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У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наукове розв’язання проблеми соціально-педагогічного супроводу 
іноземних студентів у системі вищої освіти США. Надано трактування основним дефініціям дослідження; 
систематизовано та проаналізовано джерельну базу вітчизняних та зарубіжних дослідників. Методологічний 
інструментарій було визначено, спираючись на емпірично-індуктивну (що включає дескриптивне та описове 
методологічне знання) та аксіоматично-дедуктивну (що складається з прескриптивного і нормативного методологічного 
знання) засади. Досліджено відповідні методологічні підходи (системний, культурологічній, історичний, гуманістичний, 
синергетичний, компетентнісний, особистісно зорієнтований, праксеологічний), принципи (об’єктивності, детермінізму, 
оптимальності, етичний, поєднання цілісного й аспектного підходів, опису – пояснення – прогнозування) та методи 
(загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, аналогія, конкретизація, системний аналіз, діалектичний) та 
професійно-спрямовані (індуктивно-дедуктивний, моделювання, порівняльно-історичний, діахронно-синхронного 
аналізу, системно-структурний, аксіоматичний)). Визначено чинники, принципи та функції, що є інструментарієм 
подолання соціально-академічних та структурно-педагогічних проблем у процесі соціально-педагогічного супроводу 
іноземних студентів в університетах та коледжах США. Ґрунтуючись на авторських критеріях, розроблено періодизацію 
становлення та розвитку соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів у системі вищої освіти США, що 
визначилася наступними етапами: I етап – організаційно-установчий (1911–1919 рр.), II етап – нормативно-правовий 
(1920–1960 рр.), III етап – інституційно-структурний (1961–1972 рр.), IV етап – консультативно-міжнародний (1973–1989 рр.), 
V етап – оновлювально-модернізаційний (1990–1999 рр.), VI етап – інноваційно-безпековий (2000–2005 рр.), VII етап – 
глобалізаційно-інтегрувальний (2006 р.–наш час). Змодельовано систему соціально-педагогічного супроводу іноземних 
студентів у закладах вищої освіти США, що складається з відповідних блоків (суб’єкт-суб’єктного, методологічного, 
змістового, оцінного, засобів діагностики, результативного), компонентів (емпірично-індуктивного, аксіоматично-
дедуктивного, полікультурного, медіа освіти, змістового, технологічного) та елементів (соціально-культурного, соціально-
психологічного, лінгвістичного). Досліджено програми соціально-культурної підготовки, соціально-психологічного 
консультування, лінгвістичної підготовки іноземних студентів у ЗВО США, а також сутність технологій полікультурної (що 
базується на інформаційно-соціокультурному, міжособистісному та особистісно-програмному підтипах) та медіа освіти 
(що ґрунтується на відеоконтенті, аудіоконтенті, друковах засобах та інтернет-технологіях). Представлено сучасний стан 
соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів у закладах вищої освіти України у єдності соціально-
культурного, соціально-психологічного та лінгвістичного спрямувань. Схарактеризовано перспективні напрями розвитку 
української практики соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів на національному, регіональному та 
університетському рівнях.

Реферат (англ.)

The thesis provides theoretical generalization and scientific solution of the problem of social and pedagogical support of foreign 
students in the US higher education system. The status of the problem with social and pedagogical support of foreign students 
has been described, defines and specifies the definitions of the academic research. The definition of the methodological tools 
made it possible to outline positions that have enabled to build an algorithm and research structure, including empirical and 
inductive position, which includes descriptive, as well as descriptive and methodological knowledge, and axiomatic and 
deductive position, which consists of prescriptive and normative methodological knowledge. It was found that the study 
methodology for social and pedagogical support of foreign students is based on the definition of approaches (system, cultural, 
historical, humanistic, synergistic, competence-based) that made it possible to analyse the support system. To support findings 
of the study, a set of principles has been used, including objectivity, determinism, optimality, ethical principle, combination of 
holistic and aspectual approaches, description-explanation-prediction. Various study methods have been used, which are 
divided into general scientific (analysis, synthesis, generalization, comparison, analogy, concretization, system analysis, 
dialectical) and professionally oriented methods (inductive and deductive, modeling, comparative and historical, diachronic and 
synchronic analysis, system and structural, axiomatic)). Factors, principles and functions, which are tools for overcoming the 
social, academic, structural, pedagogical problems in the process of foreign students’ social and pedagogical support at the US 
HEI has been determined. Based on the authors criteria, hind-sight study of the social and pedagogical support of foreign 
students in the US has been conducted in the unity of seven stages: I stage – organizational and establishment (1911–1919), II 
stage – normative and legal (1920–1960), III stage – institutional and structural (1961–1972), IV stage – advisory and international 
(1973–1989), V stage – renewing and modernization (1990–1999), VI stage – innovation and security (2000–2005), VII stage – 
globalization and integration (2006 up to the present). A model of social and pedagogical support of foreign students in the US 
higher education system has been developed, which consists of relevant blocks (subject and subjective, methodological, content-
related, evaluative, block of diagnostic tools, effective), components (empirical and inductive, axiomatic and deductive, 
multicultural, media education, content-related, technological) and elements (educational and cultural, psychological, and 
linguistic). The analysis of educational and cultural programs made it possible to reach conclusion on the peculiarities of the 
adaptation and preparation process. The study of the basics of psychological support in the US higher education institutions was 



based on the «culture shock», which directly affects the psychological processes of individual. The analysis of the linguistic 
training of foreign students in the US higher education institutions made it possible to identify communication skills as one of 
the most important components of effective academic and social interaction. Three subtypes of multicultural education 
technology were identified, such as: informational and sociocultural, interpersonal, and personal and program. Media education 
technology represents the technology, which is characterized by the use of complex of media tetrad, namely: video content, 
audio content, printed media, Internet technologies. The qualitative level of social and pedagogical support of foreign students 
in higher education institutions of Ukraine has been presented from the point of view of the acculturation triad elements 
(educational and cultural, linguistic, psychological). Areas contributing to the improvement of the effectiveness of Ukrainian 
practice of social and pedagogical foreign students’ support have been identified at the national, regional and university levels.
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