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Володимир БУГРОВ

Вченоi ради Киiвського нацiон€tлъного унiверситету iMeHi Тараса Шевченка
<<Про досвiд навчання iноземних студентiв на факультетах/ у навчально-

науко вих iнститутах КиiЪського нацiон ал ьного унiверситету
iMeHi Тараса IIIевченка>>

вid 0I лuсmопаdа 202I року
Заслухавши та обговоривши доповiдь проректора з науково-педагогi.шrоi

роботи (мiжнародне спiвробiтництво) К. Смирновоi <Гфо досвiд навч€IннrI iноземнlдс
сryдеrrгiв на факультетах/у навчЕLJьно-науковlж iHcTrryTax КиiЪського нацiон€Lльного

унiверситету iMeHi Тараса ТIТевченка>>, Вчена рада зазначае, що прiоритетним
напрямом роботи КиiЪського нацiонЕulьного унiверситету iMeHi Тараса Шевченка
(далi - Унiверситет) залишаеться з€tлучення iноземних громадян на навчання за
BciMa спецiальностями. На сьогоднi в Унiверситетi навчаеться |669 iноземних
студентiв iз бiльше 60 краiЪ cBiTy, з них на пiдготовчому вiддiленi для iноземних
цромадян - 108 слухачiв, що загапом складае 6}ОА вiд загапьноi кiлькостi
студентiв.

Найбiльша кiлькiсть студентiв iз TypKMeHicTaHy - З57, Китаю - 248, Iндii -
224,IpaHy - |92. Лiдерами студентського вибору с FIIЩ <Iнститут бiологii та
медицини> (592 студенти), Навчально-науковий iнститут фiлологii (26S
студентiв), Навчально-науковий iнстиryт мiжнародних вiдносин (139 студентiв),
економiчний факулътет (|2| студент), механiко-математичний факультет
(86 студентiв), Навчально-науковий iнститут права (52 студенти). Кiлькiсть
студентiв-iноземних громадян збiльшилася на фiлософському та MexaHiKo-
математичному факультетах. За квотами МОН УкраiЪи, вiдповiдно до виконанIuI
мiжурядових угод, в Унiверситетi також навчаються 16 студентiв з Монголii,
Казахстану, Нiдерландiв, РФ, КНР. ,Щанi наведенi без урахування вступноi
кампанii 202L року, оскiльки прийом ще тривае.

Питання вивчення украiнськоi мови як мови навчанIuI для iноземних
громадян на сьогоднi е одним iз прiоритетних. На пiдготовчому вiддiленнi для
iноземних |ромадян с курс доунiверситетськоi пiдготовки з вивчення украiЪськоi
Мови та спецiальних дисциплiн (за спецiалiзацiями), на якиЙ визначено
720 навчаslьних годин. Водночас вивчення фаховоi украiнськоi мови впродовж
1 семестру передбачено у бiльшостi навчальних планiв (переважно 180 годин).
Такого обсягу годин недостатньо для вивчення украiнськоi мови як iноземноi.
Проте, дапеко Ее yci держави фiнансують доунiверситетську пiдготовку, а
iноземнi громадяни, якi знають росiйську мову, взагалi не вважають за доцiльне
вивчати окремо украiЪську мову.
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чинникiв успiшногоВивчення украiнськоi мови е одним iз найважливiших чинникiв успiшнОГо
навчання iноземних студентiв та адаптацii до умов проживання у чужiй краiЪi.

Безсумнiвно, мовне середовище суттево впливае на процес адаптацii.
За порiвняльним аналiзом динамiки вступу iноземних студентiв до

Унiверситету слiд констатувати, що перiод 2020-2021 poKiB вiдзначився

повiпьним спадом кiлъкостi вступникiв, що пов'язано iз обмеженнями в'i'зду до
краiни у зв'язку iз санiтарно-епiдемiологiчною ситуацiею в YKpaiHi та cBiTi

пlдтверджуе тенденцiюзагалом. Аналiз динамiки контингенту пiдтверджуе попередню тенденцiю До

збiльшення кiлькостi iноземних студентiв iз TypKMeHicTaHy, Iндii, египету, КНР.
OKpiM цього, починаючи з 2020 року, а також на ocнoBi отриманих даних 2021

