
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ                                                          

ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У КрНУ 

Підготовка іноземних громадян в закладах вищої освіти України є 

ефективною формою культурного і наукового співробітництва, яка сприяє 

зміцненню авторитету ЗВО на міжнародному освітньому просторі та є 

джерелом додаткового фінансування. Україна займає гідне місце серед 

європейських країн за загальною чисельністю студентів, популярністю в 

іноземних громадян користуються медичні, економічні та інженерні 

спеціальності. Приєднання до Болонського процесу, використання 

ефективних моделей організації освітнього процесу дає можливість 

підвищити якість підготовки фахівців, забезпечити конкурентоспроможність 

диплома на ринку праці, підвищити інтерес до навчання в іноземних 

громадян. 

Навчання іноземних громадян у КрНУ організовується відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» http://fedmet.org/analytics/zakon-ukraini-

pro-vishhu-osvitu/, Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» № 3929-ХІІ від 04.02.1994 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/3929-12#Text; Наказу Міністерства освіти і науки України № 1541 від 

01.112013 р. «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) 

іноземців та осіб без громадянства» (із змінами та доповненнями, внесеними 

згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015р., № 

1167 від 11.08.2017р.)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13#Text, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (із 

змінами та доповненнями, внесеними згідно постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 березня 2021 р. N 365) http://search.ligazakon.ua/l _doc2.nsf/ 

link1/KP210365.html, Статуту http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php, 

Положення про відбіркову комісію з відбору іноземців на навчання», 

«Положення про підготовче відділення для іноземних громадян Центру 

підвищення кваліфікації і професійної адаптації» 

http://www.kdu.edu.ua/new/norm_pr_doc.php. 

Упродовж останніх п’яти років керівництвом та трудовим колективом 

КрНУ виконано значний обсяг робіт, спрямованих на активізацію 

міжнародної співпраці у галузі наукових досліджень, академічних обмінів, 

грантової діяльності. В університеті створено зразкові соціально-побутові 

умови для навчання іноземних громадян.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАБОРУ ТА НАВЧАННЯ (СТАЖУВАННЯ) 

ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

В університеті функціонує Центр міжнародної діяльності, який 

забезпечує організацію програм академічної мобільності українських і 

іноземних студентів, оформленням запрошень на навчання, перебування 

іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах, візову 

підтримку та організацію контролю за прибуттям іноземців до університету. 

Видача запрошень іноземцям та особам без громадянства відбувається 

відповідно до «Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства 

запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації» 

затвердженого Наказом МОН України 01 листопада 2013 року N 1541(у 

редакції наказу МОН України від 11 грудня 2015 року N 1272) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2005-13#n4. 

Організація набору та навчання іноземців та осіб без громадянства 

відбувається відповідно до «Порядку організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства», затвердженого  

Наказом МОН України 01 листопада 2013 року N 1541 (у редакції  

наказу МОН України від 11 грудня 2015 року N 1272) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13. 

Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною 

(дистанційною) формами навчання. 

Іноземці вступають до навчальних закладів за акредитованими 

освітніми програмами: 

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і 

до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів молодшого бакалавра, 

бакалавра, магістра; 

2) упродовж року 

- для навчання в аспірантурі, докторантурі; 

-для навчання за програмами підготовчого відділення з вивчення 

державної мови або мови навчання, а також для підвищення кваліфікації, 

стажування, у порядку переведення та поновлення; 

- для навчання за програмами академічної мобільності. 

Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа 

іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти; строки подання, 

розгляду/оцінювання документів, проведення співбесіди та зарахування 

іноземців встановлюються правилами прийому до вищого навчального 

закладу http://www.kdu.edu.ua/new/priyom.php. 

Накази про зарахування іноземців на навчання видаються керівником 

навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про 

зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти. 
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КОНТИНГЕНТ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ КРНУ 

Статистичний аналіз контингенту іноземних студентів свідчить про те, 

що за останні 5 років спостерігається неоднозначна динаміка їх вступу до 

університету. За останні два роки лише 4 іноземці є студентами КрНУ. Саме 

тому актуальним завданням для університету є організація ефективного 

процесу навчання іноземних студентів, який би забезпечував високу якість 

освітніх послуг і дозволяв ефективно реалізовувати сучасні концепції 

викладання за обраними ними спеціальностями.  

