
Адаптація студента до навчання у вищій школі, її види та умови ефективності 

Ми вступаємо в різні періоди нашого життя так, як немовлята, не маючи за плечима ніякого 

досвіду, хоч би скільки нам було років. 

Ф. Ларошфуко, франц. письменник 

Адаптація   -    результат    (і    процес)    взаємодії   індивіда і 

навколишнього   середовища,   який   приводить   до   оптимального   його  пристосування до 

життя і діяльності. Адаптація компенсує недостатність звичної поведінки в нових умовах. 

Через неї забезпечується можливість 

прискорення  ефективного  функціонування  особистості  в  незвичайних обставинах. Якщо 

адаптація не настає, виникають додаткові труднощі у 

спілкуванні,   в  опануванні   предмета  діяльності,  аж до  порушення її регулювання. 

Адаптація пов'язана зі зміною соціальної ситуації розвитку студента. Адаптація - це зміна 

самого себе (настанов, рис характеру, 

стереотипів   поведінки   тощо)   відповідно  до  нових   вимог  діяльності, соціальних умов і 

нового оточення.  Це входження в нову соціальну позицію і нову систему взаємин. 

Наприклад, щоб успішно працювати 

самостійно,   як  того   вимагає   вища   школа,   потрібно   мати   високий 

інтелектуальний   рівень   розвитку,   інтелектуальні   вміння   та   навички опрацювання 

літератури. Якщо цей рівень недостатній, компенсація може відбувається за рахунок 

підвищення мотивації, посилення працездатності та наполегливості. 

Період адаптації першокурсника пов'язаний із руйнуванням раніше сформованих 

стереотипів, що може породжувати труднощі як навчанні (порівняно зі школою низька 

успішність), так і в спілкуванні. Адаптаційний період у різних студентів відбувається по-

різному, залежно від їх індивідуально-психологічних особливостей, рівня готовності до 

навчання у вищій школі. 

Труднощі   адаптаційного   періоду   пов'язані   з   розлученням   зі 

шкільними  друзями   і  позбавленням   їхньої  підтримки  та   розуміння; невизначеністю 

мотивації вибору професії та недостатньою психологічною готовністю до опанування нею; 

не сформованістю системи саморегуляції і самоконтролю   за   своєю діяльністю і 

поведінкою та відсутністю повсякденного контролю за ними з боку батьків і викладачів; 

пошуком оптимального режиму праці  й відпочинку та  налагодженням  побуту; відсутністю 

навичок самостійної навчальної роботи (невміння працювати із джерелами інформації, 

конспектувати літературу тощо). 

О. Г. Мороз   розрізняє   такі   форми   адаптації   студентів-першокурсників: 

1.      Адаптація     формальна,     яка     стосується     інформаційної  обізнаності з новими 

реаліями студентського життя, пристосування до умов нового навчального закладу, до 

структури вищої школи взагалі, до тих вимог, які ставляться перед студентами, усвідомлення 

своїх прав і обов'язків. 

2.      Адаптація   соціально-психологічна   як   процес   внутрішньої 

інтеграції   груп   студентів-першокурсників   і   інтеграція   цих   груп   зі студентським 

оточенням загалом; пристосування до нового соціального 

оточення   (викладачі,   однокурсники,   сусіди   в   гуртожитку,   соціальна структура 

великого міста тощо); перебудова наявних соціальних навичок і звичок; різкий перехід до 

самостійного життя. 



     Деякі студенти відчувають труднощі входження в новий студентський колектив, труднощі 

становлення дружніх стосунків або спілкування (надмірна сором'язливість, наприклад, не 

сприяє становленню дружніх взаємин). Якщо ж група стає референтною, студент 

стверджується в ній, починає виконувати в ній певну роль (актив, лідер групи, ініціатор, 

організатор тощо). Іноді виникають труднощі спілкування студента також і з викладачами. 

