
                                                 ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ     

 

Підготовче відділення  — навчальний  підрозділ, який здійснює мовну та 

спеціальну  підготовку іноземних громадян, осіб без громадянства  для 

навчання на всіх спеціальностях до Сумського національного аграрного  

університету та до інших навчальних закладів України. 

Термін навчання – 10 місяців,  прийом документів здійснюється протягом 

навчального року до 1 березня включно.  

Мова навчання – українська, російська, англійська. 

Підготовка проводиться за двома напрямами: інженерно-технічний та 

біологічний. 

Протягом року слухачі підготовчого відділення вивчають українську або 

російську мови, математику, фізику, біологію, інформатику та інші 

дисципліни в залежності від обраного напряму. 

Викладання дисциплін проводиться на високому професійному рівні. 

Студенти забезпечені підручниками, навчальною літературою, методичними 

рекомендаціями та матеріалами для занять. 

Важливе значення в роботі  підготовчого відділення має також виховна 

робота з іноземцями. Для кожної групи ПВ призначаються кураторами 

викладачі кафедри  іноземних мов, які, окрім навчальної роботи, здійснюють 

також роз’яснювально-виховну роботу, ознайомлюють іноземних студентів з 

місцевими реаліями, відвідують гуртожиток, підтримують зв’язок з батьками 

своїх студентів, сприяють більш легкій адаптації іноземних студентів до 

умов перебування в Україні 

Після успішного закінчення підготовчого відділення абітурієнти 

зараховуються на навчання в університет за всіма спеціальностями без 

вступних випробувань. 

З усіма додатковими питаннями просимо звертатися  за адресою: 

вул.  Г.Кондратьєва 160, м. Суми, 40021, Україна (ауд. 117). 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Подготовительное отделение - учебное подразделение, которое осуществляет 

языковую и специальную подготовку иностранных граждан, лиц без 

гражданства для обучения на всех специальностях в Сумском национальном 

аграрном университете и в другие учебные заведения Украины. 

Срок обучения - 10 месяцев, прием документов осуществляется в течении 

учебного года до 1 марта включительно.  

Язык обучения-  украинский, русский, английский 

Подготовка проводится по двум направлениям: инженерно-технический и 

биологический. 

     В течении года слушатели подготовительного отделения изучают 

украинский или русский языки, математику, физику, биологию, информатику и 

другие дисциплины в зависимости от выбранного направления. 

Преподавание дисциплин проводится на высоком профессиональном уровне. 

Студенты обеспечены учебниками, учебной литературой, методическими 

рекомендациями и материалами для занятий. 

Важное значение в работе подготовительного отделения имеет также 

воспитательная работа с иностранцами. Для каждой группы подготовительного  

отделения  назначаются кураторы - преподаватели кафедры иностранных 

языков, которые, кроме учебной работы, осуществляют также разъяснительно-

воспитательную работу, знакомят иностранных студентов с местными 

реалиями, посещают общежитие, поддерживают связь с родителями своих 

студентов, способствуют более легкой адаптации иностранных студентов к 

условиям пребывания в Украине. 

     После успешного окончания подготовительного отделения абитуриенты 

зачисляются на учебу в университет по всем специальностям без вступительных 

экзаменов. 

По всем дополнительным вопросам обращайтесь по адресу: 

ул. Г.Кондратьева 160, г. Сумы, 40021, Украина (ауд. 117). 


