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ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
 

Процес соціокультурної адаптації іноземних студентів, що обирають 

Україну для отримання фахової освіти, складний багатоступеневий процес. 

Перші кроки на цьому шляху іноземні студенти проходять у супроводі 

викладача під час оволодіння українською мовою,  що передбачає 

формування мовної компетентності у побутовій, освітній, соціальній сферах. 

Соціокультурна адаптаційна програма педагогічного супроводу іноземних 

студентів на початковому етапі передбачає створення певних умов 

освітнього середовища й організацію навчально-виховного процесу, які 

уможливлюють подолання адаптаційних проблем різного характеру, а 

рекомендовані форми роботи допомагають пом’якшити процес адаптації та 

прискорити її перебіг. 

Соціокультурна адаптація передбачає пристосування індивіда до умов 

нового соціокультурного середовища, зокрема до нових ціннісних орієнтирів, 

норм поведінки, традицій, забезпечуючи його успішне існування у новому 

соціумі. 

Один з принципів лінгвокраїнознавства полягає в розумінні вивчення 

та викладання мови як процесу акультурації іноземців, тобто засвоєння 

людиною, що виросла в одній національній культурі, історичних фактів, 

норм і цінностей іншої національної культури. Ця мета досягається не лише 

під час занять з української мови як іноземної завдяки ретельно відібраному 

україноорієнтованому навчальному матеріалі [1], а й у курсі 

«Країнознавство», навчальним змістом якого є історія, національні традиції 

та звичаї, культура й національна ментальність. 



У навчально-науковому центрі з підготовки іноземних громадян 

ПДМУ одним з ефективних шляхів соціально-культурної адаптації студентів 

до життя й навчання в нових для них умовах вважаємо навчальні й ознайомчі 

екскурсії, які сприяють «входженню» інокомунікантів у соціокультурний 

простір України [2]. Актуальною є тема «Місто, в якому я навчаюсь». 

Студенти сприймають різну Полтаву – історичну, наукову, літературну, 

студентську. Випереджальним завданням для студентів є підготовка 

повідомлення про те, що їм сподобалось і що не сподобалось у Полтаві. 

Сучасні мультимедійні засоби уможливлюють проведення 

різноманітних віртуальних екскурсій. Якщо традиційна екскурсія 

визначається поєднанням трьох головних чинників (показ, розповідь, рух), то 

віртуальна екскурсія як «відвідування визначних місць, змодельоване за 

допомогою комп’ютера» [5, с.381] обмежується першими двома факторами і 

може бути проведена в аудиторії чи переглянута студентом у зручний для 

нього час і в будь-якому місці. 

Елементом програми соціокультурної адаптації є підготовка 

студентами презентації про своє рідне місто, демонстрація її під час занять у 

групі, що, завдяки позитивному емоційному забарвленню розповіді про 

рідне, сприяє розвитку навичок міжкультурної комунікації. При цьому 

особливо важливим вважаємо те, що пошук нестандартних рішень у 

навчальних ситуаціях здійснюється шляхом групової творчої діяльності, 

отже дозволяє поряд із закріпленням теоретичних знань і формуванням 

комунікативних умінь розвивати у студентів навички соціальної взаємодії, 

зокрема у багатонаціональному колективі. Логічним завершенням цього 

етапу адаптації були щорічні весняно-літні екскурсії до Києва, Дніпра, 

Запоріжжя (на о. Хортиця), в яких брали участь більшість іноземних слухачів 

центру. Об’єктивні обставини останніх років унеможливили проведення 

реальних екскурсій і змушують викладачів шукати інших підходів задля 

реалізації програми. Оновлені завдання, що передують віртуальним 



екскурсіям, можливість перегляду відеоматеріалів декілька разів, подальше 

обговорення побаченого в он-лайн режимі дозволяє досягти навчальної мети.  

У єдності аудиторної роботи, віртуальних і реальних екскурсій, поза 

навчальних зустрічей, он-лайн заходів до знаменних дат відбувається 

формування соціокультурної компетентності та розвиток особистості 

майбутнього фахівця на рівні мовних, мовленнєвих, соціальних, культурних, 

моральних компетентностей. Краєзнавчий матеріал, пов’язаний з історією і 

культурою, духовними цінностями українців, видатними науковцями і 

митцями, допомагає сформувати позитивний імідж України, відкрити новий 

світ для іноземних громадян, і, водночас, пришвидшити процес їхньої 

адаптації. 
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