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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ  

СТУДЕНТІВ: ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬО- 

КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

© О. М. Білик 
 

У статті представлено досвід впровадження структурно-функціональної моделі соціально-

педагогічного супроводу соціалізації іноземних студентів, яке здійснювалося в освітньо-культурному се-

редовищі ВНЗ. Визначено сутність поняття «соціально-педагогічний супровід» стосовно соціалізації 

іноземних студентів. Висвітлено напрями соціально-педагогічної діяльності щодо реалізації супроводу, 

розглядаються форми роботи з представниками освітньо-культурного середовища та іноземними сту-

дентами на адаптаційно-мотиваційному, інтеграційно-діяльнісному та індивідуалізаційно-самореа- 

лізаційному етапах супроводу 

Ключові слова: захист, допомога, підтримка, соціальність, дослідно-експериментальна робота  

 

1. Вступ 

Інтернаціоналізація вищої освіти є однією із 

провідних тенденцій сьогодення і реалізується, перш 

за все, у збільшенні кількості іноземних студентів, 

які обирають Україну як країну навчання.У новому 

соціуму, культурі, яка суттєво відрізняється від звич-

ної культури батьківщини, іноземні студенти стика-

ються із соціокультурними факторами країни на-

вчання, які впливають на формування особистості, 

зумовлюють трансформацію соціальності. Відбува-

ється її суттєвий розвиток, збагачується соціальний 

досвід, засвоюються соціальні цінності нового соціо-

культурного простору, формуються соціальні якості, 

зумовлені впливом інокультурного освітнього сере-

довища, виробляються нові аспекти соціальної пове-

дінки відповідно до вимог нетрадиційного для інозе-

мних студентів суспільства. Відповідно, актуалізу-

ється проблема створення оптимальних умов для за-

безпечення здобуття іноземними студентами якісної 

вищої освіти, гармонізації їх особистісного розвитку 

та професійного становлення, пов‘язаних із успішні-

стю їх соціалізації в освітньо-культурному середо-

вищі вищого навчального закладу (ВНЗ) та в соціо-

культурному просторі України.  

Для забезпечення ефективності процесу соціа-

лізації іноземних студентів у соціокультурному прос-

торі України необхідно, перш за все, приділяти увагу 

соціально контрольованій соціалізації, тобто соціаль-

ному вихованню, яке відбувається в освітньо-куль- 

турному середовищі ВНЗ. Соціальне виховання в 

умовах нетрадиційного для цих студентів освітньо-

культурного середовища покликане гармонізувати 

взаємодію особистості й соціуму та є сьогодні важ-

ливим напрямом діяльності вищої школи. Методика 

подолання проблем, які виникають у процесі соціалі-

зації іноземних студентів у освітньо-культурному 

середовищі ВНЗ, пов‘язана із супроводом, що міс-

тить сукупність прийомів, методів та форм гармоні-

зації соціального виховання іноземних студентів. 

Отже, звернення до дослідження супроводу соціалі-

зації іноземних студентів в освітньо-культурному 

середовищі вищого навчального закладу України 

зумовлене необхідністю підвищення ефективності та 

якості вищої освіти іноземців, активізацією її соціа-

льної функції.  

 

2. Літературний огляд 

Соціальна педагогіка пов‘язує проблему су-

проводу із проблемами соціалізації особистості [1], із 

розвитком соціальності [2] та соціального середови-

ща [3]. Зважаючи на тематику, актуальними для цієї 

розвідки є наукові праці, в яких вивчається супровід 

іноземних студентів. Науковці досліджують психоло-

гічний супровід іноземних студентів [4, 5]), педагогі-

чний супровід [6–8], психолого-педагогічний супро-

від [9], соціально-психологічний супровід [10, 11]). 

При цьому розглядають супровід різних аспектів 

адаптації іноземних студентів: міжкультурної [4], 

соціальної [5], соціокультурної [8], супровід фахової 

підготовки цієї категорії студентської молоді [7], 
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професійного самовиховання [6], супровід іноземно-

го студента в освітньому процесі [10]. Під час визна-

чення ролі соціально-педагогічного супроводу соціа-

лізації іноземних студентів в освітньо-культурному 

середовищі ВНЗ України необхідно зважати на про-

позиції цих дослідників. Аналіз наукової літератури 

засвідчив, що, незважаючи на значну увагу до ви-

вчення супроводу іноземних студентів, в українсько-

му педагогічному дискурсі відсутні досліджень соці-

ально-педагогічного супроводу соціалізації інозем-

них студентів в освітньо-культурному середовищі 

ВНЗ України. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження –вивчення особливостей 

практичного впровадження структурно-функціональ- 

ної моделі соціально-педагогічного супроводу соціа-

лізації іноземних студентів в практику діяльності з 

іноземними студентами в освітньо-культурному се-

редовищі ВНЗ.  

Для досягнення мети були поставлені наступні 

задачі: 

1. З‘ясувати сутність поняття «соціально-

педагогічний супровід соціалізації іноземних сту-

дентів»;  

2. Розглянути впровадження соціально-

педагогічного супроводу соціалізації іноземних сту-

дентів за двома запропонованими напрямами:  

– підготовка освітньо-культурного середовища 

ВНЗ до реалізації супроводу;  

– робота із іноземними студентами щодо під-

вищення ефективності їх соціалізації. 

