
Умови навчання і проживання 

 

Для забезпечення якісних умов навчання та виховання для студентів-

іноземців в університеті  функціоную 4 навчальних корпуси, Спортивний 

комплекс, 3 гуртожитки, Їдальня, Бібліотека, Стадіон зі штучним покриттям 

бігових доріжок, Два басейни, Ігрова, гімнастична і тренажерні зали, Три 

спеціалізовані зали одноборств, Зала лікувальної фізичної культури, Лижна база, 

Ботанічний сад, Біологічний стаціонар «Вакалівщина» тощо. 

Іноземці та особи без громадянства, які навчаються в СумДПУ і 

мені А.С. Макаренка забезпечуються 2-х та 3-х містними кімнатами у гуртожитках 

університету. Іноземці та особи без громадянства проживають у гуртожитку згідно 

з нормами і правилами визначені Положенням про студентські гуртожитки 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаркенка. 

Усі іноземні студенти проживають в гуртожитках № 2, 3, 4 студмістечка 

СумДПУ імені А.С. Макаренка, які зручно розташовані. Гуртожиток  знаходиться 

поряд із навчальними корпусами університету та спортивною базою навчально-

науковго інституту фізичної культури. 

З іноземними громадянами працюють досвідчені вихователі та 

висококваліфіковані фахівці, які допомагають адаптуватися до умов проживання в 

Україні. Ураховуючи те, що в гуртожитках СумДПУ  

імені А.С. Макаренка проживають представники близько 10 національностей, 

університет популяризує доброзичливе ставлення до людей різних націй 

і віросповідань, повагу до їхніх традицій і звичаїв. 

Правом на проживання на період сесій у гуртожитках СумДПУ  

імені А.С. Макаренка користуються також іноземні студенти заочної і дистанційної 

форми навчання. 

З метою організації змістовного дозвілля іноземних студентів, які мешкають 

у гуртожитках, здійснюється ціла низка спортивно-масових, культурно-масових та 

виховних заходів. Разом з представниками адміністрації університету кілька разів 

на рік організовуються «круглі столи», де розглядаються актуальні питання 

проживання студентів у гуртожитках.  



Условия обучения и проживания 

 

Иностранцы и лица без гражданства, которые учатся в СумГПУ  

имени А.С. Макаренко обеспечиваются 2-х и 3-х местними комнатами в 

общежитиях университета. Иностранцы и лица без гражданства проживают в 

общежитии согласно нормам и правилам определенім Положением о студенческих 

общежитиях Сумского государственного педагогического университета имени 

А.С. Макаркенко. 

Все иностранные студенты проживают в общежитиях № 2, 3, 4 студмгородка 

СумГПУ имени А.С. Макаренко, которые удобно расположены. Общежития 

находится рядом с учебными корпусами университета и спортивной базой учебно-

научного института физической культуры. 

С иностранными гражданами работают опытные воспитатели и 

высококвалифицированные специалисты, которые помогают адаптироваться к 

условиям проживания в Украине. Учитывая то, что в общежитиях СумГПУ имени 

А.С. Макаренко проживают представители около 10 национальностей, университет 

популяризирует доброжелательное отношение к людям разных наций и 

вероисповеданий, уважение к их традициям и обычаям. 

Правом на проживание на период сессий в общежитиях СумГПУ  

имени А.С. Макаренко пользуются также иностранные студенты заочной и 

дистанционной формы обучения. 

С целью организации содержательного досуга иностранных студентов, 

которые проживают в общежитиях, осуществляется целый ряд спортивно-

массовых, культурно-массовых и воспитательных мероприятий. Вместе с 

представителями администрации университета несколько раз на год организуются 

«круглые столы», где рассматриваются актуальные вопросы проживания студентов 

в общежитиях. 

 

 

  



Terms of studies and residence 

The material and technical base of university includes: 4 educational corps, Sport 

complex, 3 dormitories, Dining-room, Library, Stadium with artificial coverage of 

racecourses, 2 pools, Playing, gymnastic and trainer halls, 3 specialized halls of fighting, 

Hall of curative physical culture, Ski base. 

Foreigners and persons without citizenship, that study in SSPU provided by rooms 

with 2 or 3 peoples in the dormitories of university. Foreigners and persons without 

citizenship live in a dormitory according to norms and rules certain Statute about the 

student dormitories of the SSPU. 

All foreign students live in dormitories № 2, 3, 4 сampus of SSPU that is comfortably 

located. A dormitory is next to the educational corps of university and sporting base of 

scientific-educational institute of physical culture. 

The experienced educators and highly skilled specialists that help to adapt oneself 

to the terms of residence in Ukraine work with foreign citizens. Taking into account that 

in the dormitories of SSPU representatives live about 10 nationalities, the university 

popularize benevolent attitude toward the people of different nations and religions, 

respect to their traditions and customs. 

By a right on a residence on the period of sessions the foreign students of in absentia 

and controlled from distance form of studies use in the dormitories of SSPU also. 

With the aim of organization of rich in content leisure of foreign students that live 

in dormitories, a number of sports, cultural and mass and educator measures comes true. 

Together with the representatives of administration of university several times on a year 

get organized «round» table, where the pressing questions of residence of students are 

examined in dormitories. 

 

 


