
УМОВИ НАВЧАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 

 

Іноземні громадяни в Харківській державній академії культури 

навчаються  за денною та заочною формами в три етапи: навчання на 

підготовчому відділенні; навчання за обраною спеціальністю на одному з 7-

ми основних факультетів; навчання в аспірантурі. 

Система навчання іноземних студентів відповідає вимогам тих держав, 

громадяни яких навчаються в нашому виші. Навчання здійснюється за 

єдиними навчальними планами та програмами для обраної спеціальності для 

українських та іноземних студентів.  

Студенти-іноземці Харківської державної академії культури 

навчаються за шестиденним робочим тижнем. Навчальний процес 

складається з аудиторних практичних занять, лекцій, самостійної роботи, 

додаткових занять чи індивідуальних консультацій. До послуг іноземних 

студентів – спеціалізовані навчальні кабінети та лабораторії, комп’ютерні 

класи з доступом до мережі Інтернет, сучасна бібліотека, спортивні та 

хореографічні зали, концертні майданчики, їдальня та буфети. 

Навчання в Харківській державній академії культури семестрове. 

Наприкінці І та ІІ семестрів іноземні громадяни складають диференційовані 

заліки з усіх дисциплін, письмовий та усний іспит з мови навчання. Протягом 

навчальних семестрів здійснюється атестація з виявленням рейтингу 

навчальних досягнень іноземних громадян. Після завершення навчання 

іноземні студенти ХДАК отримують диплом державного взірця. 

Невід’ємною частиною освітнього процесу є виховна робота як під час 

проведення занять, так і в позаудиторний час, яка включає в себе 

ознайомлення іноземців із законодавством України щодо статусу іноземних 

громадян, правил проживання і пересування територією України, 

ознайомлення з особливостями і традиціями життя українського народу, 

організацію і проведення екскурсій, вечорів відпочинку тощо з обов’язковим 



урахуванням звичаїв і традицій країн прибуття іноземних громадян. До того 

ж у Харківській державній академії культури активно працює Центр 

міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів, на 

засіданнях якого студенти поглиблюють свої знання з мови навчання, 

розвивають свої творчі здібності, адаптуються до нового освітньо-

культурного середовища.  

Навчання в Харківській державній академії культури передбачає 

надання іноземним студентам житлової площі в гуртожитках. Координацію 

роботи з поселення здійснює Центр міжнародної освіти і співробітництва 

ХДАК, який у свою чергу узгоджує розподіл житлового фонду з 

керівництвом гуртожитку. Підставою для поселення іноземного громадянина 

до гуртожитку є його письмова заява, подана до ЦМОіС. Договір на 

проживання в гуртожитку укладається терміном на один навчальний рік. 

Утім іноземні студенти, які продовжують навчатися в Академії, поселяються 

на наступний начальний рік на місця, які вони займали в попередньому 

навчальному році. 

Студентський кампус Харківської державної академії культури 

складають два гуртожитки. Поселення іноземних громадян здійснюється в 

гуртожиток №1 (вул. Отакара Яроша, 16) або в гуртожиток №2 

(вул. Гвардійців Широнінців, 39). 

Вартість проживання в гуртожитках Академії не входить у вартість 

навчання і сплачується студентами-іноземцями згідно з тарифами, 

встановленими на поточний навчальний рік. 

 