3. Визначити специфіку кожного із запропоно-

ваних етапів соціально-педагогічного супроводу со-

ціалізації іноземних студентів: адаптаційно-

мотиваційного, інтеграційно-діяльнісного, індивідуа-

лізаційно-самореалізаційного.  

 

4. Матеріали та методи дослідження щодо 

впровадження соціально-педагогічного супроводу 

соціалізації іноземних студентів в освітньо-

культурному середовищі вищого навчального 

закладу 

Під час проведення дослідження застосовува-

лися такі методи: 

– системний аналіз філософської, культуроло-

гічної, соціологічної, психолого-педагогічної, соціа-

льно-педагогічної літератури; 

– аналіз понятійно-термінологічної системи з 

метою теоретичного вивчення соціально-

педагогічного супроводу соціалізації в освітньо-

культурному середовищі ВНЗ; 

– теоретичне узагальнення, синтез і аналіз з 

метою розкриття основних особливостей соціально-

педагогічного супроводу соціалізації іноземних сту-

дентів; 

– вивчення та теоретичне осмислення практи-

ки впровадження соціально-педагогічного супроводу 

соціалізації іноземних студентів в освітньо-куль- 

турному середовищі ВНЗ. 

На думку Л. Мардахаєва, соціально-

педагогічний супровід є спільним рухом (взаємоді-

єю) соціального педагога (супроводжуючого, суб‘єк- 

та супроводу) і вихованця (супроводжуваного, 

об‘єкта супроводу) на основі прогнозування суб‘єк- 

том перспектив поведінки і самопроявлення в ситуа-

ції розвитку, спрямованого на створення умов і за-

безпечення доцільної допомоги і підтримки [12]. 

Cоціально-педагогічний супровід розглядають і як 

підтримку та соціальний захист студентської молоді 

під час професійного та особистісного становлення. 

Наприклад, Н. Міщенко розуміє його як «...соціаль- 

но-педагогічну діяльність із підтримки та соціально-

го захисту студентів, які мають у цьому потребу, що-

до вирішення проблемних ситуацій у студентському 

оточенні і сприянні соціальній адаптації студентів, 

підвищення їхньої мотивації до професійного стано-

влення з метою саморозвитку, самопізнання, самост-

вердження та самореалізації» [13]. У соціокультур-

ному просторі інформаційного суспільства соціаль-

но-педагогічний супровід набуває дедалі більшої ак-

туальності, оскільки покликаний убезпечити особис-

тість від деструктивного впливу нових медіа. У дос-

лідженні А. Тадаєвої враховано ці виклики та розгля-

нуто соціально-педагогічний супровід в аспекті меді-

асоціалізації як важливого напряму соціалізації в 

інформаційному суспільстві. Дослідниця пропонує 

розуміти соціально-педагогічний супровід медіасоці-

алізації як «вид соціально-педагогічної діяльності, 

спрямований на захист, допомогу та підтримку» осо-

бистості, що здійснюється «через організацію та ко-

ординацію соціального виховання» в певному інфор-

маційному середовищі [14]. Погоджуємося з визна-

ченням соціально-педагогічного супроводу, запропо-

нованим А. Рижановою: «Соціально-педаго-гічний 

супровід – вид соціально-педагогічної діяльності, 

спрямованої на захист, допомогу та підтримку успі-

шного поступового розвитку соціальності суб‘єктів 

соціуму в нетрадиційних умовах соціалізації через 

організацію, координацію та контроль соціального 

виховання різних соціальних інститутів та закладів 

найближчого соціального середовища» [2].  

Отже, пропонуємо розглядати соціально-педа- 

гогічний супровід соціалізації іноземних студентів в 

освітньо-культурному середовищі ВНЗ України як 

вид соціально-педагогічної діяльності, спрямований 

на їх захист, допомогу та підтримку в процесі акуль-

турації через взаємодію супроводжуваного (інозем-

ного студента) із супроводжуючим (це можуть бути 

соціальний педагог, куратор, працівник деканату, 

викладач або інша особа, яка забезпечує супровід), 

результатом якої є створення оптимальних умов для 

ефективного розвитку їхньої соціальності (міжкуль-

турного та соціально-професійного компонентів). На 

думку авторів, соціально-педагогічний супровід від-

бувається через організацію та координацію соціаль-

ного виховання іноземних студентів в освітньо-

культурному середовищі ВНЗ, яке є складовою соці-

окультурного простору сучасної України.  

Зауважимо, що не достатня розробленість 

концепції соціалізації іноземних студентів, що 

з‘ясовано у процесі аналізу стану вивчення проблеми 

соціалізації іноземних студентів в українському пе-

дагогічному дискурсі, власне і зумовила необхідність 

моделювання з урахуванням сучасних тенденцій ін-

тернаціоналізації та інформатизації вищої освіти. 
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Звернення до моделювання соціально-педагогічного 

супроводу соціалізації іноземних студентів в освіт-

ньо-культурному середовищі ВНЗ зумовлене необ-

хідністю підвищення ефективності та якості вищої 

освіти іноземців, активізацією її соціальної функції 

стосовно цієї категорії студентської молоді. 

