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І. Загальні положення
Сучасний етап розвитку України особливо потребує від закладів освіти здійснення
системних заходів, спрямованих на всебічне гармонійне виховання молоді. На базі ВП
«Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка» започатковано роботу універсального студентського IQ об’єднання
“Ukr.Modern.Smart”.
Діяльність об’єднання спрямована на розвиток творчого потенціалу, досягнення
якісно нових результатів у духовно-моральному, національно-патріотичному, трудовому,
художньо-естетичному, екологічному, розумовому, фізичному вихованні студентської
молоді. Ідеалом національно-патріотичного виховання виступає різнобічно та гармонійно
розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин,
здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Головною домінантою виховання молоді
через діяльність IQ товариства є формування ціннісного ставлення до навколишньої
дійсності та самого себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.
IQ об’єднання є структурною одиницею «Молодіжного медіа центру.ua», який
забезпечує культурний, інтелектуальний і духовний розвиток студентської молоді. IQ
товариство надає всім студентам однакові можливості для їх творчого розвитку та самореалізації.
Робота в студентському товаристві ведеться державною (українською) мовою. Членами об’єднання
можуть стати студенти, які прагнуть розвиватися, отримувати нові, сучасні знання, вдосконалювати
професійні якості педагога, педагогічну майстерність, ораторські здібності, мають власну думку та
прагнення її відстоювати, демонструють стрімке бажання критично мислити, відкривати нові
горизонти. Об’єднання створюються за принципом демократичності, врахування власних інтересів
студентської молоді.
Члени об’єднання мають право: брати участь у всіх заходах універсального
студентського IQ об’єднання; створювати свої співтовариства.
Члени об’єднання зобов’язані: дотримуватися принципів, нормативних документів
об’єднання; сприяти високій репутації об’єднання, особистим прикладом пропагувати
громадянську солідарність; популяризувати діяльність об’єднання та залучати до його
діяльності інших студентів.
Мета студентського IQ об’єднання полягає в організації дозвіллевої, професійно
спрямованої діяльності студентів коледжу, наданні можливості працювати над розвитком
педагогічної, ораторської майстерності; створенні засад для системної і цілеспрямованої
діяльності
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Завдання:
-

залучення студентської молоді до вивчення та змістовного аналізу актуальних
проблем сьогодення;

-

утвердження в свідомості молодих громадян об'єктивної оцінки національної
історії, спадкоємності розвитку;

-

розвиток професійних компетентностей майбутнього педагога;

-

оволодіння сучасним арсеналом освітніх технологій навчання;

-

відновлення і вшанування історичних пам'яток національної культури;

-

підняття престижу української як духовного коду нації;

-

створення платформи для самовдосконалення студентів;

-

виявлення, розвиток та підтримка талановитих і обдарованих студентів;

-

вдосконалення навичок ораторського мистецтва;

-

організація студентського дозвілля.
ІІ Орієнтовні форми діяльності універсального
студентського IQ об’єднання:
1. Апробація в об’єднанні демократичних форм управління міжособистісного

спілкування (дебати, дискусії, диспути, турніри, «круглі столи», вікторини, ділові ігри,
брифінги, колоквіуми, конференції).
2. Організація засідань IQ об’єднання за участю школярів навчальних закладів
міста з метою зміцнення партнерських стосунків.
3. Проведення студентських конференцій, семінарів, вебінарів з актуальних
проблем історії, педагогіки, психології та інших наук.
4. Організація декад, тижнів знань в рамках реалізації програми «Часопис
українського сходу».

Час зустрічей: один раз на місяць, четвер, 5 пара
До роботи залучаються студенти 1-4 курсів всіх спеціальностей.

Склад об’єднання:
1. Матушкіна Ольга

3-АШ

2. Сафронов Олег

3-АШ

3. Степаненко Олена

3-АШ

4. Смірнова Ксенія

3-БШ

5. Баюк Діана

3-БШ

6. Левченко Альбіна

3-АШ

7. Шулік Денис

3-АФ

8. Сидоренко Ліза

4-АШ

9. Байкова Анастасія

4-БШ

10. Горячкін андрій

4-ВС

11. Кіон Катерина

3-ВС

12.Цуканов Данил

4-АФ

13. Дмітрієв Ігор

4-АФ

14. Лагутєєв Андрій

4-АФ

15. Огієнко Олександр

4-АТ

16. Перечепидорога Карина

2-БШ

Склад учасників об’єднання може змінюватися та доповнюватися.

Зміст роботи
Вересень
Тренінг «Педагог ХХІ століття. Який він?

Жовтень
Организаційне заняття. Хронограф.
Тематика гри. Анкетування
Тема №1. Я – українець. Сучасне майбутнє.
Тема №2. Актуальні проблеми студента. Що потрібно сучасному студенту
педагогічного коледжу Практический тренинг №2: “Ораторское искусство”.

Листопад
Тема №3. Бреінстормінг «Україна від А до Я»

Грудень
Тема № 4. Хто такі хіпстери. Анкетування

Січень
Тема № 5. Політичні кейси

Лютий
Тема № 6. Розвиток особистості в умовах медіаосвіти

Березень
Тема № 7. Зустріч з учнями загальноосвітніх шкіл. Профілізація та освіта

Квітень
Колоквіум. МИ за здоровий спосіб життя. Практичне заняття

Травень
Підведення підсумків. Планування роботи на наступний рік. Рефлексія
Засідання круглого столу «Я у віртуальному світі: як знайти себе»

