
Світ, що оточує дитину, це, 

насамперед, світ природи з безмежним 

багатством явищ та невичерпною красою. 

Я бачу виховний сенс у тому, щоб дитина 

бачила, розуміла, відчувала, переживала, 

осягала велику таємницю життя в природі. 

                               В. О. Сухомлинський 
У сучасних умовах реформування вищої освіти відповідно до вимог 

Болонського процесу актуальною проблемою є підвищення ролі якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців. Важливим аспектом при цьому є професійно-

творча активність студентів, оскільки саме вона розглядається як особлива форма 

самовираження майбутнього фахівця. 

Розвиток творчого підходу у вирішенні 

професійних завдань має відбутися з 

активізацією наукової діяльності 

студентів. Тому в рамках  роботи тижня 

природничих дисциплін було проведено 

студентську науково-практичну 

конференцію, яка відбулася 17 квітня 

2019 року. 

У науково-практичній конференції "ПРИРОДА – ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ 

ВЧИТЕЛЯ І ДОСЛІДНИЦЬКА ЛАБОРАТОРІЯ ДИТИНИ" (до 100-річчя від дня 

народження В. О. Сухомлинського) взяло участь 13 студентів І-ІІІ курсів. На 

конференції прозвучали виступи на такі теми: 

1. "Гра як засіб екологічного виховання" (Маліновська Д. Р., Грищенко В. С., 

студентки 131 групи, керівник  Ляшук А. Б.). 

2. "Формування дослідницьких умінь та опанування доступних способів 

пізнання себе та явищ природи при вивченні здоров'язбережувальної, природничої 

освітньої галузі "Я досліджую світ" у 1-2 класах початкової школи" (Стаднік В. С., 

студентка 131 групи, керівник  Кочина Н. М.). 



3. "Формування екологічної культури – найважливіша потреба сучасності" 

(Попова Ю. О., студентка 111 групи, керівник  Горобець О. А.). 

4. "В. О. Сухомлинський про естетичне виховання школярів засобами 

природи" (Вовчук М. Р., студентка 131 групи, керівник  Ляшук А. Б.). 

5. "Природа – вічне джерело дитячого розуму (крізь призму спадщини В. О. 

Сухомлинського)" (Стаднік В. С.,  студентка 131 групи, керівник Ляшук А. Б.). 

6. "Патріотичне виховання учнів засобами природи В. О. Сухомлинським" 

(Черниш О. С., студентка 131 групи, керівник  Ляшук А. Б.). 

7. "В. О. Сухомлинський про 

екологічне виховання і виховання 

школярів засобами природи" 

(Качаненко А. В., Каменчук Д. П., 

студентки 132 групи, керівник  Ляшук 

А. Б.) 

8. "Природа у вихованні дитини 

в педагогічних ідеях Василя 

Олександровича Сухомлинського" 

(Дикунець К. І., студентка 112 групи, 

керівник Меленець І. О.). 

9. "Погляди В. О. Сухомлинського на природу як засіб всебічного розвитку 

дитини" (Нідзолік О. О.,  студентка 132 групи, керівник  Меленець І. О.) 

10.  Місце природи у вихованні дитини в педагогічних ідеях В. О. 

Сухомлинського (Кузьмич А. І., студентка 112 грури, керівник  Меленець І. О.). 

11.  "Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у системі 

екологічного виховання" (Матюшенко М. В., студент 221 групи, керівник 

Кравченко О. А.).   

Студенти дійшли висновку, що В.О. Сухомлинський зробив значний внесок у 

впровадження екологічного виховання молодших школярів. Його невичерпний 

досвід роботи з дітьми глибоко переконує, що джерелом високорозвиненої 

життєтворчої особистості дитини є природа, як невичерпне джерело знань, 

естетичних відчуттів та практичних умінь.                                                 