Іноземні студенти навчаються за освітніми програмами бакалавра, 

магістра. Організацію навчання здійснюють Інститут механіки і транспорту 

та Факультет економіки і управління. Іноземних студентів, що навчаються за 

освітніми програмами, включають у групи до україномовних студентів, щоб 

вони відвідували заняття з фахових дисциплін, або в рамках академічного 

обміну проводять заняття із профільних дисциплін викладачі, які володіють 

англійською мовою.  

Для всіх студентів, які навчаються в КрНУ (як для іноземних, так і для 

українських), характерні типові форми занять: лекції, семінари, практичні 

заняття, лабораторні роботи. Робота студентів оцінюється за рейтинговою 

системою із проміжними контрольними зрізами в навчальному семестрі. За 

підсумками курсу викладачі виводять загальний рейтинг, на підставі якого 

виставляється підсумкова оцінка. 

Однак, існує проблема зниження академічної мотивації у іноземних 

студентів. Академічна мобільність у сфері вищої освіти вимагає на сьогодні 

якості і гнучкості освітніх послуг в університеті, зокрема це стосується 

змісту навчальних планів і організації навчання.  

  



ІНФОРМАЦІЯ 

про іноземних громадян та осіб без громадянства, які здобувають освіту у КрНУ 

 
№ 

з/п 

П.І.Б.,  

наказ про зарахування 

Назва  

країни 

Факультет,  

напрямок підготовки 

Примітка 

2020-2021та 2021-2022 навчальний рік (4 особи) 

1. Голінко Олександр (зарах№ 02-4 від 24.07.19, заочна 

ф.н.) 

Німеччина ІМІТ, 274 "Автомобільний транспорт"  

2. Плінгер Олександр (зарах№ 02-4 від 24.07.19, заочна 

ф.н.) 

Німеччина ІМІТ, 274 "Автомобільний транспорт"  

3. Плінгер Ойген (зарах№ 02-4 від 24.07.19, заочна ф.н.) Німеччина ІМІТ, 274 "Автомобільний транспорт"  

4. Абасов Фарід (зарах39-4 від 11.12.2020, денна ф.н.) Азербайджан ФЕУ, 073 «Менеджмент»  

2019-2020 навчальний рік (8 осіб) 

1. Бабаєв Закір Вугароглу (зарах № 54-4 від 25.10.16, 

ден.ф.н.) 

Азербайджан ФЕУ, 073 «Менеджмент» Завершив 

навчання 

2. Кина Серкан (зарах № 42-4 від 25.09.18, заочнаф.н.) Туреччина ІЕЕСУ, 

141 "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка" 

Завершив 

навчання 

3. Плінгер Олександр (зарах№ 02-4 від 24.07.19, заочна 

ф.н.) 

Німеччина ІМІТ, 274 "Автомобільний транспорт"  

4. Плінгер Ойген (зарах№ 02-4 від 24.07.19, заочна ф.н.) Німеччина ІМІТ, 274 "Автомобільний транспорт"  

5. Абасов Фарід (зарах39-4 від 11.12.2020, денна ф.н.) Азербайджан ФЕУ, 073 «Менеджмент»  

6. Маммедлі Емін Расімогли (пон№ 516-3 від 04.09.19, ден. 

ф.н. 

Азербайджан ФЕУ, 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування" 
 

7. Мартинова Олена Олегівна (зар № 37-4 від 30.10.19, 

денф.н. 

Рос Федерація ФПГіСН, 053 «Психологія» Відрахована 

8. Ле Мер Валантен, Лоран, Марі 

(зарах№ 01-4 від 20.02.20, наук стаж по академмобільн Франція 

ІЕЕСУ, 

141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Відрахований 

2018-2019 навчальний рік (8 осіб) 

2017-2018 навчальний рік (10 осіб) 

 



ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ 

ГРОМАДЯНЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ 

Першим етапом на шляху отримання іноземцями вищої освіти є 

цілеспрямована доуніверситетська підготовка з мови. Навчання іноземних 

громадян на підготовчому відділенні створює умови для їх подальшої 

адаптації до закладу вищої освіти. 

Ще у 1992 році у структурі Кременчуцького філіалу Харківського 

політехнічного інституту функціонувало підготовче відділення для 

іноземних громадян (громадян Індії) за інженерним і медичним напрямами. 

