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необхідність цінувати свій час, проте в реальності для них немає проблеми 

«запізнення», вони по філософськи сприймають час, дотримання обіцянок для 

більшості з них не властиво. 

Проблеми з акліматизацією: як правило, потрібно достатньо багато часу 

для адаптування до кліматичних умов, до іншого часового поясу для іноземців. 

Лише через декілька місяців вони не відчувають постійної втоми, менше 

хворіють на ГРВІ. 

Проблеми особистої безпеки: толерантне ставлення один до одного при 

організації побуту, дозвілля, навчання. На нашу думку, тут важливою є роль 

куратора і адміністрації закладу. Проте і заклад вищої освіти має жорстко 

реагувати на будь-які спроби вирішення проблем силовими методами. На нашу 

думку, на старті навчання необхідно читати правові дисципліни для 

усвідомлення іноземними студентами поняття «закон» і «відповідальність за 

порушення закону». 

Проблеми, пов'язані з навчанням: студент має мати відповідну мовну 

підготовку, розуміння структури навчального процесу в Університеті, 

виконувати вимоги викладача, розуміти наслідки неналежного вивчення 

дисципліни. Для успішної адаптації до навчання потрібна співпраця  

студент − викладач − кафедра − деканат − адміністрація. 

Отже, адаптація студентів-іноземців до нового навчального, соціального, 

кліматичного та культурного середовища є непростим і довготривалим 

процесом і вимагає уваги закладу вищої освіти та постійного пошуку способів 

налагодження контакту між іноземними студентами і Університетом. 
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У 2001 році на підготовчому факультеті ОНПУ була розроблена і 

впроваджена Соціально-культурна адаптаційна програма (СКАП) для 

іноземних громадян на етапі довузівської підготовки. 

Від початку програма СКАП складалася з трьох послідовних і 

взаємодоповнюючих етапів: початкової адаптації до умов проживання і 

навчання, соціально-культурної адаптації і соціально-професійної адаптації. 

Для кожного етапу розробниками були сформульовані свої цілі і завдання, за 

кожним етапом закріплювалися відповідні види культурно-виховної роботи і 

конкретні заходи. [1] 

Багаторічна практика використання СКАП показала поліпшення 

результатів навчально-виховного процесу та адаптації іноземних учнів. Однак 

зі зміною термінів приїзду іноземних громадян і формуванням навчальних груп 

протягом усього осіннього семестру з'явилися труднощі з плануванням 

загальнофакультетських заходів в рамках поетапного підходу. Крім того, 

багаторічні спостереження показали, що у кожного студента етапність адаптації 

має різні часові параметри, що викликає деякі додаткові складності при 

плануванні культурно-виховних заходів навіть в групах з однаковими 

термінами формування. 

Це стало підставою для більш глибокого вивчення проблематики 

адаптації іноземних громадян в нових соціально-культурних і освітніх умовах. 

Нові спостереження і аналіз показали, що в реальному навчальному 

процесі в сучасних умовах провести межу між кожним етапом СКАП досить 

складно. Тим більше складно оцінити ефективність кожного етапу у відриві 

один від одного без урахування їх взаємодоповнення і взаємопроникнення. 

Незважаючи на відмінності між усіма видами адаптації, в реальності, 

переплітаючись між собою, вони виявляються єдиним процесом, який 

супроводжує різні види діяльності і набуття учням соціального досвіду в 

незвичних нестандартних ситуаціях, на різних рівнях: мовному, кліматичному, 

побутовому, комунікативному, психофізіологічному, навчально пізнавальному, 

інформаційному та ін. 

У зв'язку з цим пропонується новий підхід до формування СКАП. Замість 

послідовного поетапного процесу в рамках всього підготовчого факультету 

адаптація розглядається як пролонгований на весь час навчання комплексний 

процес за чотирма основними напрямками. 

Адаптація до іншомовного інформаційного простору в новому 

культурному соціумі і за межами однієї мовної спільноти. Її результатом має 

стати формування іншомовної інформаційної компетенції і здатності 

самореалізовуватися в іншомовному навчальної та професійному середовищі 
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[2]. 

Соціалізація і адаптація, пов'язані з психічними і фізіологічними 

труднощами на побутовому рівні, перебудовою особистості в нових умовах 

життєдіяльності, психо-емоційним напруженням, зміною клімату і т.д. Їх 

результатом має стати формування компетенції саморегулювання і 

саморозвитку, засвоєння норм і правил поведінки в новому соціумі. 

Адаптація до нової навчальної діяльності. Її результатом має стати 

формування комунікативної і мовної компетенції взаємодії з іншими 

учасниками в навчально-пізнавальній сфері. 

Міжкультурна адаптація, пов'язана з включенням в культуру країни 

навчання і подоланням відмінностей в діалозі носіїв різних культур. Її 

результатом має стати формування міжкультурної компетенції. 

Для кожного напряму пропонуються конкретні заходи в рамках, які 

враховують терміни формування навчальних груп, індивідуальні особливості 

учнів. Тому поетапність загальнофакультетського планування трансформується 

в послідовність конкретних заходів для конкретної академічної групи, при 

цьому в рамках всього підготовчого факультету спостерігається 

повторюваність багатьох видів заходів. 

Практика реалізації нового підходу показує переваги гнучкості і 

адаптивності в плануванні культурно-виховної роботи, які особливо виразно 

проявляються, коли процес формування академічних груп займає тривалий час 

(з 1 вересня по 31 грудня), при цьому кількість груп перевищує 20, а кількість 

студентів 250 чоловік . 
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