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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА СТУДЕНТІВ 

В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ 

Реалізація мети та завдань навчально-виховної роботи в коледжі 

залежить від процесу та результату адаптації студентів першого курсу. 

Одне з найважливіших завдань у роботі навчального закладу – 

це  пошук ефективних шляхів  та методів  щодо залучення першокурсника до 

нових умовам життя і навчання. 

Ставши студентом вищого навчального закладу першокурсники 

здебільшого відчувають піднесення, радість, емоційний підйом, зростає 

власна самооцінка тощо. Але значна їх частина уже через кілька місяців 

(тижнів) починають відчувати певний дискомфорт, основною причиною 

якого є труднощі адаптації в умовах вищого навчального закладу.  

Тому процес адаптації першокурсників до умов навчання в коледжі є 

дуже складним та багатогранним.   

Адаптація – це двобічний процес. З одного боку – це адаптація студента 

до навчального закладу, а з іншого -  адаптація навчального закладу до 

студента. 

                                              

На студентський вік припадає процес активного формування соціальної 

зрілості, яка полягає у здатності кожної молодої людини осмислювати зміст, 

характер, значення певної сукупності соціальних ролей. Цей період 

збігається з періодом юності і відрізняється складністю становлення 

особистісних рис. Розвиваються такі якості особистості, як 

цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, самостійність, ініціативність, 

уміння володіти собою. Підвищується інтерес до моральних проблем – 

смислу життя, способу життя, любові, вірності та ін. Однак здатність людини 

15 – 19 років до свідомої регуляції своєї поведінки розвинута не повною 

мірою.  

Адаптація студентів-першокурсників в умовах нового середовища, в 

умовах нової системи освіти у вищих навчальних закладах не завжди 

проходить успішно. Їм необхідно пристосуватись до нових форм навчального 

процесу, нових засобів отримання та опрацювання значно більших, ніж у 

школі, обсягів інформації, звикнути до нового і більш широкого кола 

спілкування, навчитися ефективно взаємодіяти як з одногрупниками, так і з 

викладачами. Для деяких з них вступ до вищого навчального закладу 

пов’язаний також зі зміною місця проживання. Психологічне напруження у 

таких студентів збільшується ще й через те, що вони відриваються від рідної 

домівки, мають пристосовуватися до життя в гуртожитку чи на приватній 

житловій площі, що її винаймають, їм тепер необхідно навчитися 



розподіляти власний бюджет, вирішувати без допомоги батьків численні 

побутові проблеми. 

Будь-яка адаптація, а особливо адаптація до “нового життя” 

першокурсників, викликає напруження, призводить до стресового стану. А 

оскільки серед студентів не всі вміють і можуть долати стрес, а також 

враховуючи ту обставину, що серед них є люди з слабкою нервовою 

системою, особи, що є емоційно нестабільними, чи навпаки, занадто інертні, 

ті, що важко сприймають нове та звикають до нього, – все це потребує від 

куратора психологічних знань і вмінь для того, щоб процес адаптації 

студента пройшов успішно і не став причиною депресії. 

 На першому курсі, в перші місяці навчання, в групі тільки починає 

формуватися певна неформальна структура, формуються деякі цінності і 

норми, формується позитивний чи негативний психологічний клімат. Це, 

мабуть, найважчий і, в той же час, найвідповідальніший період в діяльності 

куратора. Ситуація ускладнюється тим, що сам куратор має адаптуватися до 

своєї групи, пізнати і зрозуміти її, виробити певний стиль взаємодії – в ідеалі, 

відносини куратора і групи мають бути партнерськими, демократичними, він 

має завоювати довіру у студентів. В той же час ці стосунки не повинні 

перерости в панібратство, а тим більше, приводити до відсутності поваги, 

зверхнього ставлення до куратора, особливо у випадках, коли куратором стає 

молодий викладач. 

Куратор – це особистість, яка має правити за приклад своїм 

вихованцям. Студенти вбачають у ньому своєрідний ідеал, гідний 

наслідування, аналізують кожен його вчинок, оцінюють життєві ситуації 

його міркою. 

 

 
 

 

 



Форми роботи куратора зі студентами в період адаптаційної кризи: 

-       зустрічі з відомими людьми; 

-       тематичні тижні, предметні олімпіади, збори відділень; 

 -      читацькі   конференції; 

-       відвідування концертів, музеїв, виставок; 

-       туристичні походи, екскурсії; 

-       конкурси,  інтелектуальні ігри  (КВК,  «Брейн-Ринг»,  тощо); 

-       колективні творчі справи; 

-       відвідування гуртожитку з метою дослідження побутових умов; 

-       контролю дотримання студентами правил внутрішнього 

порядку, проведення  індивідуальної виховної роботи і координації виховних 

впливів кураторами, представниками Студентського самоврядування, 

Профспілкової організації студентів коледжу,  медичними працівниками та 

ін. 