Оскільки 22.09.2009 року КрНУ вступив до Міжнародної Асоціації 

університетів, це дозволило нашому університету встановлювати міжнародні 

контакти, відкрило доступ до важливих джерел інформації про міжнародні 

програми, фонди, а також презентувати наш ЗВО на міжнародному рівні. 

2013 рокууніверситет отримав ліцензію (ліцензія МОН України серія АЕ 

№ 636104) на відкриття підготовчого відділення для іноземних громадян для 

забезпечення підготовкидо вступу іноземних громадян за інженерно-

технічним, інженерно-економічний, економічним та гуманітарним 

напрямами. 

У 2018 р. наказом ректора КрНУ № 303-1 затверджено положення про 

підготовче відділення для іноземних громадян ЦПКПА. 

Нині на Полтавщині діють підготовчі відділення для іноземців у 

Полтавській державній аграрній академії, Вищому державному навчальному 

закладі «Українська медична стоматологічна академія», Полтавський 

національний технічний університет імені Ю. Кондратюка, Полтавський 

університет економіки і торгівлі.  

У КрНУ активна робота з набору іноземців на підготовку до вступу 

розпочалася в Центрі міжнародної діяльності у березні 2021 року після 

підписання відповідної угоди з ТОВ «Євразійський консалтинг освіти». 

Пандемія коронавірусу та карантинні обмеження, запроваджені в Україні та в 

інших країнах, суттєво ускладнили цей процес. Однак,12 липня 2021 р.на 

підготовчому відділенні почалися заняття з мовної підготовки для 10 

іноземних студентів – це громадяни Індії й Камеруна.  

Нині підготовче відділення (ПВ) КрНУ для іноземних громадян  

діє на підставі Статуту http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php, 

«Положення про підготовче відділення для іноземних громадян 

Центру підвищення кваліфікації і професійної адаптації» 

http://www.kdu.edu.ua/new/norm_pr_doc.phpі є складовою частиною єдиної 

системи безперервної освіти.  

http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ 

Прибуття іноземних громадян на навчання здійснюється за 

запрошеннями державного зразка,яку забезпечує Центр міжнародної 

діяльності. 

Документи для зарахуванняіноземнихгромадянна підготовче 

відділення подаються до Центру підвищення кваліфікації та професійної 

адаптації (надаються поприбутті в Україну): 

- оригінал та копія паспортного документа іноземця або документа, 

що посвідчує особу без громадянства; 

- оригінал та копія документа про повнузагальну середню освіту;  

- оригінал та копія додатку до документа про повнузагальну середню 

освіту з оцінками з усіх навчальних дисциплін; 

- медичний сертифікат про стан здоров'я з висновком про можливості 

навчання в Україні, виданий не пізніше 2-х місяців до дати виїзду в Україну;  

- поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України; 

- 4 фото (матових) - 30×40 мм. 

Документи повинні бути перекладені на українську мову та 

нотаріально затверджені. 

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані 

навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в 

Україні відповідно до законодавства. Однак, ця вимога не поширюється на 

документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності 

та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних 

кваліфікацій/наукових ступенів, тобто слухачів підготовчого відділення. 

Навчальні заклади, які надають освітні послуги іноземцям, 

забезпечують своєчасне подання документів до територіальних органів чи 

підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення 

зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством 

порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання. 

Про іноземців, яких відраховано з навчального закладу відповідно до 

пунктів 2-6 част. 1 статті 46 Закону України "Про вищу освіту", а також про 

іноземців, які без поважних причин припинили навчання або зникли з місця 

проживання, навчальний заклад, що надає освітні послуги такому іноземцю, 

протягом 10 днів зобов'язаний повідомити територіальний орган чи підрозділ 

Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця.  



