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Необхідною умовою засвоєння знань з природничих дисциплін на підготовчому факультеті представниками з різних регіонів світу є знання ментальності та інших особливостей їхньої національної самосвідомості оскільки типовими труднощами є не тільки змістовно-предметні, мовні, методичні, організаційні, але й психологічні. Прогнозування і розв’язання психологічних проблем дозволяють об’єктивно формулювати, варіювати навчальні цілі і виробити стратегію їх досягнення. Сучасна психологія навчання вбачає найбільший оптимальний шлях засвоєння знань у поданні інформації від загальних закономірностей дійсності до конкретних явищ [5]. Ці закономірності при навчанні мові студентів-іноземців представляє граматична система, а при навчанні природничим дисциплінам означена граматична система накладається  на закономірності формування предметних знань.
Для реалізації предметної інформації у кожній дисципліні важливою характеристикою є навчальна діяльність, процес засвоєння знань, формування вмінь та навичок. У свою чергу, функціональна характеристика цього процесу пов’язана з реалізацією пізнавальної, виховної, навчальної, психічної функцій. Пізнавальна функція пов’язана з методикою навчання і забезпечує формування мотиваційної сфери діяльності. Навчальна функція пов’язана з ситуативністю. Роль виховної функції  – управління поведінкою студента-іноземця в нових умовах, спонукання його до дії, до активності , тому вона потребує знань про його готовність і здатність орієнтуватися у новому середовищі. Врахування і корегування психічної функції, пов’язаної з організацією психіки студента-іноземця (особливо в процесі адаптації), сприяє підвищенню ефективності процесу засвоєння знань. Отже, створення стратегії управління навчально-пізнавальною діяльності іноземних студентів на ПФ починається з опори на їх регіональні особливості і урахування їх психічного стану, пов’язаного з процесом адаптації у початковий період занять  у вітчизняному ВНЗ.
Контингент студентів, що навчаються на ПФ України – це, здебільшого, представники  країн, що розвиваються. Більшість з них отримали середню освіту на батьківщині, а деякі і вищу освіту. Особливістю даного контингенту є розмаїття освітнього  рівня, здатностей до навчання, а також психологічних характеристик. Оскільки кожний іноземний студент – це представник національного характеру, носій своєї національної культури, то, фактично, характер кожного прибулого на навчання – це поєднання, синтез найбільш стійких психічних властивостей людини, які відображають його відношення до навколишнього середовища, проявляються у поведінці, вчинках і являють собою єдність індивідуального і загального (типового). Соціальне середовище для прибулого іноземного громадянина – це сукупність соціальних та (або) соціально-природних умов, обставин, ситуацій, які впливають на його поведінку. Аналіз психолого-педагогічних досліджень поведінки студентів-іноземців показує , що соціальне середовище можна розглядати на макро- та мікрорівні [4,6]. Макросередовище – це нова країна, місто, умови проживання. Мікросередовище – це обмежений навчальним процесом та місцем проживання простір. Підготовчий факультет для іноземних громадян представляє собою своєрідний соціум (спільноту), який має свою інтегровану структуру і визначається відповідними соціально-педагогічними параметрами. Звідси випливає, що початкова соціалізація суб’єкта здійснюється завдяки психологічних механізмам, які, в свою чергу, мають індивідуальний характер і залежать від регіональних особливостей представників тієї чи іншої країни. Тому необхідно враховувати, що з моменту прибуття до України у кожного іноземного студента починається соціальна адаптація (активне пристосування індивіда до зміни середовища ) і ресоціалізація (засвоєння особистістю нових знань, цінностей, ролей, навичок в умовах нової соціокультурної ситуації). Це означає, що необхідно звертати особливу увагу на результати досліджень, присвячених психічному стану студентів в момент прибуття на навчання. Фактично в цей початковий період роль викладача ПФ зводиться до надання допомоги студенту-іноземцю швидше увійти до нового макро- та мікро середовища. Серед видів адаптації, що відбуваються у студентів можна визначити наступні: медико-біологічна (до клімату, продуктів харчування, часового поясу,  екологічних факторів); до компонентів педагогічної системи: інформаційно – світоглядна (до викладання дисциплін, форм і методів організаційно-виховної роботи) і психолого-педагогічна (до студентської групи, її соціально-психологічного клімату, системи контролю, самопідготовки); соціокультурна (до іншої культури); комунікативна (до всіх видів спілкування).
Для студентів-новачків характерним є стан занепокоєності, напруги, іноді – переляку, стурбованості. Для їх успішного активного включення у навчальний процес, організації мотивації навчальної діяльності необхідно приділяти значну увагу проблемі психологічного стану, що дає можливість прогнозувати процес адаптації і в деяких випадках пом’якшити його шляхом підбору відповідних методик і прийомів навчання, хоча цей процес може відбуватись лише в групах, що сформовані за визначеними критеріями. Психологічні механізми адаптації можна використовувати для корегування мотиваційної сфери. В роботі Булгакової Н.Б. була використана експрес- методика “Шкала самопочуття” [2], що  містить два питання: 
	Як Ви себе почуваєте? (прекрасно, дуже добре, задовільно, втомився, дуже втомився);
	 Які почуття Ви відчуваєте? (нудота, хвилювання, напруга, голод, радість, спокій, впевненість, енергійність).