РокУ, спостерiГаетьсЯ тенденцiя дО збiльшення кiлькостi iноземних студентiв з

IpaKy, Нiгерii, ГрузiТ, Еквадору, Лiвii та iH. .Щанi щодо географiчного контингенту
iноземних студентiв свiдчатъ про розширення iнформацii про Унiверситет в iнших
краiнах та вiдкритiсть нашоi системи вступу для вступникiв-iноземцiв, оскiльки
прибувають абiтурiснти iз тих краiн, якi не заявленi в угодах з посередницькими
компанiями, якi укладав Унiверситет (наприкJIад, Еквадор, Алжир, Нiгерiя, Конго,
Корея та iH). Такий процес зумовлюс потребу у бiльш iнтенсивному залученнi
Унiверситету у комунiкацiйнi процеси iз зарубiжними краiнами. Однак при цъому
варто констатувати все ще наявну дiяльнiсть недобросовiсних конкуренТних
процесiв з боку украiнських i зарубiжних агентiв, що завдае шкоди репутацiйномУ
авторитету Унiверситету.

,Щосвiд навчання iноземних студентiв свiдчитъ про позumuвнi аспекти, що
вiдображаються у збiльшенiй кiлькостi акредитованих ocBiTHix процрам, на яких
здiйснюеться навчання iноземних студентiв, зокрема й тих, якi мають украiЪськУ
та англiйську мови навчання; удосконалення методик викладання дпя iноземних
студентiв; зростаннi кiлькостi навчально-методичноi лiтератури iноземною
мовою та наукових i навч€tльно-культурних заходiв, в яких активно беруть участЬ
iноземнi студенти.

Вивчення досвiду навчання iноземних студентiв на факультетах/у навч€Lльно-

наукових iнститутах також свiдчить й про певнi в1,1клl.лк1l, якi потребують

удосконzlпення.
По-перше, це вироблення чiтких критерiiв зарахування та навчання

iноземних |ромадян на yKpaiHoMoBHi ocBiTHi програми, а також вдосконЕtлення
ocBiTHix програм t-го року навчання, з огляду на потребу вдосконаJIенн;I знання

украiнськоi мови.
По_друге, критично недостатня кiлькiсть ocBiTHix програм англiйською мовою

викJIадання, особливо на першому (бакалаврсъкому) piBHi вищоi освiти за галузями
знань 05 Соцiальнi та поведiнковi науки, спецiальностi 122 Комп'ютернi науки.
HaBiTb оголошенi у Правилах прийому англомовнi ocBiTHi програми не завжди
здiйснюють набiр студентiв. Збiльшений шопит iноземних |ромадян на ocBiTHi
програми третього рiвня вищоi освiти (докторiв фiлософii), з одного боку, та
недостатня кiлькiсть (iнодi вiдсутнiсть) дисциплiн iноземними мовами, з другого
боку, свiдчить про необхiднiсть удосконапеншI освiтнього компоненту зазначених
ocBiTHix програм.

По_трете, вдосконапенIш практичних скJIадових навчаннrI iноземних
студентiв i використання дистанцiйних форм навчання, особливо на спецiальностi
222Медицина.



По_четверте, вдосконЕuIення мiжкультурних зв'язкiв iноземних сТУДеНтiВ Та

iх гармонiйне включення в життя Унiверситету та украТнське суспiльсТВо.

Зважаючи на вищезЕIзначене, Вчена рада Унiверситету ухвалюс:
1. ,.Щоповiдь проректора з науково-педагогiчноi роботи (мiжrародrе

спiвробiтrпацтво) к.в. Смирновоi <<ГIро досвiд навч€IнIIrI iноземшоr сryдентiв на

фаrqультетоr/у навч€tльно-науковI,D( iнстиryгах Киiвсъкого нацiоналъного

унiверситету iMeHi Тараса IТТевченкa>) взяти до вiдома та обговорити на засiданнях

вчених рад факультетiв/навчаJIьно-наукових iнститутiв.
Вidповidальнi: декани

2. Провести координацiйнi наради на факультета>r/у навч€Illьно-наУКових

iнститутах Унiверситету щодо оптимiзацii та покращення ефективностi сУпрОВОДУ

навчання iноземних студентiв.
ВidповiOальнi: декани факультетiв/директори
навч€tльно-наукових iнститутiв.
TepMiH вl]конаltня: до 01 .|2.202t р.