3.      Дидактична адаптація, яка пов'язана з готовністю студента опанувати різноманіттям 

нових (порівняно зі шкільними) організаційних форм, методів і змісту навчально-

професійної діяльності у вищій школі, до значного збільшення обсягу навчального 

матеріалу, до складної мови наукових текстів і вивчення спеціальних предметів тощо. 

       Дослідження засвідчують, що першокурсники не завжди успішно оволодівають 

знаннями не тому, що отримали слабку шкільну підготовку, а через несформованість 

якостей, які визначають готовність до навчання у вищій школі: 

•        здатність навчатися самостійно; 

•        уміння контролювати й оцінювати себе; 

•        врахування індивідуальних особливостей власної пізнавальної діяльності; 

•        уміння   правильно   розподіляти   свій   час   для   самостійної навчальної підготовки й 

відпочинку; 

•        самодисципліна тощо. 

      Одним   із  основних  завдань  у  роботі   з   першокурсниками є організація та 

керівництво самостійною навчальною роботою студентів, розробка і запровадження шляхів 

її раціоналізації та оптимізації. 

4.     Особистісно-психологічна адаптація пов'язана з прийняттям студентом нової соціальної 

позиції й опануванням нової соціальної ролі «студента»  (студент - 

той,  хто  навчається  самостійно,  наполегливо опановує професію) і «майбутнього фахівця». 

Період адаптації не всі однаково проходять. За результатам дослідження, 49% студентів 

важко перебудовуються до нових форм організації навчального процесу; 20% - гостро 

переживають відірваність від сім'ї, важко пристосовуються до самообслуговування; 12% 

студентів відчувають труднощі входження в новий колектив; 39% - не можуть охопити весь 

обсяг самостійної роботи. 

       Залежно від активності студента адаптивний процес може бути двох типів: 

1)      активне адаптування; 

2)      пасивне,   конформне   прийняття   цілей   і   цінностей   нової соціальної групи. 

         Залежно від швидкості адаптації та її результатів розрізняють такі типи адаптації 

студента: 

1 тип - студент, який легко адаптується до нових умов, швидко виробляє стратегію своєї 

поведінки, легко входить у колектив; поведінка емоційно стійка, неконфліктна. 



2 тип - студент, адаптація якого цілком залежить від середовища й соціального оточення. 

Трапляються ускладнення  і  в організації своєї роботи, і в режимі праці, і в спілкуванні. 

Важлива допомога, зовнішній контроль і підтримка. 

3 тип - студент, який важко адаптується через свої індивідуальні особливості. Поведінка його 

деструктивна, конфліктна, емоційно нестійка, з неадекватною реакцією на вимоги та умови 

навчання. У період адаптації студент переживає деструктивний стан. 

  Для   деструктивного   стану   студента   в   період   адаптації характерним є: 

1)      неспроможність переживати самотність; 

2)      занижена самоповага і самооцінка; 

3)      соціальна     тривожність,     невпевненість     у     спілкуванні, сором'язливість, 

очікування осуду з боку оточуючих; 

4)      недовіра до людей; 

5)      труднощі у виборі партнера, друга; 

6)      пасивність і невизначеність, що знижує власну ініціативність і в навчанні, і в 

спілкуванні; 

7)      нереалістичні очікування, орієнтація на підвищені вимоги до себе («мене не 

розуміють...», «до мене ставляться несправедливо...»). 

У цей період вирішальне значення має підтримка, допомога, увага з боку керівника групи і 

викладачів, а саме: 

•        порада щодо встановлення режиму праці і відпочинку; 

•        порада з питань організації самостійної навчальної роботи; 

•        допомога в пізнанні товаришів, у становленні ділових і дружніх стосунків. 

Завдання  викладача   в  адаптаційний   період   першокурсників: допомагати і вчити 

студента самовизначатися за соціальними цінностями, а не за тимчасовими результатами 

діяльності, бути цілеспрямованим; включати студента у співтворчість; допомагати в 

організації самостійної роботи та входженні в студентське середовище. Успішність адаптації 

залежить також від стану здоров’я і розвитку волі. Якщо є проблеми, тоді студенти 

потребують особливої уваги та допомоги. 

 