Проведені опитування представників різних регіонів показали, що в умовах початкового адаптаційного періоду студенти надчутливі до негативних проявів (расова неприязнь, національна і соціальна гордовитість, значне відставання у навчанні і т. д.). При їх існуванні вмикається механізм самозахисту, що приводить  до замкненості, відокремленості, агресивності, конфліктності і, як наслідок, значного ускладнення в корекції мотиваційної сфери студентів, зниження успішності і проявів тривожності різного рівня. Стани тривожності за своєю інтенсивністю поділяють в балах на три категорії: низькотривожна (до 30 балів); помірнотривожна (до 45 балів); високотривожна (більше 45 балів). Виходячи з робіт [2, 6] складена діаграма рівня особистісної тривожності студентів-іноземців, що прибули з різних регіонів світу (рис.1).
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Рис.1. Діаграма рівня особистісної тривожності студентів-іноземців (подана російською мовою)

На діаграмі відсутні показники низької тривожності, яка характеризує стан спокою, порозуміння, безтурботності і психологічного комфорту. Такий стан з’являється у деяких студентів наприкінці просунутого і завершального етапів навчання. Середні показники свідчать про помірний рівень стурбованості і напруги. Такий стан характерний для студентів більшості регіонів упродовж всього навчального року. Високі показники відповідають вираженому стану переляку, тривожності, поганого передчуття. Як правило, високотривожні студенти – це особистості з хибною самооцінкою (завищеною або заниженою), що часто відчувають дискомфорт у групі, замкнені в собі. Такий стан особливо характерний на початковому етапі навчання для студентів з африканських країн, Пакистану.
Реалізація основних ідей гуманістичної концепції навчання і виховання ставить перед викладачами такі вимоги, як позитивне ставлення до особистості студента, довіра до нього, почуття симпатії, захоплення навчальним предметом, який викладає педагог, щирість, відмова від маски соціальної ролі. Орієнтація на особистість студента, урахування його бажань, намірів слугують основою загальних рекомендацій для викладачів, які допомагають їм у виборі форм, прийомів, методів навчання і виховання. Це, зокрема: 
	максимальна тактовність, повільний темп мови під час навчання, спільні відвідування культурних центрів з метою швидкого встановлення контакту (особливо для студентів з Африки);

