на їх загальний 

розвиток, підвищення успішності. З великим навантаженням у школі краще 

можуть впоратися діти з розвинутими художніми інтересами. Згідно з 

висловленою гіпотезою, перш ніж учень візьметься за вивчення основ різних 

наук, його мозок має досягти певного рівня розвитку. Це відбувається лише за 

умови постійних і повторюваних сенсорних впливів. І ось тут найважливішу 

роль відіграє художнє виховання. 

У конференції взяли участь студенти I-IV курсів, які працювали під 

керівництвом викладачів коледжу. Доповідачі презентували актуальні теми з 

методики навчання образотворчого мистецтва та трудового навчання. 

Конференція розпочалася виступом студентки 132 групи Палійчук А.Т. 

на тему «Розвиток творчих здібностей на уроках образотворчого мистецтва», 

науковий керівник Красовська Л.В.  Розглянули з філософської точки зору тему 



мистецтва студентки 142 групи Камінської Марія та Мельник Людмили зі 

статтею «Мистецтво як сенс життя», керівник Литвинчук О.М. 

Про особливості формування творчого мислення у своєму виступі 

повідомили студентки 122 групи Добрянська Анастасія та Власюк Людмила з 

темою «Формування творчого мислення студента-музиканта та професійних 

навичок у процесі музичного виконавства», керівник Білявська Л.П. 

Студенти 143 групи Козачок Юлія та Прищепа Олена ознайомили з 

нетрадиційними техніками, вони презентували тему «Нетрадиційні техніки 

зображувальної діяльності молодших школярів», науковий керівник Литвинчук 

О.М. 

Студентка 133 групи Прус Л.О. розповіла про історію створення та 

особливості техніки квілінгу, використання цієї техніки на уроках у початковій 

школі, науковий керівник Гордійчук О.М. Продовжила тему нестандартних 

технік студентка 133 групи Коломієць А.В. з виступом на тему «Торцювання», 

науковий керівник Гордійчук О.М. 

Поділився дослідженням скульптур із граніту студент 231 групи 

Виговський О.В., який  на прикладі творчості народного скульптора Віталія 

Рожика розкрив тему «Мистецтво у граніті».  



Ільчук А., студентка 143 групи,  презентувала тему «Художній розпис як 

джерело творчості», вона розповіла про дослідження настінного розпису та 

його види, науковий керівник Литвинчук О.М. 

Стала завершальною презентація 

Вознюк А., студентки 121 групи., яка у 

власному дослідженні звернула увагу 

на тему «Формування та розвиток 

художньо-творчих  здібностей 

школярів засобами мистецтва». 

За участь у науково-практичній 

конференції  всім учасниками вручили сертифікати. За результатами роботи 

конференції було видано збірник матеріалів «Мистецтво як засіб розвитку 

творчих здібностей особистості». На основі доповідей організаційний комітет 

конференції запропонує узагальнені висновки щодо подальшого розвитку 

сучасного мистецтва та освіти, підняття їх престижу серед студентів, тіснішого 

зв’язку з актуальними питаннями творчої практики при проведенні уроків 

мистецтва в школі. 

 


