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Проблема року: «Формування життєвих компетентностей студентів на 
основі розвитку творчих здібностей на заняттях та в позааудиторній 
діяльності» 
Мета: створення оптимальних умов для формування життєвих компетентностей 
особистості студента шляхом розвитку його творчих здібностей на заняттях та в 
позааудиторній діяльності та в атмосфері співробітництва і конструктивної 
взаємодії викладача та студента. 
Основні завдання: 

1. визначити психолого-педагогічні умови оптимального творчого розвитку 
студентів у формуванні в них життєвих компетентностей на заняттях та в 
позааудиторній діяльності. 

2. розробити та впровадити методичну систему розвитку творчої діяльності 
студентів, в основі якої – сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають їх 
до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності. 

3. забезпечити умови для розвитку творчої особистості студента. 
4. сприяти позитивній мотивації студентів до пізнавальної діяльності як основи 

формування життєвих компетентностей. 
5. забезпечити реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, 

компетентісного та інноваційного підходів. 
Шляхи вирішення проблеми: 

1. вироблення основних напрямків роботи стосовно поставленої методичної 
проблеми; 

2. організація відвідування занять викладачами та складання його графіка; 
3. організація наставництва для молодих викладачів; 
4. впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний 

процес; 
5. організація роботи з обдарованими студентами; 
6. організація самостійної навчальної діяльності студентів; 
7. організація та методика проведення олімпіад і конкурсів з навчальних 

дисциплін; 
8. впровадження сучасних тенденцій мовленевої взаємодії студента та викладача в 

навчальному процесі; 
9. організація роботи з кураторами (на відділені, семінар кураторів); 
10. організація роботи з батьками студентів технікуму; 
11. впровадження інноваційного підходу до гурткової роботи; 
12. організація і проведення пошукової та науково-дослідної роботи; 
13. організація психологічної допомоги студентам на різних етапах їх навчальної 

діяльності; 
14. проведення методичних тижнів ЦК, які мають звітно-показову мету (відкриті 

засідання ЦК, відкриті заняття, виховні заходи, заняття гуртків, випуск стінних 



газет, виставки творчих робіт викладачів і студентів, олімпіади, конкурси, 
вікторини, ігри серед студентів тощо); 

15. підготовка методичних матеріалів, їх рецензування та обговорення на 
засіданнях ЦК, методичних та педагогічних рад; 

16. організація підвищення кваліфікації викладачів, проходження стажування на 
базі ВНЗ 3-4 рівнів акредитації, підприємств тощо. 
 


