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ЗВІТ 

ДЕПАРТАМЕНТУ 

МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ 

ЗА 2014 РІК 



 ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ 

МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ ЗА 2014 РІК 

 

Контингент іноземних громадян 

 

1. Збільшено контингент іноземних студентів з 1324 осіб у 2013 році до 

1409 осіб у 2014 році. Збільшено кількість країн, з яких навчаються іноземні 

громадяни (з 50 країн світу у 2013 році до 54 країн світу у 2014 році). Вперше 

представлені такі країни, як Бразилія, Румунія, Ізраїль.  

За заочною та дистанційною формами навчання у 2014 році вперше 

прибули 33 іноземні студенти (29 осіб – на перший курс, 4 особи – на старші 

курси). У минулому році за заочною та дистанційною формами навчання 

вперше прибули 74 іноземні студенти (71 особа – на перший курс, 3 особи – 

на старші курси). 
 

2. Успішно закінчили навчання у 2014 календарному році та отримали 

дипломи молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра 194 

іноземних студенти, у тому числі 5 – з відзнакою (минулого року – 133, у 

тому числі 4 – з відзнакою): 
 

№ 

з/п 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень, за яким отримано 

диплом 

Кількість іноземних громадян, які отримали 

дипломи (у т.ч. з відзнакою) 

2013 рік випуску 2014 рік випуску 

1 Молодший спеціаліст 7 5 

2 Бакалавр 55 63  

3 Спеціаліст 57 95  

4 Магістр 14 31  

Усього 133 194 
 

Із загальної кількості випускників подальше навчання у СумДУ 

продовжили 58 осіб (минулого року – 57): 

 

№ 

з/п 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень, за яким продовжено 

навчання 

Кількість іноземних громадян, які продовжили 

навчання в СумДУ 

у 2013-2014 навчальному році у 2014-2015 навчальному році 

1 Бакалавр 5 - 

2 Спеціаліст 6 1 

3 Магістр 30 21 

4 Клінічна ординатура 16 36 

Усього 57 58 
 

У 2014 році спеціалізовану підготовку в клінічній ординатурі пройшли 

14 іноземних громадян (у 2013 році – 13 іноземних громадян). 
 

3. За 2014 рік кількість відрахованих іноземних громадян з різних 

причин (окрім закінчення навчання) за денною формою складає 140 осіб (за 



2013 рік – 110 осіб), за заочною формою складає 68 осіб (за 2013 рік – 21 

особа).   

 

Успіхи іноземних студентів та слухачів мовних курсів 
 

1. У 2014 році успішно захистили дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук іноземні громадяни: 

-  громадянин Ірану Раджаб Заде Мортеза (захист відбувся 26.02.2014), 

- громадянин Іраку Аль Раммахі Мустафа Маккі Мохаммедалі (захист 

відбувся 12.12.2014), 

- громадянин Іраку Мохаммед Абдуллах Джалал Мохаммед (захист 

відбувся 12.12.2014). 
 

2. Студентка спеціальності «Переклад», слухачка «Класу Конфуція» 

СумДУ Марина Стрічна 17 квітня 2014 року гідно представила Сумський 

державний університет на конкурсі «Chinese Bridge». Лінгвістичне змагання 

проходило в Інституті Конфуція Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. Члени журі відзначили високий рівень знань студентки 

СумДУ.  

На сьогоднішній день студентки СумДУ спеціальності «Переклад» 

Наталія Патрушева та Марина Стрічна після успішного завершення навчання 

у «Класі Конфуція» СумДУ навчаються у Китаї (м. Хефей) за програмою 

паралельного навчання Інституту Конфуція.  

 

 

Спорт 
 

Збільшена кількість іноземних студентів, які займаються у спортивних 

секціях до 58 чоловік (в 2013 р. – 37 чоловік). Основні секції в яких 

займаються іноземні студенти: баскетбол (13 чоловік); футзал (18 чоловік); 

єдиноборства (15 чоловік). 

 У 2014 році серед іноземних студентів СумДУ на базі медичного 

інституту була створена команда з міні-футбулу – «СумДУ International», яка 

грає в студентській лізі м. Суми.   

 У червні 2014 року серед 16 футбольних команд іноземних студентів 

був проведений чемпіонат за «Кубок Дружби». Перемогу одержала збірна 

команда «Дружба».   