Структурно-функціональна модель соціально-

педагогічного супроводу соціалізації іноземних студе-

нтів в освітньо-культурному середовищі ВНЗ України 

характеризується єдністю таких компонентів: 

– суб‘єкт-об‘єктний (суб‘єкти й об‘єкти супро-

воду); 

– концептуально-цільовий (мета, методологіч-

ні підходи, принципи, нормативно-правова база, со-

ціально-виховні умови, чинники); 

– середовищний (структура освітньо-

культурного середовища ВНЗ, у якому відбувається 

супровід); 

– змістовно-технологічний (зміст, напрями су-

проводу, етапи, форми і методи роботи), результати-

вний (критерії, показники та рівні сформованості 

соціальності іноземних студентів). 

 

5. Результати досліджень та їх обговорення 

Дослідно-експериментальна робота щодо реа-

лізації структурно-функціональної моделі соціально-

педагогічного супроводу відбувалася з урахуванням 

специфіки ВНЗ певного спрямування (до дослідно-

експериментальної роботи були залучені ВНЗ куль-

турно-мистецького, аграрного, інженерно-технічно-

го, педагогічного та економічного спрямування) та 

етнопсихологічних й національно-культурних особ-

ливостей іноземних студентів, представлених в екс-

периментальних групах ВНЗ, а також тих проблем, 

які виникають у процесі соціалізації в освітньо-

культурному середовищі ВНЗ та зумовлені: 

– розбіжністю системи вищої освіти України 

та рідної країни студентів; 

– розбіжностями в культурі країни навчання та 

рідної країни студентів; 

– необхідністю адаптації не лише до навчання, 

але й до проживання в чужій країні; 

– недостатнім рівнем володіння мовою на-

вчання та спілкування; 

– недостатньою комунікативною активністю 

іноземних студентів, складністю у встановленні мі-

жособистісних відносин з представниками освітньо-

культурного середовища ВНЗ та соціокультурного 

простору України; 

– невідповідністю між бажанням представни-

ків освітньо-культурного середовища ВНЗ (виклада-

чів, кураторів, працівників бібліотеки, гуртожитку) 

надати допомогу іноземним студентам у розв‘язанні 

їхніх проблем та недостатнім рівнем знань та умінь 

працювати з цими студентами. 

До дослідно-експериментальної роботи долу-

чалися, крім іноземних студентів, викладачі, курато-

ри академічних груп, співробітники ВНЗ (бібліотека-

рі, працівники гуртожитків), українські студенти (пе-

реважно, представники студентського самоврядуван-

ня). Також відбувалася активна співпраця з радою 

проректорів та деканів з міжнародних питань Харків-

ського регіону, працівниками бібліотек, музеїв, ви-

ставкових залів, співробітників Центру народної тво-

рчості Харкова, співробітниками студентської лікар-

ні, співробітниками банківських установ, правоохо-

ронних органів та іншими представниками соціоку-

льтурного простору України.  

Завдання дослідно-експериментальної роботи 

експериментального дослідження було визначено, 

виходячи з того, що забезпечення ефективності соці-

ально-педагогічного супроводу соціалізації інозем-

них студентів відбувається за двома напрямами:  

1) створення ефективних умов для соціалізації 

іноземних студентів в освітньо-культурному середо-

вищі ВНЗ: 

– діяльність з підготовки представників цього 

середовища до продуктивної міжкультурної взаємодії 

з іноземними студентами; 

– координація соціально-виховних впливів 

освітньо-культурного середовища ВНЗ та соціокуль-

турного простору України щодо підвищення ефекти-

вності соціалізації іноземних студентів;  

2) діяльність з підготовки іноземних студентів 

до самоорганізації власної соціалізації в освітньо-

культурному середовищі ВНЗ; підтримка їх самоор-

ганізації та самовиховання щодо розвитку міжкуль-

турного та соціально-професійного компонентів їх 

соціальності.  

Щодо реалізації першого напряму соціально-

педагогічногосупроводу соціалізації іноземних сту-

дентів у експериментальних ВНЗ було запроваджено 

програму підготовки представників освітньо-куль- 

турного середовища ВНЗ до реалізації соціально-

педагогічного супроводу, до безпосередньої роботи з 

іноземними студентами. Було організовано спецсемі-

нар з науково-методичних проблем соціалізації іно-

земних студентів: «Шляхи підвищення якості підго-

товки іноземних студентів у ВНЗ України», у якому 

брали участь керівники структурних підрозділів, які 

відповідають за роботу з іноземними студентами у 

ВНЗ Харкова. Для розгляду на семінарі було запро-

поновано такі теми: 

– «Соціалізація в інформаційному суспільстві»; 

– «Особливості соціалізації студентської мо-

лоді»; 

– «Інтернаціоналізація вищої освіти України»; 

– «Іноземні студенти: світовий досвід»; 

– «Іноземні студенти в Україні: історія та су-

часність»; 

– «Соціалізація іноземних студентів: соціальна 

адаптація, соціальна інтеграція, соціальна індивідуа-

лізація»; 

– «Етнопсихологічні та національно-культурні 

особливості іноземних студентів»; 

– «Проблеми іноземних студентів та шляхи їх 

подолання в освітньо-культурному середовищі ВНЗ 

України»; 

– «Розвиток міжкультурного та соціально-

професійного компонентів соціальностііноземних 

студентів»; 

– «Моніторинг рівня розвитку соціальності 

іноземних студентів» тощо.  

