
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про особливості, проблеми та перспективи роботи з іноземними 

студентами” 

від 21 листопада 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету МЕВ та ІТ 

проф. Полякової Ю. В., директора Центру міжнародної освіти та співпраці       

Штанько Т. М., вчена рада зазначає, що в Університеті проводиться постійна 

робота з іноземними студентами за усіма важливими напрямами, спрямована 

на успішну адаптацію студентів до навчального процесу та суспільного життя. 

Основні функції, пов’язані із вирішення комплексу питань навчання, 

виховання і проживання іноземних студентів в Україні, є: надання якісних 

освітніх та інформаційних послуг; допомога у адаптації до запровадженої 

системи навчання в університеті; забезпечення умов для отримання знань 

згідно існуючих вимог і стандартів; роз’яснення законодавства України, 

діючих правил і норм; організаційно-виховна робота; поселення в гуртожитку; 

легалізація, реєстрація та продовження терміну перебування в Україні, 

медична допомога, нострифікація документів про освіту тощо. 

На факультеті МЕВ та ІТ навчається 17 іноземних студентів, денна 

форма навчання - 12, заочна - 5 осіб (на спец. “Маркетин”, “Міжнародні 

економічні відносини”, “Комп'ютерні науки”). Серед них 6 студентів 

навчаються на першому курсі спец. “Міжнародні економічні відносини” (ОПП 

“МЕВ” за англомовною програмою). Студенти факультету представляють такі 

країни: Азербайджан, Грузія, США, Марокко, Єгипет, Ліван, Камерун і Нігерія. 

Важливого значення надається не лише розв’язанню проблем навчання, а 

й соціальним чинникам пристосування студентів до життя в Україні. При 

реалізації вимог навчального процесу для англомовних студентів 

забезпечується тісний взаємозв’язок між деканатом, менеджером по роботі з 

іноземцями та студентами, у тому числі шляхом інтерактивного спілкування. 

Деканатом і Центром міжнародної освіти та співпраці аналізується успішність 

студентів, розглядаються навчальні дисципліни, дотримання правил 

проживання в гуртожитках тощо. 

Важливе місце в адаптації та розвитку іноземних студентів посідають 

інформаційно-просвітницькі заходи, до яких вони активно залучаються 

(пізнавальні поїздки, наукові конференції англійською мовою, спортивно-

адаптивні програми та інші).   

Проблеми, що виникають у роботі з іноземними студентами, пов’язані 

передусім із тим, що студенти мають різний рівень знань, специфічні  звичаї та 

виховання, є представниками різних країн світу, культури і суттєво 

відрізняються за релігійними та національними традиціями, що спонукає в 

університеті проводити індивідуальну роботу з ними та інтегрувати їх до 

української національної культури, звичаїв і традицій.  



З метою постійного підтримання на належному рівні роботи з 

іноземними студентами Університету  

 

вчена рада  у х в а л и л а: 

 

1. Інформацію декана факультету МЕВ та ІТ проф. Ю. В. Полякової, 

директора Центру міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штанько прийняти до 

відома. 

2. Декану факультету МЕВ та ІТ: 

- ширше використовувати сучасні методи соціологічних досліджень і 

анкетування іноземних студентів, які допоможуть виявити існуючі проблеми, 

налагодити індивідуальний контакт з кожним із студентів, покращити 

мікроклімат і сприяти полегшенню адаптаційного періоду; 

- приділяти увагу індивідуальній роботі зі студентами, що порушують 

навчальний процес і правила поведінки під час перебування в Університеті та 

мешкання у гуртожитку, правила перебування іноземців в Україні тощо.  

3. Деканату факультету МЕВ та ІТ, Центру міжнародної освіти та 

співпраці, менеджеру по роботі з іноземними студентами сприяти формуванню 

в іноземних студентів культури міжособистісних стосунків, толерантності, 

навичок самоосвіти і всебічного розвитку їхніх творчих здібностей; створенню 

умов для фізичного, інтелектуального, морального і духовного розвитку 

особистості.  

4. Декану юридичного факультету сприяти у проведенні роботи з 

іноземними студентами, спрямованій на профілактику правопорушень, 

роз’яснення основних положень Закону України “Про правовий статус 

іноземців”, в якому закріплені основні права, свободи та обов’язки іноземних 

громадян, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, а також 

інших актів і постанов. 

5. Студентським радам Університету та факультету МЕВ та ІТ ширше 

залучати іноземних студентів до участі у різноманітних заходах з метою 

поліпшення їх соціальної активності, самостійності та відповідальності в житті 

колективу і соціумі; прищеплення та розвитку загальної культури; 

ознайомлення із українською національною культурою, звичаями і традиціями; 

інтеграції до студентського середовища. 

6. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на декана 

факультету міжнародних економічних відносин  та інформаційних технологій 

проф. Полякову Ю. В. та керівника Центру міжнародної освіти та співпраці    

Штанько Т. М.   

7. Контроль за виконання ухвали покладається на першого проректора 

проф. Барну М. Ю. 

 