№ з/п Прізвище, ім`я, по батькові Дата зарахування Група 

1. СінгхАмандіп (SinghAmandeep) відраховано 01.10.21р. 12.04.21 ПВІ-1/21 

2. ХарпрітСінгх (Harpreet Singh) 14.04.21 ПВІ-1/21 

3. ТаранджітСінгх (Taranjit Singh) 14.04.21 ПВІ-1/21 

4. РалхРітік (RalhRitik) 19.04.21 ПВІ-1/21 

5. МаншахіяДжасвірСінгх (ManshahiaJasveerSingh) 29.06.21 ПВІ-1/21 

6. ВірдіАмандіп (VirdiAmandeep) 29.06.21 ПВІ-1/21 

7. БедіДжатін (BediJatin) 29.06.21 ПВІ-1/21 

8. СінгхДжавіндер (SinghJavinder) 29.06.21 ПВІ-1/21 

9. АниаДжоелАтемкенг (AnyaJoelAtemkeng) 05.07.21 ПВІ-1/21 

10. ФондангДерекЧугонг(FondungDerekChugong) 05.07.21 ПВІ-1/21 

11. ГагандіпКаур (GagandeepKaur) відраховано 18.10.21р. 06.07.21 ПВІ-2/21 

12. ДжагджітСінгх (JagjitSingh) 06.07.21 ПВІ-2/21 

13. КрішанКумар (KrishanKumar) відраховано 02.11.21р 06.07.21 ПВІ-2/21 

14. НавджотКаур (NavjotKaur) відраховано 18.10.21р. 06.07.21 ПВІ-2/21 

15. РавіКумар (RaviKumar) відраховано 18.10.21р. 06.07.21 ПВІ-2/21 

16. СінгхСімардіп (SinghSimardeep) відраховано 01.11.21р 06.07.21 ПВІ-2/21 

17. АрораВініт (AroraVineet) 13.07.21 ПВІ-2/21 

18. Ніту (Neetu) 13.07.21 ПВІ-2/21 

19. Бхатхеджа Аманат (BhathejaAmanat) 13.07.21 ПВІ-2/21 

20. БхатхеджаНішант (BhathejaNishant) 13.07.21 ПВІ-2/21 

21 АмрітпалСінгх(AmritpalSingh) 13.07.21 ПВІ-2/21 

22. БрахмбхаттНаітікСанджай   відраховано вано 27.08.21р. 13.07.21 ПВІ-2/21 

23. ГурджантСінгх(Gurjant Singh) 13.07.21 ПВІ-2/21 

24. ДжнагалАвтар(JnagalAvtar) 13.07.21 ПВІ-2/21 

25. ХармандіпСінгх(HarmandeepSingh) 13.07.21 ПВІ-2/21 

26. ШармаДіпаншу(Sharma Deepanshu) 13.07.21 ПВІ-2/21 

27. СінгхЛакхвіндер (SinghLakhwinder) 20.07.21 ПВІ-2/21 

28. ГагандіпСінгх (Gagandeep Singh) 27.07.21 ПВІ-3/21 

29. ГаргСідхант (GargSidhant) відраховано 06.08.21р. 27.07.21 ПВІ-3/21 

30. ГурдіпСінгх (Gurdeep Singh) 27.07.21 ПВІ-3/21 

31. КулвірСінгх (Kulvir Singh) 27.07.21 ПВІ-3/21 

32. Раджні (Rajni) 27.07.21 ПВІ-3/21 

33. СонкарСанджайКумар (SonkarSanjayKumar) 27.07.21 ПВІ-3/21 

34. Діп (Deep)  05.08.21 ПВІ-3/21 

35. Раджат (Rajat) 05.08.21 ПВІ-3/21 

36. РобінСінгх (RobinSingh) 05.08.21 ПВІ-3/21 

37. АнмолпарітСінгх (AnmolpareetSingh) 16.08.21 ПВІ-3/21 

38. ВіджайКумар (Vijay Kumar) 17.08.21 ПВІ-3/21 

39. ГурбіндерСінгх (GurbinderSingh) відраховано 01.11.21р 17.08.21 ПВІ-3/21 

40. Комалпріт Каур (KomalpreetKaur) 17.08.21 ПВІ-3/21 

41. РіпиалБалвіндерСінгхСурджіт(RipyalBalvinderSinghSurjeet) 17.08.21 ПВІ-3/21 

42. СінгхГурджант (Singh Gurjant) 17.08.21 ПВІ-3/21 

43. СінгхАнмолДіп (SinghAnmolDeep) відраховано 02.11.21р 19.08.21 ПВІ-3/21 

44. Рітік(Ritik) 19.08.21 ПВІ-3/21 

45. ХарвіндерСінгх(HarwinderSingh) 07.09.21 ПВІ-4/21 

46. ХарпрітКаур (HarpreetKaur) 07.09.21 ПВІ-4/21 

47. КлаірАрун (KlairArun) 08.09.21 ПВІ-4/21 

48. ДжагджітСінгх (Jagjeet Singh) 08.09.21 ПВІ-4/21 

49. ГурпрітСінгх (Gurpreet Singh) 21.09.21 ПВІ-4/21 

50. Акашдіп (Akashdeep) 23.09.21 ПВІ-4/21 



Лише у вересні 2021 року шляхом залучення фірм-посередників вдалося 

довести контингент іноземних громадян підготовчого відділення за 

економічним напрямом підготовки до 50 осіб.Однак, 13 із них уже 

відраховано за невиконання умов контракту без повернення коштів. Ще 7 

осіб підлягають відрахуванню, оскільки зникли з місця проживання й не 

відвідують заняття. 

