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РІШЕННЯ ВЧЕ1 
«Про роботу з іноземними студентами та особливості їх навчання»

Підвищення якості навчання іноземних студентів в Університету та 
збереження відповідного контингенту є важливим елементом формування 
іміджу та посилення конкурентоспроможності Університету на міжнародному 
ринку освітніх послуг, його привабливості як з боку іноземних вступників, так і 
з боку закордонних ЗВО-партнерів.

Результати вступної кампанії 2020 свідчать про позитивну динаміку росту 
контингенту іноземних вступників, а саме: в поточному році до КНУТД 
вступило 929 іноземних громадян, що на 13% більше проти минулого року 
(+111 осіб).

Проте слід відмітить низький рівень успішності навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти та недостатній рівень знання ними української мови 
для розуміння програм та навчальних матеріалів. Це є однією з основних 
причин відрахування з університету. Так за минулий навчальний рік було 
відраховано 128 іноземних студентів.

Заслухавши інформацію проректора Моргулець О.Б. про результати 
роботу з іноземними студентами та особливості їх навчання, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Рівень якості підготовки та успішності іноземних здобувачів вищої 

освіти в Університеті вважати таким, що потребує суттєвого покращення.
2. Деканам факультетів, директорам інститутів:
2.1. Взяти під особистий контроль успішність іноземних студентів, 

зокрема під час складання підсумкових контролів, відпрацюванні пропущених 
занять, погашенні академічних заборгованостей, повторному вивченні окремих 
дисциплін та посилити контроль за роботою кураторів з іноземними 
студентами.

2.2. Постійно моніторити виконання іноземними студентами 
фінансових зобов’язань по оплаті за навчання. Іноземні студенти, які своєчасно 
не сплатили за навчання повинні бути відраховані протягом 10 днів з моменту 
виникнення заборгованості.

2.3. Забезпечити розвиток міжнародних освітніх програм та якість 
викладання дисциплін освітніх програм англомовного проекту шляхом 
своєчасного відбору і підготовки НІШ, які володіють англійською мовою, до 
роботи в англомовних групах, розробку ними англомовних навчальних



матеріалів для МСОП, в тому числі для студентів КІТУЦ та іноземних слухачів 
підготовчих курсів.

2.4. Активно залучати іноземних студентів та слухачів підготовчих 
курсів до суспільного життя університету, проведення культурних заходів 
факультету/інституту з метою культурного обміну та виховання національної 
взаємоповаги.

2.5. Розробити та впроваджувати заходи направлені на пришвидшення 
мовної та культурної адаптації іноземних громадян у студентських колективах.

2.6. Особливу увагу приділяти іноземний студентам заочної 
(дистанційної) форми навчання, їх своєчасної реєстрації та підписання до 
дисциплін в МСОП, забезпечення наявності відповідних контрольних завдань 
та методичних вказівок до них.

3. Директору ННИВОН взяти під особистий контроль та проводити 
щомісячний моніторинг відрахованого контингенту з числа іноземних 
студентів та слухачів підготовчих курсів; забезпечити своєчасне подання 
списків відрахованих до ДМС України у м. Київ.

4. Контроль за виконання рішення покласти на проректора Моргулець О.Б.

Учений секретар Н. В. Первая