Були підготовлені лекції за вказаною темати-

кою та розроблено творчі вправи («Моніторинг акту-

ального стану соціальності іноземних студентів»), 
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спрямовані на формування практичних умінь та на-

вичок учасників семінару. Було також проведено 

круглі столи «Культурний шок та шляхи його подо-

лання», «Специфіка міжкультурної комунікації у со-

ціокультурному просторі інформаційного суспільст-

ва», «Нормативно-правове забезпечення навчання 

іноземних громадян в Україні», під час яких визна-

чено можливості представників освітньо-культурного 

середовища ВНЗ щодо реалізації соціально-педаго- 

гічного супроводу соціалізації іноземних студентів, а 

також намічено шляхи його впровадження. 

Оскільки основними суб‘єктами соціально-

педагогічного супроводу виступають соціальні педа-

гоги, необхідна їх підготовка до впровадження стру-

ктурно-функціональної моделі соціально-педагогіч-

ного супроводу соціалізації іноземних студентів. Так 

як у ВНЗ не передбачені посади соціальних педаго-

гів, до цієї діяльності залучалися працівники струк-

турних підрозділів ВНЗ, які відповідають за навчання 

іноземних студентів. Координаційним центром реалі-

зації соціально-педагогічного супроводу виступала 

Харківська державна академія культури (ХДАК), на 

базі якої і проводилися координаційно-організаційні 

наради із працівниками структурних підрозділів заді-

яних в експерименті ВНЗ, які відповідали за реаліза-

цію супроводу. Було проведено лекції-бесіди щодо 

специфіки соціально-педагогічного супроводу соціа-

лізації іноземних студентів з цими працівниками: 

«Соціально-педагогічний супровід як вид соціально-

педагогічної діяльності», «Соціально-педагогічний 

супровід соціалізації іноземних студентів: специфіка, 

методика реалізації»; ділову гру «Розвиток соціаль-

ності іноземних студентів в освітньо-культурному 

середовищі ВНЗ України», під час якої учасників 

познайомили із критеріями та показниками соціаль-

ності іноземних студентів та можливостями діагнос-

тики її рівнів. Також окреме засідання було присвя-

чено знайомству представників освітньо-культурного 

середовища ВНЗ із тими соціально-педагогічними 

методами та формами, які доцільно використовувати 

в процесі реалізації супроводу. Воно пройшло у фор-

мі інтерактивної лекції «Шляхи впровадження соціа-

льно-педагогічного супроводу соціалізації іноземних 

студентів в освітньо-культурному середовищі ВНЗ». 

Саме на таких координаційно-організаційних засі-

даннях було визначено напрями реалізації соціально-

педагогічного супроводуз урахуванням специфіки 

кожного із залучених до експерименту ВНЗ, 

з‘ясована роль кожного із представників освітньо-

культурного середовища.  

Іноземні студенти, перебуваючи в освітньо-

культурному середовищі ВНЗ, взаємодіють не лише з 

викладачами та адміністрацією, а також з іншими 

представниками цього середовища. Такими предста-

вниками є, перш за все, працівники бібліотеки та гур-

тожитків. Саме вони відповідають за інформаційне 

забезпечення іноземних студентів та створення на-

лежних соціально-побутових умов для їх комфортно-

го перебування в освітньо-культурному середовищі 

ВНЗ та в соціокультурному просторі України. Отже, 

з ними також проводилася робота щодо соціально-

педагогічного просвітництва. 

Саме підготовленість працівників бібліотеки 

та залучення їх до соціально-педагогічного супрово-

ду соціалізації іноземних студентів є важливим чин-

ником успішності такої реалізації. Тому для праців-

ників бібліотеки в усіх ВНЗ були проведені тренінги: 

– «Міжкультурна комунікація в освітньо-

культурному середовищі ВНЗ» (мав на меті підгото-

вку працівників бібліотеки до професійної взаємодії з 

іноземними студентами, спрямований на знайомство 

зі специфікою спілкування з представниками різних 

етносів, носіями різних культурних традицій); 

– «Інформаційні ресурси в контексті міжкуль-

турної комунікації» (спрямований на роз‘яснення 

інформаційних потреб іноземних студентів, вироб-

лення навичок надання допомоги іноземним студен-

там у здійсненні інформаційного пошуку).  

