
 

План роботи з іноземними студентами 

на 2019-2020 н. р. 

факультету дошкільної та початкової освіти 

 

Одним із напрямів роботи деканату є сприяння в підготовці 

висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, які повинні знати 

обрану спеціальність, мати фундаментальну та професійну підготовку, бути 

орієнтовані на досягнення високих особистісних результатів, вихованими в 

дусі кращих досягнень та надбань світової науки та культури. 

На факультеті навчається 2 студенти з Туркменістану на денній формі 

навчання на 2 і 3 курсах спеціальності 013 «Початкова освіта».  

Студенти проживають на окремих квартирах сім’ями, тому деканатом 

передбачено таку роботу з ними:  

1. Сприяння в наданні освітніх та інформаційних послуг іноземним 

студентам; 

2. Надання допомоги в адаптації іноземних студентів до системи 

навчання в університеті; 

3. Забезпечення всіх умов для отримання ними знань, що відповідають 

міжнародним вимогам та стандартам; 

4. Проведення виховної роботи серед іноземних студентів: 

Терміни 

виконання 
Зміст роботи 

вересень-жовтень 

 

Ознайомлення з академічною групою студентів за 

розподілом; ознайомлення з університетом та його 

відділами. 

жовтень Контроль за відвідуванням курсів із вивчення 

української мови.  

Прикріплення тьюторів до кожного студента. 

листопад Екскурсія по місту, ознайомлення з історичними 

пам’ятками.  

листопад Допомога у веденні конспектів лекцій, у виконанні 

завдань самостійної роботи 

грудень Контроль за виконанням індивідуального плану 

студентами, допомога у підготовці до  заліків та 

екзаменів. 



січень Залучення до колективного відвідування театрів, 

музеїв зі студентами академічної групи. 

Контроль виконання навчального плану. 

лютий Організація освітньої роботи зі студентами у ІІ 

семестрі 2019-2020 н. р., ознайомлення з розкладом 

занять. 

лютий Залучення до профорієнтаційної роботи разом зі 

студентами факультету. 

березень Участь у роботі студентського самоврядування 

факультету, участь у виховних заходах за графіком 

факультету 

квітень Консультації щодо проходження навчальної 

практики за фахом. Залучення студентів до 

спортивно-масової роботи. 

травень Контроль за виконанням індивідуального плану. 

Участь у факультетському заході до Міжнародного  

дня вишиванки. 

червень Підведення підсумків навчання за 2019-2020 н. р. 

Контроль виконання навчального плану. 

 

Система навчання іноземних студентів відповідає вимогам тих держав, 

студенти яких навчаються в нашому закладі вищої освіти. Навчання 

здійснюється за єдиними навчальними планами та програмами для обраної 

спеціальності для українських і іноземних студентів. Викладання 

здійснюється українською та англійською мовами. 

Мова навчання – українська. При університеті діють постійні курси 

української мови як іноземної. За допомогою викладачів студенти долають 

мовний бар’єр, а також знайомляться з історією України, традиціями 

університету, системою та формами навчання, опановують інформаційно-

комунікативні технології навчання. 

Іноземні студенти активно залучаються до спортивно-масової, 

культурної роботи та науково-дослідницькій діяльності університету. 
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