увага й доброзичливість в процесі роботи з групою, відсутність нотацій і повчань (особливо для студентів з Південно-Східного регіону);
постійна робота по підвищенню інтелекту учнів, виховання у них стриманості і терпіння (особливо для студентів з Латинської Америки);
м’якість, тактовність, вимогливість, почуття гумору, цікавість до особистості студента прискорюють встановлення контакту (особливо із студентами Ближнього Сходу).
Багаторічні спостереження за психічним станом студентів різних регіонів на заняттях показали суттєві відмінності між представниками африканських країн, південно-східної Азії, Латинської Америки, країн Близького Сходу. Сформовані уміння контролювати свій настрій, знаходити способи його свідомої корекції характерні в деякій мірі для студентів з В’єтнаму, Китаю, Індії, Бангладеш, Непалу. Для представників Близького Сходу, Африки, навпаки, дуже часті коливання настрою, які обумовлюються такими властивостями індивіда, як підвищена тривожність, нестійкість, емоційність і т.п. Дослідження особистості студентів дозволило нам скласти найбільш загальні психологічні характеристики представників різних регіонів (табл. 1). 
Для комунікативної спрямованості навчально-виховного процесу на підготовчому факультеті необхідно враховувати, що комунікативний потенціал студента визначається: потребою в обміні думками, почуттями в процесі навчання і поза ним; готовністю до співробітництва, пов’язаною з проявом і усвідомленням  групової мети; постійним прагненням до покращення атмосфери в групі, до виникнення емпатії (почуття партнера, здатність приймати його соціальні ролі й установки); зростання устремлінь до саморозкриття; швидкістю адаптації до нових людей і умов. При цьому кількісними критеріями комунікативної активності є, по-перше, частота контактів з членами навчальної групи в рамках навчального процесу і поза ним, по-друге, кількість контактів після завершення навчання, і, по-третє, динаміка соціометричного статусу студента, зростання його потреби до спілкування.
Треба також наголосити, що на підготовчому факультеті, у порівнянні з першим курсом ВНЗ, студенти навчаються в малих групах, для яких характерні взаємодія і взаєморозуміння, прагнення спільної мети, виникнення і утвердження групової свідомості, прав, звичок і навичок.
Тому, як відмічає Л.С.Виготський [4], всебічне вивчення особистості учня необхідне для створення певного мікроклімату у групі, що буде сприяти моделюванню навчального процесу і підвищенню ефективності навчання. Значення групи для студента-іноземця полягає в тому, що група представляє собою певну систему діяльності. Головною психологічною особливістю групи є існування почуття “ми”. Для малої групи характерні спільні цінності та норми поведінки, загальні інтереси. Інтегральною характеристикою групи є ступінь єдності та її однорідність, показником якої може слугувати частота або ступінь збігу думок, оцінок стосовно до об’єктів (індивідуумів, явищ, подій), найбільш значущих для групи в цілому. Організованість групи характеризується спільністю особистих відносин, організаційною залежністю, психологічним настроєм та узгодженістю. Соціально-психологічний клімат (СПК) в інтернаціональній групі визначається факторами, що представлені на рис.2.

Таблиця 1
Регіональні особливості студентів-іноземців
Регіони
Країни
Психологічні характеристики
Африка
(англомовна)
Нігерія, Ефіопія, 
Гана, Замбія
Непоступливі, мовчазні, заглиблені в
себе, нетерплячі, гордовиті; надмірно
сором’язливі, тривожні, егоїстичні.
Орієнтовані на власні бажання,
мрійливі.
     Африка       
(франкомовна)      


Конго, Чад, 
Малі, Бурунді, Того
Відкриті, кмітливі, емоційно-нестійкі,
агресивні, прагнуть до лідерства,
легковажні, амбіційні, залежні, 
мрійливі, відчувають почуття страху,
часто гублять самоконтроль.
Південно-
Східна
Азія



Індія, Бангладеш, 
Шрі-Ланка, Лаос, 
Китай, В’єтнам
Уважні, сумлінні, наївні, сентиментальні, виявляють цікавість до мистецтва. Характерний радикалізм,
самостійність, не потребують схвалення   і підтримки, турбуються про свою репутацію.
Латинська
Америка

Колумбія, 
Нікарагуа, Перу, 
Еквадор
Нетерплячі, консервативні, ледачі, 
не мають почуття відповідальності.
Близький
Схід
Сирія, Ліван, 
Йорданія, 
Палестина, Іран
Самовпевнені, незалежні, довірливі,
відкриті, безпечні, легко адаптуються,
 прагматичні.