Також проводилися координаційні наради, на 

яких розглядалися конкретні проблеми, що виникали 

у працівників бібліотеки під час професійної взаємо-

дії з іноземними студентами. Працівники бібліотеки 

ХДАК брали участь разом з автором дослідження у 

проведенні круглих столів: 

– «Формування інформаційного грамотності та 

інформаційної компетентності іноземних студентів в 

освітньо-культурному середовищі ВНЗ України»; 

– «Презентація інформаційних ресурсів бібліо-

теки»; 

– «Бібліотека ВНЗ в контексті міжкультурної 

комунікації».  

З працівниками гуртожитків у процесі дослід-

но-експериментальної роботи також було проведено 

інформативні семінари: 

– «Іноземні студенти в соціокультурному про-

сторі України»; 

– «Сучасне законодавство України щодо іно-

земних студентів»; 

– «Етнопсихологічні та національно-культурні 

особливості іноземних студентів, які проживають у 

нашому гуртожитку»; 

– «Побутові проблеми іноземних студентів та 

шляхи їх подолання»; 

– «Здоровий спосіб життя як запорука комфо-

ртності перебування в соціокультурному просторі 

іншої країни».  

Також запропоновано тренінги: 

– «Міжкультурна комунікація в соціокультур-

ному просторі України»; 

– «Традиції та норми поведінки представників 

різних культур»; 

– «Міжетнічна та міжкультурна толерант-

ність».  

Ефективним методом соціально-педагогічної 

взаємодії із працівниками гуртожитків є індивідуаль-

ні бесіди та консультації, запрошення працівників 

гуртожитків на заходи, організовані іноземними сту-

дентами. Саме під час проведення цих заходів пра-

цівники гуртожитків можуть побачити іноземних 

студентів під іншим кутом зору: у процесі їх профе-

сійної самореалізації (якщо це стосується, напри-

клад,студентів мистецьких спеціальностей). 

Отже, мета роботи з представниками освітньо-

культурного середовища ВНЗ щодо впровадження 
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соціально-педагогічного супроводу соціалізації іно-

земних студентів полягала у: 

– створенні умов для активізації професійної 

діяльності в контексті міжкультурної взаємодії; 

– осмисленні специфіки роботи з іноземними 

студентами; 

– збагаченні професійного досвіду; 

– виробленні навичок міжкультурної комуні-

кації; 

– формуванні позитивного ставлення до інозе-

мних студентів; 

– подоланні негативних стереотипів щодо цієї 

категорії студентської молоді. 

Іноземні студенти вступають також у постійну 

взаємодію з українськими студентами і саме україн-

ські студенти мають, на нашу думку, найбільший 

потенціал щодо соціального виховання іноземних 

студентів, формування міжкультурного компонента 

їх соціальності, оскільки саме використання метода 

«рівний – рівному» у ситуації реалізації соціально-

педагогічного супроводу соціалізації іноземних сту-

дентів має значний соціально-виховний потенціал. 

Важливо розширювати сферу дружніх контактів іно-

земних студентів з українськими студентами, оскіль-

ки саме такі неформальні стосунки є найефективні-

шими щодо формування комунікативних навичок 

міжкультурної взаємодії. Активна соціокультурна 

діяльність, залучення іноземних студентів до студе-

нтського життя, дружні зв‘язки із однолітками допо-

магають подолати труднощі соціалізації і позитивно 

вплинути на якість освітнього процесу. Тому відбу-

валася також робота з представниками органів студе-

нтського самоврядування та іншими українськими 

студентами, які виявили бажання до активної творчої 

взаємодії з іноземними студентами. Зокрема, засто-

совувався мозковий штурм «Як налагодити взаємодію 

з іноземними студентами нашої групи?», під час яко-

го українські студенти, представники органів студе-

нтського самоврядування кожного з експерименталь-

них ВНЗ, розробляли та представляли план дій щодо 

залучення іноземних студентів до активного студент-

ського життя.Відбувалися також дискусії «Чого я мо-

жу навчитися в іноземних студентів нашого ВНЗ?»), 

«Культура України і Китаю: що нас об‘єднує»), «На-

ціональні кухні: чи можливий діалог?»), «Чи важлива 

міжкультурна комунікації у професійній педагогічній 

діяльності?», «Фахівець-аграрій в Україні та світі: 

сучасні виклики». 

Усе викладене вище спонукало приділити осо-

бливу увагу організації крос-культурного компонента 

освітньо-культурного середовища, складовою якого, 

на погляд авторів, може виступати створений при 

студентській раді ВНЗ Центр міжкультурної комуні-

кації та соціальної інтеграції іноземних студентів, 

який має на меті формування стійкого соціокультур-

ного підґрунтя соціального розвитку особистості іно-

земних студентів, їхнього професійного становлення, 

що сприяє підвищенню якості фахової підготовки 

іноземних студентів та доповнює їхню навчально-

професійну підготовку. Створений при студентській 

раді Харківської державної академії культури Центр 

міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції 

іноземних студентів спрямовує свою роботу, перш за 

все, на організацію соціокультурної діяльності інозе-

мних студентів, їх співпрацю з представниками укра-

їнського соціуму в позанавчальний час. 