Наразі тенденція до зменшення контингенту слухачів 

продовжується, оскільки більшість студентів не планує продовжувати 

навчання в Україні, а шукають шляхи міграції до інших країн.  

Відповідно до наказу ректора КрНУ від 14.04.21 №77-1 «Про періоди 

навчання іноземців та осіб без громадянства на підготовчому відділенні для 

іноземних громадян» встановлено періоди навчання для підготовки 

іноземців на підготовчому відділенні ЦПКПА (для денної форми навчання), 

що включають в себе строк, необхідний для вступу на наступний рівень 

освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після 

завершення навчання документів: 

Період 

подання 

документів 

Період навчання на підготовчому відділенні Період 

вступу на 

наступний 

рівень освіти 

І семестр Канікули 
ІІ семестр 

(сесія) 

01.04.21 – 31.01.22 (10 місяців) 

І етап 

01.04.21 – 

05.07.21 

01.04.21 – 

29.08.21 

(22 тижні) 

30.08.21 –

26.09.21 

(4 тижні) 

27.09.21 – 

31.01.22 

(18 тижнів) 

01.02.22 – 

28.02.22 

ІІ етап 

06.07.21 – 

30.08.21 

06.07.21 – 30.06.22 (12 місяців) 

01.07.22 – 

31.07.22 

06.07.21 – 

05.12.21 

(22 тижні) 

06.12.21 – 

20.02.22 

(11 тижнів) 

21.02.22 

30.06.22 

(18 тижнів) 

ІІІ етап 

01.09.21 – 

31.12.21 

01.09.21 – 31.07.22 (11 місяців) 

01.08.22 – 

31.08.22 

01.09.21 – 

31.01.22 

(22 тижні) 

01.02.21 – 

27.03.22 

(8 тижнів) 

28.03.22 

31.07.22 

(18 тижнів) 

 

Відповідно до цього наказу, 9 слухачів отримають свідоцтво про 

закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян 31.01.2022 року. 

У лютому, відповідно до Правил прийому до вищих навчальних 

закладів, іноземці можуть вступати до будь-якого ЗВО України.  

Решта слухачів, у разі успішного завершення навчання підготовчого 

відділення, зможуть стати вступниками з 1 вересня 2022 року.  

Отже, виникає потреба проведення активної профорієнтаційної 

роботи, реорганізації навчального процесу, підготовки планів українською 

чи англійською мовами, щоб з 1 березня 2022року розпочати навчальний 

процес для здобуття ступеня бакалавра для групи іноземних громадян. 

 



Оплата освітніх послуг, що надаються КрНУ іноземцям, здійснюється 

за договорами за кошти фізичних осіб. Відповідно до розрахунків планово-

фінансового відділу оплату за навчання для підготовки іноземців та осіб без 

громадянства на підготовчому відділенні Центру підвищення кваліфікації та 

професійної адаптації (для денної форми навчання) встановленоу розмірі 

16804,00 грн. за увесь період навчання. 

Надходження до університету від 50 іноземних громадян підготовчого 

відділення становить 840200,00 грн. Наразі13 слухачів відраховано за 

невиконання умов контракту, а сплачені за навчання кошти поверненню не 

підлягають. Вартість погодинної оплати кваліфікованих викладачів,  

які проводять заняття переважно англійською мовою, без н/с  

становить 76,10 грн./год. 

Оскільки, заробітна плата становить 55% від вартості навчання, 

22% – обов’язкові нарахування на заробітну плату, а решта – це витрати 

на комунальні послуги, видатки на відрядження та придбання матеріалів 

і послуг, то мова про економічну доцільність не актуальна. Основною 

функцією підготовчого відділення для іноземних громадян є залучення 

іноземців, які стануть вступниками для здобуття ступеня бакалавра. 