Таким чином, студентська група на підготовчому факультеті – це колектив іноземних громадян,  об’єднаний об’єктивною необхідністю у спільній діяльності і суб’єктивною потребою у спілкуванні, іноді на мові – посереднику. 
Проблема підбору, формування студентської інтернаціональної групи досліджена недостатньо,  її розв’язання визначається декількома факторами: 
	 психологічною сумісністю, тобто даний склад групи можливий для забезпечення виконання групою її функцій, а члени групи можуть взаємодіяти між собою; 
	 мовою –посередником; 
	 рівнем базової підготовки.
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Рис.2 Фактори соціально-психологічного клімату в групі.
У дослідженнях щодо формування груп було припущено, що першоосновою при розподілі студентів у групи повинен бути однаковий початковий освітній рівень підготовки. Для цього методом тестової перевірки були виділені групи з високим, середнім і низьким рівнем підготовки. Але більш детальне дослідження показало, що не менш важливим залишається принцип інтернаціонального сумісництва і соціально-психологічних аспектів формування колективу. Характерними ознаками колективу є його спрямованість, загальна мета, добровільний характер об’єднання. Його істотною ознакою є також цілісність, яка проявляться в тому, що колектив виступає як система. Отже, для створення робочої атмосфери в інтернаціональній групі доцільно: об’єднувати в одну групу обмежену кількість учнів з однієї країни (2 –3 особи); включати в одну групу студентів з урахуванням їх регіональних особливостей; намагатися формувати групу студентів з приблизно однаковим загальноосвітнім рівнем підготовки. В той же час формування інтернаціональних груп не завжди можливе, оскільки не виключений приїзд великої кількості студентів з однієї країни (40 – 70 осіб), наприклад з Ірану чи Китаю. В таких групах приблизно однаковий рівень підготовки і регіональні особливості, але психічний стан в процесі адаптації і особистісні характеристики студентів різні. У зв’язку з цим перспективним може бути, на нашу думку, формування груп за законами соціоніки з метою створення впорядкованих, працездатних колективів, що цілеспрямовано прагнутимуть до підвищення свого освітнього і професійного рівня.
Вивчення найважливіших сторін індивідуальності студента протягом всього циклу навчання пов’язане з організацією психіки студентів-іноземців, формуванням мотиваційної основи їх пізнавальної діяльності студента-іноземця, які з об’єкта, що прибув на навчання, стануть суб’єктом процесу навчання. Систематичне вивчення психічних і регіональних особистостей іноземних студентів уможливлює розробку стратегії управління навчально-виховним процесом на ПФ за такими етапами: дослідження внутрішнього світу студентів як об’єкта управління об’єкта управління; створення стратегії управління процесом навчання; реалізація  ухваленої технології навчання.
Здійснення управління на означених етапах, починаючи з моменту прибуття іноземців і впродовж всього циклу їх навчання, необхідне для виявлення й закріплення тих особистих якостей, які слід сформувати в результаті пропедевтичної підготовки, тобто управління передбачає організацію усієї сукупності відносин суб’єктів навчально-виховного процесу. Після реалізації першого і другого етапів починається етап вибору форм і технологій навчання, що обмежений часом, є необхідним і достатнім для реалізації мети і змісту навчання. Актуальним було і залишається питання розробки кількісно-якісних критеріїв відбору змісту тих чи інших дисциплін, та їх системне  подання за допомогою оптимальних методів навчання. Ця проблема – одна з важливіших проблем педагогіки, яку розробляли відомі дидакти (В.С.Лєдньов, Ю.К. Бабанський та ін.). В.С.Лєдньов, зокрема, звертає увагу на те, що “для формування одних сторін особистості (розумової, комунікативної та інших) обов’язкове виділення самостійних навчальних предметів, без чого позитивних результатів отримати неможливо, а для формування інших сторін особистості (пам’ять, воля) не вимагаються особливі навчальні предмети, воно чутливе до технології форм і методів навчання” [7, с.58]. 
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