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ПІЗНАННЯ УКРАЇНИ ЯК СПОСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ
Соціалізація іноземних студентів у інонаціональному середовищі - це
насамперед лінгвістична і психологічна адаптація. Неприязне ставлення до
іншої культури знижує рівень засвоєння цінностей професійних. Тому, крім
поглибленої лінгвістичної підготовки, посилену увагу звертаємо на ґрунтовне
ознайомлення іноземної молоді з культурою і духовністю України, формування
шанобливого ставлення до країни, в якій вони навчаються.
Чільне місце на кафедрі українознавства та гуманітарної підготовки
посідає виховна українознавча робота системного характеру. Для адаптації
іноземців до нових умов проживання і навчання важливі ознайомлення з
особливостями культури і побуту українського народу, вивчення народних
традицій України. Як методична база цього процесу на кафедрі створений
навчальний посібник «Живем и учимся в Украине», спрямований на
ознайомлення з культурою і традиціями України, прийняття соціальноправових норм, правил поведінки в громадських місцях і проживання в
гуртожитках академії, адаптацію до української освітньої системи.
Дієвим методом подолання лінгвістичного бар'єру в іноземних студентів
стало запровадження екскурсій та екскурсійних турів нашим краєм, що
допомагає пізнати всю красу України та її національні традиції (історикоархітектурні пам'ятки Полтави, Львова; ландшафтний парк «Софіївка» в Умані
та ін). Значний обсяг інформації українознавчого характеру отримують іноземні
студенти академії після відвідування виставкових залів, музеїв, експозиційних
центрів Полтави тощо. Культпоходи на полтавські театральні вистави,
особливо класичного репертуару («Наталка Полтавка», «Запорожець за
Дунаєм», «Мазепа», «За двома зайцями», «Маруся Чурай»), відвідування
концертів у обласній філармонії (український романс, український джаз,
камерний хор) викликають захоплення студентів українським мистецтвом,
формують вишуканий естетичний смак.
Щороку традиційно проводимо «Шевченківські читання», що мають на
меті вивчення і популяризацію спадщини Великого Кобзаря в усьому світі. У
2014 році цей захід був особливим у зв'язку з 200-річним ювілеєм Тараса
Шевченка. Його безсмертні поетичні твори, захоплено продекламовані
студентами з Йорданії, Марокко, Туркменистану, Туреччини, Узбекистану,
Нігерії, викликали бурхливі емоції, розуміння і співпереживання.
До Дня рідної мови і Дня української мови та писемності щороку
проводимо тижні української мови, в межах яких відбуваються вікторини на
краще знання української мови і літератури; заходи з популяризації імен
видатних українців («Наш земляк І. Котляревський», «Великий майстер
художнього слова М. Коцюбинський», «Історія створення на Полтавщині

фільмів О.Довженка», «Пісні серця. Два кольори» - про історію створення
пісень композитора О. Білаша на вірші поета Д. Павличка та ін).
Під час бесід і дискусій, як спонтанних, так і запланованих, акцентуємо
увагу іноземних студентів на питаннях про вагомий внесок українців, зокрема
полтавців, у світовий розвиток науки, виробництва, культури, медицини.
Система виховної роботи країнознавчого характеру на кафедрі
українознавства та гуманітарної підготовки ВДНЗ України «УМСА» формує
повагу іноземців до народу і країни, в якій вони навчаються, запобігає проявам
ксенофобії та расизму, конфліктам у студентському середовищі на
міжнаціональному і релігійному грунті, сприяє подоланню мовних труднощів,
інтеграції іноземців у новий історико-культурний простір, нову сферу
суспільних, міжособистісних і групових взаємин, визначає пристосованість
особистості до певного соціального середовища, тому вона є невід'ємною і
значущою складовою навчального процесу.