Найголовнішим у реалізації соціально-педаго- 

гічного супроводу соціалізації іноземних студентів є 

робота з іноземними студентами щодо підвищення 

ефективності цього процесу та розвитку рівня їх со-

ціальності у сукупності міжкультурного та соціаль-

но-професійного компонентів. Ця робота реалізува-

лася відповідно до визначених структурно-функціо- 

нальною моделлю соціально-педагогічного супрово-

ду етапів: адаптаційно-мотиваційного, інтеграційно-

діяльнісного, індивідуалізаційно-самореалізаційного. 

Під час впровадження соціально-педагогічного су-

проводу на цих етапах враховувалася специфіка осві-

тньо-культурного середовища кожного із задіяних в 

експерименті ВНЗ, відповідно до його спрямування 

та організації середовища.  

Було визначено, що на адаптаційно-мотива- 

ційному етапі супровід реалізується як соціально-

педагогічний захист іноземних студентів, спрямова-

ний на формування їх крос-культурної та соціально-

професійної грамотності. Іноземних студентів цікав-

лять такі аспекти: 

– яким чином організоване навчання в Україні; 

– законодавство України щодо перебування 

іноземних громадян; 

– медичне обслуговування; 

– банківська система та її використання; 

– харчування та організація побуту; 

– дотримання здорового способу життя. 

Цикл заходів в межах соціально-педагогічного 

захисту в реалізації соціально-педагогічного супро-

воду соціалізації іноземних студентів передбачав:  

1) поглиблення соціальних знань іноземних 

студентів щодо міжкультурної взаємодії в нетради-

ційному освітньо-культурному середовищі ВНЗ 

України;  

2) розвиток соціальних цінностей щодо влас-

ної соціальної ролі в нетрадиційному освітньо-

культурному середовищі та соціокультурному прос-

торі чужої країни. 

Тренінги толерантності, культурні асимілято-

ри; проведення інтерактивних занять «Давайте поз-

найомимося»; написання есе «Чому я приїхав в Укра-

їну» – спрямовувалися на розвиток знань про норми 

поведінки в освітньо-культурному середовищі ВНЗ, 

на формування міжетнічної та міжкультурної толера-

нтності, на подолання негативних наслідків «культу-

рного шоку». Підготовка фото-, відеозвітів: «Якою я 

побачив Україну», «Місто, де я навчаюсь», «ВНЗ, де 

я навчаюсь»; підготовка відорепортажів, презентацій 

про свою країну, рідне місто, культурні традиції рід-

ної країни іноземних студентів; – мали на меті засво-

єння знань про традиції, звичаї, норми поведінки в 

українській культурі та соціумі. Знайомство інозем-

них студентів з адміністрацією, професорсько-

викладацьким складом, співробітниками, корпорати-

вною культурою та інфраструктурою ВНЗ: 

– ознайомча екскурсія по факультету і ВНЗ; 

– відвідування музею ВНЗ; 

– вечори запитань та відповідей: «Правовий 

статус іноземного студента в Україні», «Система ви-
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щої освіти в Україні», «Іноземці в Україні»; квест «Я 

– студент ВНЗ»; 

– соціально-середовищне орієнтування в ін-

фраструктурі ВНЗ; 

– соціально-психологічна гра «Новосілля»; 

– соціально-педагогічний тренінги «Я та моя 

студентська група»; 

– перегляд презентаційного фільму про ВНЗ, 

ознайомлення з інфраструктурою міста (екскурсії по 

центру міста, навколо гуртожитків); 

– проведення бесіди щодо правил проживання 

в гуртожитку; 

– розроблення колажів: «Іноземний студент у 

ВНЗ»; «Якою я бачу Україну»), «Мій ВНЗ (академія, 

університет)», «Україна туристична», «Запрошуємо 

до Китаю…»; 

– участь іноземних студентів у спартакіаді 

ВНЗ (в усіх ВНЗ). 

Все це було зорієнтовано на формування у іно-

земних студентів знань про себе як про суб‘єктів на-

вчально-професійної діяльності в освітньо-культур- 

ному середовищі ВНЗ, на позитивне сприйняття но-

вого соціально-особистісного досвіду. 

Отже, адаптаційно-мотиваційний етап соціа-

льно-педагогічного супроводу мав на меті пристосу-

вання іноземних студентів до реалій української ку-

льтури та освітньо-культурного середовища, в якому 

відбувається навчання, мотивацію до соціальної між-

культурної взаємодії та навчально-професійної дія-

льності, розвиток ціннісного ставлення до себе та 

свого місця в нетрадиційному освітньо-культурному 

середовищі.  

На інтеграційно-діяльнісному етапі, який збі-

гається з етапом соціальної інтеграції соціалізації і 

відповідає, переважно, другому третьому, а інколи і 

четвертому рокам навчання у ВНЗ, супровід соціалі-

зації іноземних студентів реалізується як соціально-

педагогічна допомога. На цьому етапівідбувається 

активне залучення іноземних студентів до соціокуль-

турної діяльності, розвиток їхньої ініціативності, за-

своєння професійних цінностей та цінностей україн-

ської культури.  