 

Виховна робота 
 

1.  Виховна робота департаменту міжнародної освіти організована 

таким чином, щоб збалансувати інтереси молоді різних національностей і 

релігій, налагодити товариські взаємовідносини між усіма студентами та 

направлена на укріплення атмосфери толерантності, у тому числі, як 

міжнаціональної та конфесіональної серед іноземних студентів. За звітній 



період за участю іноземних студентів департаментом міжнародної освіти 

були проведені наступні  заходи: 

- День святого Валентина, який студенти-іноземці святкували разом з 

майбутніми філологами нашого університету (14.02.2014р.); 

- спортивно-оздоровчий захід «Лижні старти» для іноземних студентів 

підготовчого відділення в СОЗ «Універ» СумДУ (15.02.2014р.); 

- спортивний конкурс «Кубок дружби»: національні збірні різних країн 

демонстрували фізичну підготовку у багатьох спортивних конкурсах 

(18.03.2014р.); 

- науково-практичний семінар: «Цінності молоді в умовах крос-

культурної взаємодії», який відбувся на базі Інституту педагогіки та 

психології Сумського державного педагогічного університету ім. 

А.С.Макаренка. (27.03.2014р.); 

-  екскурсія по університету та музею СумДУ (22.04.2014р.);  

- екскурсія по м.Суми для іноземних студентів підготовчого відділення 

(25.04.2014р.); 

- туристичний зліт іноземних студентів СумДУ на базі спортивно-

оздоровчого закладу «Універ» (16.05.2014р.); 

- випускний вечір для студентів із Гани (14.06.2014р.); 

- випускний вечір для нігерійських студентів (18.06.2014р.); 

- випускний вечір для іноземних студентів, які входять в організацію 

«Дружба» та нагородження найкращих випускників медичного інституту 

(23.06.2014р.); 

- День Незалежності Нігерії (01.10.2014р.); 

- Свято «Кайран Байран» (04.10.2014р. та 13.10.2014р.); 

- День Незалежності Замбії (25.10.2014р.); 

-  спортивний конкурс  «Кубок дружби» (12.11.2014р.); 

- обласний фестиваль національних культур «Барви рідного краю» 

(19.11.2014р.); 

- День Незалежності Танзанії (13.12.2014р.). 
 

2.  Кількість іноземців, задіяних до гурткової роботи, складає 30 

чоловік (в 2013 р. – 15 чоловік). 
 

3. На підготовчому відділенні проводилася значна виховна та 

профорієнтаційна робота: бесіди на морально-етичні, краєзнавчі теми, 

екскурсії по місту, вечори відпочинку, концерти, екскурсії на різні 

факультети СумДУ, зустрічі з викладачами та студентами-старшокурсниками 

цих факультетів та інші заходи, що передбачають знайомство іноземних 

слухачів з університетом. Стали традиційними спортивні змагання між 

слухачами підготовчого відділення та студентами-іноземцями старших 

курсів, українськими студентами. 
 

4. Проводилися сумісні зустрічі керівництва департаменту та 

представників фірм-контрактерів з іноземними студентами, на яких 

обговорювалися нагальні проблеми, поведінка іноземних студентів. 

http://www.sumdu.edu.ua/ukr/news/2714-mabutni-filologi-vidsvyatkuvali-den-svyatogo-valentina.html
http://www.sumdu.edu.ua/ukr/news/2714-mabutni-filologi-vidsvyatkuvali-den-svyatogo-valentina.html


Проводилися зустрічі іноземних студентів з представниками правоохоронних 

органів з питань профілактики правопорушень. 
 

5. Протягом року постійно проводилися виховні комісії, на яких 

розглядалися питання, пов’язані з порушенням іноземними студентами 

правил поведінки, правил проживання у гуртожитках, порушення навчальної 

дисципліни. Проводилися заходи щодо посилення дисципліни студентів,  

збереження майна університету та гуртожитків. 

Студенти-іноземці активно брали участь у святкуванні традиційних 

свят, знайомились з сучасною культурою та мистецтвом Сум, Сумщини та 

України; брали участь у акціях молоді та студентства, зокрема у 

волонтерському русі, участь у спортивних змаганнях, у фестивалях творчості 

іноземних студентів.  
 

6. Виконано переклад Витягу з Кодексу корпоративної культури на 

узбекську мову. 
 

7.  Розпочато створення інтернаціонального культурного центру на базі 

ДМО СумДУ, а саме: аудиторія Г-807 забезпечена необхідними меблями та 

мультимедійним обладнанням, збираються матеріали для естетичного 

оформлення. 
 

Рада голів земляцтв 

У квітні 2014 року була створена Рада голів земляцтв за участю та за 

ініціативою іноземних та вітчизняних студентів, адміністрації університету з 

метою поліпшення умов навчання та перебування іноземних студентів в 

університеті, захисту їх прав та інтересів, забезпечення виконання 

іноземними студентами своїх обов’язків.  

За 2014 рік було проведено 6 засідань Ради голів земляцтв, на яких 

окрім поточних питань, були розглянуті питання щодо залучення іноземних 

студентів до спорту та художньої самодіяльності, правил поведінки та правил 

перебування на території України, строки оплати за проживання та навчання 

та багато інших питань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