3. Щорiчно пiдсумовувати результати вступноi кампанii iноземних стУдентiВ
i, в разi потреби, бiльш ефективно перерозподiляти ресурси, що направляються На

ф акулътетi в/директори
навчЕuIьно-наукових iнститутiв.
TepMiH вuконання; до 01 .L2.202t р.

дiяльнiсть, пов'язану з набором iноземних студентiв.

?::i:::к#";ъ"#;1"r:ffi;""т;..овiддiлення
TepMiH вuконання: до 01.11. щорiчно.

4. Сформувати органiзацiйнi засади щодо розроблення iнформацiйноi
полiтики та створення стендiв Унiверситету, якi мають бути широко представленi
не тiльки на ocBiTHix виставках Украiни, ай в iноземних краiЪах

Вidповidальнi: проректор з науково-педагогiчноi

роботи (зв'язки з |ромадськiстю) О. ,Щобржанська,
директор Центру комунiкацiй В. Литвиненко,
начальник вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва
Р. Петюр.
TepMiH вuконання; постiйно.

5. Провести методологiчнi семiнари на факулътетах/у навч€Iпьно-наукових
iнститутах щодо удоскон€lJIення методики викJIадання в сецрегованих та змiшаних

црупах, у яких навч€lються громадяни Украiни та iноземнi студенти.
Вidповidальнi; завiдувач пiдготовчого вiддiлення

для iноземних цромадян Г. Усатенко, декани
ф акультетiв/дир ектори навч€шьно-наукових
iнститутiв. i

TepMiH вuконання: до 30.0б .2022 р.

6. Забезпечити органiзацiю та проведення HayKoBш</ocBiTHix

лiтнЬ</дистанцiйних/зимових мовних та iнших профорiснтацiйних шкiп на баЗi

Унiверситету, зокрема спiльних з iноземними партнерами.



вidповidальнi: декани факультетiв/директори
навч€lJIьно-наукових iнститутiв, начальник вiддiлу
мiжнародного спiвробiтництва Р. Петюр.
TepMiH вл,tконання., постiйно.

7. Розробити програму тренiнгiв/круглих столiв для спiвробiтникiв ycix
структурних пiдроздiлiв Унiверситету щодо мiжкультурного спiлкування.

?:##:#::r*о JTu"", 
" 
*11Ёы" "ЧJ":;н;

Ё:ýж:н: ж,#:хх ч^ffiг^'fifi#,нн::
спiвробiтництва Р. Петюр.
TepMiH вuконання: до 01 .|2.2021- р.

8. Подати на затвердження список дисциплiн англiйською мовою 
""опuдurrш

на третъому piBHi вищоi освiти (доктора фiлософii).
Вidповidапьнi: проректор з науковоi роботи
Г.Толстанова, декани факулътетiв/директори
навч€tпъно-наукових iнститутiв.
TepMiH вuконанltя; до 01 .L2.202t р.

9. Розробити та подати на затвердження Вченiй радi Унiверситету Полоrкення

про координацiю роботи сушроводу iноземних студентiв мiж

фъкультетами/навчально-науковими iнститутами Китвсъкого нацiона-пьного

унiверситету iMeHi Тараса Шевченка.
Вidповidальнi: проректор з науково-педагогiчноi

роботи (мiжнародне спiвробiтництво) К.Смирнова,
проректор з науково-педагогiчноi роботи А.Гожик,
завiдувач пiдготовчого вiддiлення дпя iноземних
громадян Г. Усатенко, головний бухгагlтер
В..Щенисенко, директор студмiстечка I.Лiбак.
TepMiH вuконаrtня: до 28.02 .2022 р.

10. Iнформацiю про хiд виконання ухв€tли заспухати на засlданн1 ректорату

у листопадi2022 року.

11. Контроль за виконанням цiеi ухвЕlли покласти на проректора з науково-

педагогiчнот роботrr (мiжнародне спiвробiтrпщтво) к. смирнову.