Для успішної соціалізації особистості інозем-

них студентів на цьому етапі необхідно забезпечити: 

– включення іноземних студентів в систему 

соціальних відносин, пов‘язаних із виконанням від-

повідних соціальних ролей у майбутній професійній 

діяльності; 

– включення іноземних студентів в активне 

спілкування; 

– забезпечення допомоги іноземним студентам 

під час орієнтації в соціальних цінностях, пов‘язаних 

із задоволенням особистих соціальних потреб; 

– включення іноземних студентів в інтелекту-

альну і матеріальну трудову діяльність шляхом орга-

нізації практик.  

На цьому етапі соціально-педагогічного су-

проводу соціалізації іноземних студентів доцільними 

виявилися форми роботи, спрямовані на розв‘язання 

особистісних, організаційних та академічних про-

блем іноземних студентів. Зокрема, на розвиток цін-

нісного ставлення до української культури та соціу-

му, формування мотивації до міжособистісного спіл-

кування в освітньо-культурному середовищі ВНЗ 

спрямовувалися соціально-педагогічні тренінги: 

– «Як знайти друзів серед українських сту-

дентів»; 

– «Національна самоідентичність у контексті 

міжкультурної комунікації»; 

– «Звичаї та традиції українців»; 

– «Етика міжкультурної комунікації»; 

– «Цінності української культури»; 

– «Освітні традиції України»; 

– «Безпека віртуального міжкультурного спіл-

кування».  

З метою розвитку мотивації іноземних студен-

тів до навчання та професійного становлення, отри-

мання соціально-особистісного досвіду в освітньо-

культурному середовищі ВНЗ, формування вольової 

готовності до виконання навчально-професійних за-

вдань, ціннісного ставлення до отримуваного фаху 

було проведено години спілкування: 

– «Цінності майбутньої професії»; 

– «Академічні проблеми іноземних студентів 

та шляхи їх подолання»; 

– «Зміни в українському законодавстві щодо 

перебування іноземних громадян»; 

– «Як продовжити навчання в Україні»; 

– «Моя майбутня професія». 

На розвиток активності щодо виконання на-

вчально-професійних завдань та набуття соціально-

особистісного досвіду в освітньо-культурному сере-

довищі ВНЗ спрямовувалися такі заходи: 

– проведення вечорів-презентацій культур рід-

них країн іноземних студентів (наприклад, «Загадко-

вий світ Китаю», «Незнайома Туреччина», «Традиції 

арабського світу» тощо); 

– бесіди-візуалізації з використанням віртуа-

льного колажу (проводяться іноземними студентами 

для представників освітньо-культурного середовища 

ВНЗ): «Мистецтво моєї країни»;«Вищі навчальні за-

клади моєї країни»; «Готелі та ресторани моєї батькі-

вщини»; виставки творчих робіт іноземних студентів. 

Формуванню знань про традиції, звичаї, норми 

поведінкиукраїнській культурі та соціумі, розвитку 

ціннісного ставлення до української культури та со-

ціуму, активному засвоєнню традицій, звичаїв та 

норм української культури сприяли: 

– проведення лекцій-презентацій: «Україн-

ська народна архітектура», «Рослинні і тваринні 

символи українців», «Українська вишивка», «Зви-

чаї та обряди українців»,«Обереги українців», 

«Художники України»; 

– лекцій-бесід «Українська оселя», «Українсь-

ке традиційне вбрання», «Таємниці писанки», «Ляль-

ка-мотанка в українській культурі», «Культура наро-

дів України». 

Також відбувається знайомство іноземних 

студентів з українським художнім кінематографом, 

зокрема перегляд та докладний аналіз таких худож-

ніх фільмів, як «Лісова пісня. Мавка» (1980 р., режи-

сер Ю. Іллєнко), «Тіні забутих предків» (1964 р., ре-

жисер С.Параджанов), «Вечір на Івана Купала»  

(1968 р., режисер Ю.Іллєнко) та ін.(в усіх ВНЗ). 

Розвитку знань про норми поведінки в освіт-

ньо-культурному середовищі ВНЗ, про себе як про 
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суб‘єкта навчально-професійної діяльності, забезпе-

ченню емоційної комфортності в освітньо-культур- 

ному середовищі ВНЗ та соціокультурному просторі 

України сприяли: 

– інтерактивні зустрічі українських та інозем-

них студентів: «Ми – сусіди по гуртожитку», «Чи 

можливий діалог культур серед молоді?», «Ділимося 

досвідом», «Це цікаво знати…», «Майбутня профе-

сія: шляхи реалізації в різних країнах»; 

– участь у студентському самоврядуванні, во-

лонтерській діяльності; 

– подієві екскурсії містом разом з українськи-

ми студентами. 

Індивідуалізаційно-самореалізаційний етап ві-

дповідає етапу соціальної індивідуалізації соціаліза-

ції та збігається з четвертим курсом навчання, завер-

шенням бакалаврської освіти. Найповніше він реалі-

зується під час навчання в магістратурі за умови про-

довження навчання в Україні. На цьому етапі супро-

від впроваджується як соціально-педагогічна підтри-

мка. Він спрямовується не лише на формування ак-

тивної соціальної позиції іноземних студентів, але й 

на реалізацію цієї позиції в навчально-професійній та 

соціокультурній діяльності. Також уможливлює 

створення власного інтелектуального продукту та 

перші спроби професійного самовираження: 

– для розвитку міжкультурного компонента – 

фестивалі, соціокультурні проекти, виставки; 

– для розвитку соціально-професійного ком-

понента – круглі стола, конференції, творчі зустрічі. 

