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НАВЧАЄТЬСЯ 

 

• 1186  студентів (із 44 країн) 

•  57 аспірантів 

•  13 стажистів 

•  180 слухачів (із 24 країн) 



КОНТИНГЕНТ 

ТОП 3 країни 

• КНР              67 

 

• Туреччина    50 

 

•  Іран               25 

 



МОВА НАВЧАННЯ 

 

•  українська  

•  англійська  

•  російська    



ПІДГОТОВЧЕ 
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ГРОМАДЯН 

ПІДГОТОВЧЕ 
ВІДДІЛЕННЯ  

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ 



 

СТРУКТУРА  

ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
Відділ 

з організаційних 

питань 

Інформаційно-

аналітичний 

відділ 

Відділ  

з навчальної 

роботи іноземних 

громадян 

Відділ  

з навчальної 

роботи громадян 

України 



Відділ з навчальної роботи іноземних 

громадян 

– один з найбільших підрозділів Підготовчого 
відділення. 

• Опікується всіма іноземними громадянами, що 
навчаються в Університеті – слухачами 
Підготовчого відділення, й студентами-
іноземцями основних факультетів. 

•  До компетенції відділу з навчальної роботи 
іноземних громадян, перш за все, входить 
організація навчального процесу та заліково-
екзаменаційних сесій доуніверситетської 
підготовки, підсумкового іспиту з мови навчання 
(українська, англійська, російська). 



• Розробка розкладу занять ПВ. 

• Формування та зміна складу академічних груп на 

ПВ. 

• Проведення анкетування слухачів щодо їх 

майбутньої спеціальності та формування 

академічних груп за майбутнім напрямом 

навчання (гуманітарний, медично-біологічний, 

інженерно-технічний, економічний). 

 



• Ведення та опрацювання особових справ 

іноземних слухачів (ПВ) та студентів (ОФ). 

• Ведення обліку пропусків занять та успішності 

слухачів ПВ. 

• Комунікація зі слухачами (ПВ) з питань оплати 

навчання та поточних питань. 

• Видача слухачам (ПВ) та студентам (ОФ) 

довідок про навчання в Університеті. 

 



 

• Здійснення контролю за своєчасною здачею та 

зберіганням екзаменаційних робіт, заліково-

екзаменаційних відомостей, журналів обліку 

поточної успішності слухачів, своєчасним 

заповненням атестації слухачів, індивідуальних 

планів та звітів викладачів. 

• Формування наказів на відрахування слухачів 

ПВ. 

• Видача свідоцтв про закінчення ПВ. 

 



ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 



НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 

1 рік (10 місяців) 

• 18 тижнів + 18 тижнів 

• навчальних занять 1080 годин 

• самостійна робота 720 годин 

Всього 1800 годин 

 

8 місяців 

• 15 тижнів +16 тижнів 

• навчальних занять 930 годин 

• самостійна робота 600 годин 

Всього 1530 годин 
 





ПОТИЖНЕВЕ ВВЕДЕННЯ ДИСЦИПЛІН 

 (гуманітарний напрямок)  



ОБЛІК ПРОПУСКІВ ЗАНЯТЬ 

 



МОНІТОРИНГ 

 ЗА УСПІШНІСТЮ НАВЧАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТИ ЗИМОВОЇ СЕСІЇ І ТА ІІ ПОТОКІВ 

 

. 



ЗРАЗОК СЕМЕСТРОВОЇ АТЕСТАЦІЇ СЛУХАЧІВ 







ВИПУСКНІ ОЦІНКИ СЛУХАЧІВ 



 

СЕКЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ 

РОСІЙСЬКОЇ 

 МОВИ 

АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 

СПЕЦІАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН 



СЕКЦІЇ 

• Забезпечення навчального процесу для вивчення 

слухачами ПВ української, англійської, 

російської мов та загальних дисциплін. 

• Розробка робочих навчальних програм,  

написання підручників, навчальних посібників, 

екзаменаційних матеріалів тощо. 

• Забезпечення навчального процесу на літній 

мовній школі на базі ПВ. 



• Здійснення науково-методичної роботи, 

організація проведення міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

семінарів, розвиток навчально-методичної бази 

доуніверситетської підготовки, удосконалення 

методики навчання іноземних громадян тощо. 

• Обмін досвідом та підвищення кваліфікації 

викладачів. 

• Розробка матеріалів з української, англійської та 

російської мов для вступних випробувань для ОС 

«Бакалавр» та ОС «Магістр». 



РОЗПОДІЛ АУДИТОРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ (1 рік) 



РОЗПОДІЛ ГРУП ЗА НАПРЯМАМИ 

2018/2019 н. р. 

гуманітарний   

52% 

економічний  

5% 

медично-

біологічний   

29% 

інженерно-

технічний   

14% 



РОЗПОДІЛ АУДИТОРНИХ ГОДИН  

У НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  

(ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМОК) 



РОЗПОДІЛ АУДИТОРНИХ ГОДИН  

У НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  

(ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМОК) 



РОЗПОДІЛ АУДИТОРНИХ ГОДИН  

У НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  

(МЕДИЧНО-БІОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК) 



РОЗПОДІЛ АУДИТОРНИХ ГОДИН  

У НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  

(ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМОК) 



 

 

РОЗПОДІЛ АУДИТОРНИХ ГОДИН В 

АНГЛОМОВНИХ ГРУПАХ  

(ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМОК)  

 



РОЗПОДІЛ АУДИТОРНИХ ГОДИН В  

РОСІЙСЬКОМОВНИХ ГРУПАХ  

(ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМОК) 



 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


