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Сучасні проблеми мовної підготовки іноземних студентів 

Молчанова І.В. 
Запорізький державний медичний університет (Центр підготовки іноземних громадян) 

м. Запоріжжя, Україна 

e-mail: inessik79@ukr.net 

 

З поступовим інтегруванням України у світовий простір наша країна стає 

все більш відкритою для політичних, економічних і культурних відносин із 

різними країнами світу. Проблема навчання іноземних студентів є однією з 

важливих у сучасній світовій педагогічній науці. Тільки на початку ХХІ 

століття в Україні навчалося понад 20,5 тисяч іноземних студентів, в основному 

з країн Азії, Близького Сходу та Африки. Питання становлення і розвитку 

системи підготовки зарубіжних фахівців є предметом досліджень багатьох 

науковців. Фахова підготовка іноземних студентів має певну специфіку: треба 

враховувати попередній досвід, вчити студентів-іноземців самостійному 

опрацьовуванню отриманого матеріалу та диференційно підходити до 

навчального процесу з боку ВНЗ.  

У дослідженнях останніх років увага науковців звертається на педагогічні 

аспекти підготовки іноземних студентів, майбутніх фахівців. Нині в Україні 

немає чітко визначеної системи навчання іноземних студентів у вищих 

навчальних закладах. У кожному ВНЗ вона організована на власний розсуд. 

На сьогодні система підготовки іноземних студентів із суспільних 

дисциплін виявляє певні проблеми, які потребують негайного вирішення. Для 

розв‘язання цих суперечностей треба  впроваджувати  у навчальний процес 

вищої школи педагогічні інновації, які сприятимуть кращому засвоєнню 

навчального матеріалу, зацікавленості у вивченні суспільних дисциплін, 

прискоренню адаптації іноземних студентів в українському суспільстві. 

До цього часу актуальним було вивчення попереднього українського 

досвіду підготовки іноземців перед вступом до ВНЗ, який був ще за радянських 

часів. Раніше система підготовки іноземних  студентів розглядалася, як єдина 

mailto:inessik79@ukr.net
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правильна, з утвердженням, що вона є найкращою у світі, проте це негативно 

впливало  на якість навчально-виховного процесу. 

Останнім часом напрямок розвитку української освіти набув деяких змін. 

Це відбулося після приєднання України до Болонського процесу у 2005 році. 

Суть його полягає у тому, що більшість матеріалу, передбаченого навчальною 

програмою, виноситься на самостійне опрацювання студентів. Прагнення 

підвищити ефективність навчального процесу, скоротити період адаптації у 

студентів вимагає  пошуку нових шляхів, які мають сприяти більш  якісному 

засвоєнню навчального матеріалу та формуванню в них умінь та навичок, а 

саме: відбір та побудова навчально-методичної літератури, організація 

самостійної роботи студентів, об‘єктивний контроль знань та формування 

психологічного клімату в колективі. 

Можна виділити основні проблеми, пов‘язані із вивченням іноземними 

студентами суспільних дисциплін: 

• головна проблема ефективного засвоєння іноземними студентами 

навчального матеріалу ‒ це розбіжності між рівнем готовності іноземних 

студентів до сприйняття навчальної інформації та вимогами вищої школи, що 

говорить про міждисциплінарний характер проблеми. Вирішення цього питання  

має базуватися на системній взаємодії різних складових навчального процесу в 

цілому; 

• мала кількість годин, відведених на вивчення суспільних дисциплін 

взагалі і на аудиторну роботу зокрема; 

• пріоритет фахових дисциплін перед не фаховими, а відтак студенти 

вважають їх менш потрібними та важливими;  

• мовний бар‘єр, викликаний незнанням іноземцями української 

(російської) мови, а також несприятливе, для вивчення мови, оточуюче 

середовище; 

Завданням будь-якого ВНЗ незалежно від національності студента 

виявляється необхідність підготовки фахівця високого рівня, а це можливо 
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лише за умови вдалого входження студента в нове навчальне середовище. 

Отже, успішне вирішення відповідального завдання вищої школи з підготовки 

іноземних студентів вимагає розробки нових концептуальних підходів, 

застосування сучасних педагогічних, нових інформаційних технологій, 

організація навчання і виховання іноземних студентів.  

Сьогодні найефективнішим способом вирішити вказані суперечності 

повинен стати пошук нових форм та методів роботи з іноземними студентами, 

які б дали змогу одночасно зацікавити, доступно подати матеріал, сприяти його 

глибокому розумінню та засвоєнню процесу. Це так звані інноваційні 

педагогічні технології, які сприятимуть глибшому та міцнішому засвоєнню 

навчального матеріалу, зацікавленості у вивченні суспільних дисциплін та 

прискорять процес адаптації іноземців в нашій країні. Мова має стати не тільки 

засобом спілкування, інструментом пізнавальної та професійної діяльності, а й 

засобом міжкультурної комунікації та полікультурного виховання, що 

підвищує її роль і значимість у процесі професійної підготовки. 

Література: 

1. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи / Тетяна Іванівна Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с.  

2. Ягодин Я. Іноземні студенти в Україні. Без пригод / Ярослава Ягодин // Кампус. – 2009. – 

№ 6. – С. 22–25. 

 

От простого к сложному 

Мосьпан Е.П.  
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта  

г. Харьков, Украина 

e-mail: elena.mospan@gmail.com 

 

В название статьи «От простого к сложному» вынесен не всем известный 

общеметодический принцип, а учебная задача, которую предлагается решить на 

одном из заключительных занятий по языковой подготовке с иностранными 

студентами 2-го курса базовых факультетов. Целью этого занятия является 

обобщение пройденного за два года материала – способов выражения 

объектных, определительных и обстоятельственных значений в простом и 

сложном предложениях.  
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