
                 Про прекрасне і чарівне, 

                       Про усе, що є у світі, 

              Ніжно, лагідно з любов’ю, 

                Хай співають наші діти! 

 
Студентська конференція – це важлива форма освітньої діяльності, яка 

сприяє формуванню знань, умінь і навичок, їх закріпленню та вдосконаленню, 

поглибленню й систематизації; це комплексна форма узагальнення результатів 

самостійної пізнавальної діяльності студентів під керівництвом викладача, що 

здійснюється завдяки спільним зусиллям вихованця та наставника. Метою 

конференції є поглиблення, зміцнення та розширення діапазону знань; 

формування позитивного ставлення до самостійного набуття ними знань; 

розвиток і саморозвиток творчих здібностей студентів, їх активності; створення 

передумов самовиховання, самовдосконалення, самовизначення.  

У рамках роботи методичного тижня викладачів циклової комісії музичного 

виховання з методикою. Досить успішно, багатогранно, цікаво, прийшла науково-

практична конференція «Композитори України - дітям». 

У конференції взяли участь 12 студентів: 

Муратова  Катерина (131  група). Керівник  Радкевич В.М. 

"Вічний  учень і вічний  учитель – геніальний  ювіляр української пісні  М.Д. 

Леонтович". 

Ляхович  Ірина  (142  група). Керівник  Гулий Г.М. 

 



"Творчий  шлях  Г. Майбороди". 

Гнатюк  Вікторія  (141 група). Керівник Кононко М.Х. 

"Аркадій  Філіненко  – з піснею до дітей". 

Нідзолік О.О. (132 група). Керівник  Мегедь  М.О. 

"Українські  композитори  дітям.  Стеценко К.Г." 

Ільчук Алла   (143 група). Керівник  Урчик О.Ю. 

"Творчий шлях А. Штугаренка". 

Гавриш Юлія (133 група). Керівник Бляхарський О.В. 

"Видатний  композитор і  музикознавець  Людкевич С.Г.". 

Мельник Людмила – 142 група. Керівник  Гайдученко В.І. 

"Український  композитор Г.Чубач". 

Савіцька Л.В. – 144 група. Керівник  Тихоліз Б.М. 

"Богдана Михайлівна Фільц – український композитор і музикознавець". 

Лавріненко О (123 група). Керівник  Стаднік О.Ф. 

"Дитячий  композитор   Ірина Кириліна". 

Власюк С. (122 група). Керівник  Білявська Л.П. 

"Віктор Косенко – композитор, гордість Житомирщини". 

Каменчук Діана (132 група). Керівник  Старовойт  З.П. 

"Наталія Май. Сучасні пісні для дітей". 

Автюхович Владислава  (113 групи). Керівник  Гребєннікова Л.В. 

" М.Лисенко як дитячий композитор ". 

 



Студенти презентували багатогранний життєвий і творчий шляхи обраного 

ними композитора.  Особлива увага приділялася творчому доробку в жанрі 

дитячий репертуар, його цінність у вихованні та розвитку дитини.         

   Доречними були презентації, які збагатили, урізноманітнили, доповнили  

виступи.  Студенти показали вміння користуватися креативними методами 

володіння аудиторією. Тому всі учасники конференції отримали сертифікат 

музичного виховання і слова вдячності від викладачів-наставників. 

     

 

 

 