У 2021-2022 н. р. функціонує підготовче відділення для іноземних 

громадян за економічним напрямом підготовки. 

Термін навчання 10 місяців за денною формою навчання. Увесь період 

навчання поділено на два семестри: 1 семестр – 22 тижні, 2 семестр – 18 

тижнів, також передбачено канікулярний період (тривалість якого залежить 

від початку навчання).  

Комплекс навчальних дисциплін залежить від обраного фаху. 

Обов’язкові для всіх дисципліни: 

- українська мова; 

- країнознавство; 

- основи інформатики і обчислювальної техніки. 

Майбутні фахівці економічного напрямку вивчають математику, 

економічну та соціальну географію світу, основи економіки. 

Організація навчально-виховного процесу з підготовки іноземних 

громадян до вступу здійснюється з чинним законодавством і нормативними 

документами МОН України.  

Основою організації навчально-виховного процесу є навчальний план.  

Згідно з навчальним планом розроблено графік навчального процесу, 

складається на кожний семестр розклад занять, іспитів з урахуванням 

рівномірного щоденного навантаження, що становить 18 год. на тиждень. 

Наприкінці навчання іноземні громадяни складають диференційовані 

заліки з трьох дисциплін (математика, економічна та соціальна географія 

світу, країнознавство)та іспити з української мови і двох профільних 

дисциплін (основи економіки,основи інформатики та обчислювальної 



техніки). Упродовж семестрів проводиться рейтингування навчальних 

досягнень іноземних громадян. 

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 

13.03.2015  № 1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та 

формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році» 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-126729-15#Text загальний обсяг 

навчального навантаження на підготовку до вступу іноземних громадян 

становить 1800 год. – 60 кредитів. Аудиторне навантаження складає 600 год. 

1/3 частину від загального навантаження. Мінімальне навантаження, 

зумовлене фіксованоювартістю навчання на одного іноземного слухача 

(еквівалент 600 дол. США). 

Оскільки надання платних освітніх послуг іноземним громадянам з метою 

поглибленого вивчення загальноосвітніх та додаткових дисциплін 

передбачає: 

 1) формування знань, умінь і навичок в тому обсязі, який забезпечує 

подальше успішне навчання іноземних студентів у закладах вищоїосвіти 

України; 

2) формування мінімально необхідного лексичного запасу і 

професійних термінів (залежно від обраного фаху) українською мовою;  

3) створення необхідних умов з метою швидкої адаптації іноземців у 

новому соціально-культурному середовищі. 

4) здійснення профорієнтаційної роботи. 

То 50 % відсотків аудиторного навантаження відведено на формування 

мінімально необхідного лексичного запасу, тобто вивчення державної мови. 

Планування змісту навчання, видів занять, форм контролю згідно з 

програмами навчальних дисциплін; залучення до науково-педагогічної 

діяльності на ПВ шляхом залучення викладачів провідних кафедр 

університету, які мають фахову освіту і досвід педагогічної діяльності, а 

також володіють англійською мовою. 

 Відповідно до навчального плану, кафедри університету розробляють, 

та затверджують методично радою факультету/інституту навчальні 

програми, а також, використовуючи матеріально-технічне забезпечення 

кафедр, забезпечують якісне викладання дисциплін: 

1) Дисципліна «Країнознавство» - кафедра філології та видавничої 

справи (ст. викладач Василенко Д.П.);  

2) Дисципліна «Математика» - кафедра інформатики та вищої 

математики (д.т.н., доц. Кобильська О.Б.) ; 

3) Дисципліна «Основи інформатики та обчислювальної техніки» - 

кафедра інформатики та вищої математики (к.т.н.,доц. Григорова Т.А.); 

4) Дисципліна «Економічна та соціальна географія світу» - кафедра 

бізнес адміністрування, маркетингу і туризму (викладач Білик М.Ю.); 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-126729-15#Text


5) Дисципліна «Основи економіки» - кафедра бізнес адміністрування, 

маркетингу і туризму (ст. викладач Збиранник О.М.); 

6) Дисципліна «Українська мова» - кафедра філології та видавничої 

справи (ст. викладач Резніченко О.Л.). 

