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Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Однією зі складових рейтингу закладів вищої освіти є залучення на 

навчання іноземних студентів. Щороку зростає кількість студентів, у тім числі 

з-за кордону, які бажають здобувати вищу освіту в Україні. Що ж приваблює 

їх на навчання: доступна вартість, високий рейтинг українських закладів вищої 

освіти, гнучкість щодо вибору мов навчання, комфортні умови навчання.  

Львівський національний університет імені Івана Франка добре знаний 

в Україні та світі. В університеті працюють високопрофесійні викладачі, що 

успішно поєднують навчально-методичну та наукову діяльність. Він є у трійці 

лідерів в Україні щодо кількості поданих абітурієнтами заяв на навчання.  

У 2019-2020 навчальному році університет поповнила велика група 

студентів з Туркменістану, які навчаються на біологічному факультеті. 

Важливе місце серед навчальних дисциплін, які вивчають студенти І року 

навчання займає “Неорганічна хіміяˮ. Під час викладання цієї дисципліни 

нами з’ясовано кілька проблем, щодо загальнонаукової готовності іноземних 

студентів до навчання, як складової загальної підготовки фахівця. 

Перша проблема – нерівномірний приїзд студентів на навчання. Перша 

група студентів почала навчання наприкінці вересня. Далі групи 

поповнювалися новими студентами аж до кінця жовтня. Друга – незнання 

української мови в обсязі, який забезпечує можливість здійснювати подальшу 

навчальну діяльність, адже більшість іноземних студентів знають лише рідну 

мову, що спричиняє слабку взаємодію між учасниками освітнього процесу. 

Третя – недостатнє володіння системою базових знань з природничих 

дисциплін (фізики, хімії, біології), незнання хімічної мови та термінології, 

необхідних для подальшого успішного навчання.  

Викладачі спільно зі студентами під час вивчення дисципліни 

намагались оперативно вирішувати окреслені проблеми. Добре відвідування 

лекцій, лабораторних занять та консультацій, посильна складність і 

доступність контрольних робіт, індивідуальних завдань, взаємодопомога 

студентів групи з проблем мовного спілкування викладач-студент сприяли 

тому, що туркменські студенти непогано засвоїли програмний матеріал з 

неорганічної хімії. Середній бал іспиту з неорганічної хімії за шкалою 

університету – 3,1, за шкалою ECTS – 63,0. 

На наш погляд, усі іноземні студенти, які починають навчання на 

першому році ОКР “Бакалаврˮ, повинні володіти українською мовою, хоча б 

на базовому рівні, а також мати певні знання основ фундаментальних 

навчальних дисциплін – хімії, біології, математики, уміння розкривати та 

пояснювати суть хімічних і біологічних процесів. Це сприятиме швидкій 

адаптації до освітнього та соціокультурного середовища, суттєво підвищить 

мотивацію до навчальної діяльності. 