Першими спробами професійної самореалізації 

стали творчі дипломні проекти, реалізовані іноземними-

студентами за участі автора дослідження. Оскільки су-

часний навчально-виховний процес підготовки інозем-

них студентів недостатньо забезпечений навчальною 

відеопродукцією етнографічного змісту, авторами разом 

з іноземними та українськими студентами Харківської 

державної академії культури створюється цикл навчаль-

них відеофільмів етнокультурного змісту «Україна очи-

ма іноземних студентів», серед яких відеофільми: 

– «Екскурсія Харковом» (2009 р., режисер – 

студент із Сирії, оператор – студент із КНР); 

– «Українська мова: перші кроки» (2010 р., 

оператор – студент із КНР, актори – студенти із КНР 

та Іраку); 

– «Харківська державна академія культури 

(презентаційний фільм)» (2010 р., режисер-студент із 

Сирії, оператор – студент з КНР); 

– «Українська народна архітектура» (2011 р., 

режисер – студент із КНР); 

– «Душа, віддана танцю (нарис-портрет про 

народного артиста України Бориса Колногузенка)» 

(2012 р., режисер та оператор – студенти з КНР); 

– «Україна – Китай: діалог культур» (2013 р., 

режисер та оператор – студенти з КНР); 

– «З мелодією в серці (нарис-портрет про за-

служеного діяча мистецтв України Віру Осадчу)» 

(2013 р., режисер – студент із Сирії, оператор – сту-

дент із КНР); 

– «Таємниці української кухні» (2014 р., опе-

ратор – студент із КНР); 

– «І на тім рушничкові…» (2015 р., режисер – 

студентка з КНР); 

– «Українська писанка» (2015 р., режисер – 

студентка з КНР); 

– «Українське національне вбрання» (2017 р. – 

режисер – студент із Сирії).  

Для роботи над фільмами за ініціативи автора 

дослідження створювалися ітернаціональні творчі 

студентські колективи, до яких обов‘язково входили 

українські студенти, іноземні студенти, які навчалися 

на факультеті кіно-, телемистецтва ХДАК і вчилися 

працювати в інтернаціональному колективі.  

Важливої також є координація зв‘язків інозем-

них студентів із соціокультурним простором Украї-

ни, зокрема регіону навчання іноземних студентів. 

Створення додаткових освітніх програм, спрямова-

них на підвищення рівня міжкультурних знань, пра-

цівників різних закладів інфраструктури міста в галу-

зі національних культур і міжкультурної комунікації 

допомагає запобігти багатьох проблем, підвищити 

рівень задоволеності іноземних студентів соціальни-

ми умовами навчання і проживання в Україні. Ця 

діяльність пов‘язується із організацією екскурсій, 

відвідуванням музеїв, театрів, виставок, концертів, 

культурних заходів, ярмарок, які проводяться в місті 

та області (етнографічні фестивалі «Печенізьке по-

ле», «Весілля в Малинівці», фестиваль пісенно-

обрядового фольклору «Сьогодні Купала, а завтра 

Івана», «Великий Слобожанський ярмарок», «День 

міста», «Масляна» тощо). А також із загальноміськи-

ми заходами, спрямовані на організацію взаємодії 

іноземних студентів: конференції, фестиваль творчо-

сті іноземних студентів. 

Перспективи досліджень вбачаємо в подаль-

шому вивченні впливу соціально-педагогічного су-

проводу на розвиток соціальності іноземних студен-

тів у процесі соціалізації в освітньо-культурному 

середовищі ВНЗ. 

 

6. Висновки 

Підсумовуючи, зауважимо, щовпровадження 

соціально-педагогічного супроводу соціалізації іно-

земних студентів в освітньо-культурному середовищі 

ВНЗ України, дає підстави для таких висновків:  

1. Впровадження запропонованої структурно-

функціональної моделі соціально-педагогічного су-

проводу соціалізації іноземних студентів відбувалося 

за двома напрямами: 

– вдосконалення освітньо-культурного середо-

вища; 

– робота з іноземними студентами щодо під-

вищення рівня розвитку соціальності. 

2. Щодо реалізації двох напрямів соціально-

педагогічного супроводу застосовувалися різні мето-

ди і форми, які були ефективними стосовно розвитку 

рівня соціальностііноземних студентів. 

3. Заходи із соціально-педагогічного захисту, 

соціально-педагогічної допомоги та соціально-педа- 

гогічної підтримки соціалізації іноземних студентів в 

освітньо-культурному середовищі ВНЗ України мали 

позитивний вплив на розвиток їх соціальних знань, 

соціальних цінностей, отримання навичок соціальної 

поведінки, сприяли розвитку рівня їх соціальності 

(міжкультурного та соціально-професійного компо-

нентів). 
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