Слід зазначити, що іноземці з різних регіонів Індії мають різну 

підготовку. Оскільки на підготовчому відділенні більшість англомовних 

громадян, то задля створення сприятливих умов для навчання та визначення 

перспектив зарахування студентів на навчання англійською мовою проведено 

онлайн-тест серед слухачів підготовчого відділення щодо визначення рівня 

володіння англійською мовою. За результатами тестування 50 слухачів 

виявлено, що лише 8 осіб володіють мовою на рівні незалежного 

користувача, 32 слухачі мають базові навички, а 10 осіб взагалі не змогли 

досягти мінімального рівня. 

Очевидно, що мовна підготовка (у комплексі з іншими 

дисциплінами) є важливим компонентом підготовки та адаптації 

іноземців до подальшого навчання в університеті. 

Навчальний процес з підготовки іноземних громадян складається з 

аудиторних практичних занять, лекцій, самостійної роботи студентів, 

додаткових занять чи консультацій, на яких викладачі пояснюють теми, що 

важко опановуються слухачами або викликають питання.  

Істотним фактором, що впливає на ефективність навчання іноземних 

громадян, є успішність їх адаптації до нових умов середовища в 

Україні.Традиційно на 

адаптаціюіноземнихгромадянпливаютьособливостіклімату, особистіаспекти, 

гнучкістьсистеминавчання, побутовіумови тощо. 

27 серпня у КрНУ пройшли перші організаційні збори слухачів 

підготовчого відділення - 39 громадян Індії та 2 громадян Камеруну. У заході 

узяли участь перший проректор проф.В. Никифоров, проректор з науково-

педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті доц. С. Сергієнко, 

проректор з науково-педагогічної роботи та економіки доц. В. Усатюк, 

директор Центру міжнародної діяльності доц. А. Гладир, директор Центру 

підвищення кваліфікації та професійної адаптації доц. С. Сошенко та 

керівники структурних підрозділів університету.  

Слухачам представили керівників підрозділів, які забезпечують 

навчальний процес, та пояснили, до кого звертатися, якщо виникають 

проблеми з проживання в гуртожитку, медичного обслуговування чи участі у 

спортивних секціях тощо. 

Враховуючи національну ідентичність і поведінкові особливості 

громадян Індії, під час навчального процесу слід засвідчувати відкритість і 



м'якість у спілкуванні та водночас уникати демократії. Особливу увагу 

потрібно приділяти розвитку навичок самоорганізації та дисципліни. 

Більшість із іноземних слухачів проявляє підвищену реакцію на небезпеку, 

недостатньо контролює свою поведінку, хоча є відкритими і достатньо 

контактними. Незважаючи на схильність до повільного засвоєння матеріалу, 

всі пріоритети вони надають спочатку знанням, а потім спілкуванню з 

викладачем.  

Невід’ємною частиною навчального процесу є виховна робота як під 

час проведення занять, так і в позаурочний час, яка включає в себе 

ознайомлення іноземців із законодавством України щодо статусу іноземних 

громадян, правил проживання і пересування територією України, 

ознайомлення з особливостями і традиціями життя українського народу, 

організація і проведення екскурсій, вечорів відпочинку тощо з обов’язковим 

урахуванням звичаїв і традицій країн прибуття іноземних громадян. 

Зокрема, 26 вересня, у неділю слухачі підготовчого відділення – 

громадяни Індії – пригощали інших студентів та просто перехожих чаєм, 

кавою та солодощами – так вони святкували Гуру-да-Гадді та Дівалі. 

Традиція пригощати перехожих символізує рівність людей незалежно від їх 

соціального статусу. Таке частування означає «хто б ти не був, ми готові 

розділити з тобою їжу». 

Оскільки адаптаційний процес охоплює низку соціальних, 

психологічних, адміністративних та сутогосподарських аспектів, що 

вимагають організації та забезпечення контролю з боку адміністрації. 

Найбільш важливими напрямками контролю в процесі допомоги в адаптації 

іноземців є декілька аспектів: 

- пристосування до нового соціокультурного середовища 

(безпосереднього оточення студента в гуртожитку); 

- пристосування до нових кліматичних умов, умов життя та соціально-

побутових аспектів; 

- адаптація до нової освітньої системи та до інтернаціонального 

характеру навчання; 

- до нової мови спілкування (і, як правило, навчання); 

- пристосування до культуриновоїкраїни тощо. 

