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Розглянувши Ваш лист від 01.10.2012 р. № 01/727-06 щодо організації 
навчального процесу з підготовки іноземних громадян українською, російською 
та англійською мовами навчання, Міністерство дозволяє розпочати в 
Університеті навчання іноземних студентів за навчальними планами, що 
реалізуються для громадян України незалежно від мови викладання.

Під час проведення начального процесу перебачити, що вивчення 
навчальних дисциплін «Українська мова» і «Історія України» в обсязі З 
кредитів ЄКТС для кожної навчальної дисципліни та «Історія української 
культури» в обсязі 2 кредитів ЄКТС є обов’язковою складовою українсько-, 
російсько- і англомовних програм підготовки за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра незалежно від мови програми.

Дисципліна «Українська мова» за україномовною програмою підготовки 
викладається у відповідності до навчальної програми, передбаченої для 
студентів-громадян України, за російсько- і англомовною -  за спеціально 
розробленою навчальною програмою, яка повинна передбачати оволодіння 
українською мовою на рівні, необхідному для спілкування в україномовному 
середовищі та розуміння фаху.

Викладання дисциплін «Історія України» та «Історія української 
культури» здійснюється мовою, якою реалізується програма підготовки.

Вчена рада факультету/інституту, де навчається студент, на підставі його 
заяви та спільного висновку випускаючої кафедри і кафедри української мови 
(кафедри російської мови) може визначати потребу у додатковому, порівняно з 
навчальним планом для громадян України, вивченні української (російської) 
мови і встановлювати необхідний обсяг навчального часу.
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Необхідний обсяг часу для проведення додаткових занять з української 
(російської) мови може бути виділений лише за рахунок часу, передбаченого в 
навчальних планах на вибіркові навчальні дисципліни циклу гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки.

Сумарна кількість кредитів з української (російської) мови для 
нефілологічних напрямів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра не 
повинна перевищувати 9 кредитів ЄКТС для природничих, фізико- 
математичних та технічних напрямів і 21 кредиту ЄКТС для гуманітарних і 
соціально-економічних напрямів, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра - 
З кредитів ЄКТС.

Додаткові освітні послуги з мовної підготовки студентам-іноземцям 
можуть надаватися на факультативній основі за окремими угодами.

З повагою,
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