Слід підкреслити, що запропоновані в даному переліку проблеми 

відносяться скоріш дофізичних (або біологічних), ніж до соціокультурних, 

однак студент, що має побутовуневлаштованість (або незадоволений 

умовами життя) складніше адаптується до культурнихнорм та цінностей, має 

певні проблеми із навчанням, адже більшою мірою сконцентрований 

нарозв‘язанні побутових проблем, а вже потім на проблемах культурної 

адаптації та навчання. 



Отже, організація навчання іноземних громадян на підготовчому  

відділенні, має надзвичайно важливе значення для формування контингенту 

іноземних громадян – вступників для здобуття ступеня бакалавра.  

До того ж, породжує низку проблем, до розв‘язання яких повинні бути 

залучені практично всі підрозділи університету, зокрема: 

1. Набір іноземних громадян на підготовче відділення упродовж року 

зумовлює потребу реорганізації навчального процесу, підготовки планів 

українською чи англійською мовами, щоб розпочати навчальний процес для 

здобуття ступеня бакалавра для груп іноземних громадян двічі на рік(з 1 

березня та 1 вересня). 

2. Оскільки основною функцією підготовчого відділення для іноземних 

громадян є залучення іноземців, які стануть вступниками лише після 

закінчення підготовчого відділення, то вартість погодинної оплати 

кваліфікованих викладачів, які проводять заняття переважно англійською 

мовою, відбувається за найменшим тарифом, що значно знижує мотивацію 

до педагогічної діяльності. 

3. Оскільки більшість іноземних громадян не планує продовжувати 

навчання в Україні, а шукає шляхи міграції до європейських країн, виникає 

потреба проведення активної профорієнтаційної роботи у процесі підготовки 

до вступу.  

Однак, особливої уваги заслуговує надання освітніх послуг іноземцям та 

особам без громадянства, адже має надзвичайно важливе значення для 

формування контингенту, рейтингових показників та іміджу університету. 

  



ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

АДАПТАЦІЇ 

Першим етапом на шляху отримання іноземцями вищої освіти є 

цілеспрямована доуніверситетська підготовка з мови. Навчання іноземних 

громадян на підготовчому відділенні створює умови для їх подальшої 

адаптації до закладу вищої освіти. 

У 2018 р. наказом ректора КрНУ № 303-1 затверджено положення про 

підготовче відділення для іноземних громадян ЦПКПА. 

У березні 2021 року в Центрі міжнародної діяльності підписання 

відповідної угоди з ТОВ «Євразійський консалтинг освіти» розпочалася 

активна робота з набору іноземців на підготовку до вступу. 

З липня 2021 р. на підготовчому відділенні почалися заняття для першої 

групи іноземних громадян з Індії й Камеруна. Упродовж року шляхом 

залучення фірм-посередників контингент підготовчого відділення за 

економічним напрямом підготовки сягнув 52 осіб. 

Термін навчання іноземних громадян за денною формою навчання 

становить 10 місяців. Увесь період навчання поділено на два семестри: 1 

семестр – 22 тижні, 2 семестр – 18 тижнів, та канікулярний період (тривалість 

якого залежить від терміну початку навчання).  

Майбутні фахівці економічного напрямку вивчають математику, 

економічну та соціальну географію світу, основи економіки та українську 

мову, країнознавство, основи інформатики і обчислювальної техніки. 

Організація навчально-виховного процесу з підготовки іноземних 

громадян до вступу здійснюється з чинним законодавством і нормативними 

документами МОН України.  

Надання платних освітніх послуг іноземним громадянам передбачає: 

 1) формування знань, умінь і навичок в тому обсязі, який забезпечує 

подальше успішне навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти 

України; 

2) формування мінімально необхідного лексичного запасу і 

професійних термінів (залежно від обраного фаху) українською мовою;  

3) створення необхідних умов з метою швидкої адаптації іноземців у 

новому соціально-культурному середовищі. 

4) здійснення профорієнтаційної роботи. 

Мовна підготовка (у комплексі з іншими дисциплінами) є важливим 

компонентом підготовки та адаптації іноземців до подальшого навчання в 

університеті. 

Для КрНУ особливої уваги заслуговує надання освітніх послуг 

іноземцям, адже має надзвичайно важливе значення для формування 

контингенту, рейтингових показників та іміджу університету. 