-       соціально-психологічна робота.       

 
 
Для розробки ефективної системи заходів з адаптації першокурсників 

куратору необхідно мати відповідну інформацію. Вона допоможе 

прогнозувати і передбачати можливість виникнення адаптаційних проблем у 

студентів 1-го курсу. 

Для отримання відповідної інформації про студентів куратор може 

використовувати такі джерела: 

- ознайомлення з особовою справою студента; 

- проведення анкетувань, тестувань; 

- тренінгові (ігрові) форми роботи з групою (можливо за 

участю    спеціаліста-психолога); 

- індивідуальне спілкування зі студентами; 

- спілкування з викладачами, батьками студента та ін. 

Знання індивідуальних особливостей студента, на основі яких будується 

система включення його в нові види діяльності і нове коло спілкування, дає 

можливість зробити процес адаптації психологічно комфортним. 



В своїй роботі куратора 3-тьої академічної групи я намагаюся 

дотримуватися правила: «Щоб правильно виховувати студентів - треба добре 

їх знати.» Тому на першому етапі виховної діяльності я вивчаю своїх 

студентів. Значне місце в цьому процесі займають бесіди з ними. Вони 

допомагають виявити мотиви поведінки, інтереси і нахили. Якщо чуйно і 

уважно підійти до студента, він охоче розповість про свої заповітні бажання і 

мрії, про відношення до викладачів, батьків і товаришів. 

Я звертаюся не тільки до свого досвіду, інтуїції, але й до психологічних 

та педагогічних тестів, анкет і методик. Існує велика кількість тестів та анкет 

розважального характеру,  робота з якими – своєрідна гра, покликана 

спонукати студента до самоаналізу та спроби замислитись над своїм 

ставленням до багатьох проблем.  

Тому минулого тижня я провела анкетування для визначення процесу 

адаптації першокурсників. На анкету відповіли 22 студенти  першого курсу 

різних відділень нашого коледжу. У анкеті було запропоновано 10 запитань 

та варіанти відповідей до деяких з них.  

Мотивація навчання є досить значущим фактором 

процесу адаптації, тому бажання вчитися саме в нашому навчальному закладі 

і саме по обраній спеціальності підтвердили 19 студентів і тільки 3 студенти 

жаліють про свій вибір. 

Всі опитувані зійшлися в думці, що студентське життя більш цікаве в 

порівнянні зі шкільним. Тут вони відмітили нові знайомства, нових друзів, 

хороших та доброзичливих викладачів, високий рівень викладання 

дисциплін, цікаві виховні заходи, змагання з тенісу. 

За результатами опитування, труднощі на початковому етапі навчання 

були викликані: 

- новими умовами життя  у 12 студентів; 

- освоєнням нової системи навчання у 6 студентів; 

- адаптацією до нового колективу у 4 студентів. 

На запитання «Чи задовольняє вас рівень викладання дисциплін у 

навчальному закладі?» 20 студентів відповіли «так» і тільки 2 студенти 

відповіли «ні». 

Допомогу куратора академічної групи відчувають 16 студентів із 

опитаних, 3 студенти - відчувають частково і 3 студенти - не відчувають 

допомоги зі сторони куратора.  

За результатами опитування, у всіх групах першого курсу склалися 

доброзичливі відносини. 

Серед причин, які заважають адаптуватись до навчання називають: 

- напругу та втому від тривалості занять; 

- велику кількість домашніх завдань; 

- прибирання території, закріпленої за групою; 

- заборгованість по  стипендії. 

Що на думку студентів могло б допомогти їм швидко освоїтися у ВНЗ? 

- організація культурного дозвілля; 

- безплатне харчування; 

- збільшення розміру стипендії; 

- проведення інтернету в гуртожиток; 

- опалення в коледжі. 



 

Безсумнівно, все це дуже потрібно, але деякі речі не під силу вирішити 

ні студенту, ні куратору, ні навіть керівництву коледжу. 

 

З власного досвіду скажу, що студенти – першокурсники легше 

проходять період адаптації якщо відчувають інтерес навчального закладу до 

них. Цей інтерес розглядається в проведенні різноманітних позааудиторних 

заходів, а саме: 

-       відкритих виховних годин; 

-       знайомство із адміністрацією коледжу, заввідділеннями; 

-       проведенні «Вечора знайомств» в студентських групах та 

гуртожитках; 

-       участь у студентських фестивалях, різних змаганнях, конкурсах та 

виставках; 

-       при проведенні екскурсій. 

Тому пропоную челендж  для кураторів та студентів першого курсу під 

гаслом «Моя перша стипендія». Можна організувати екскурсію чи поїздку на 

виставу, в кіно… за першу студентську стипендію. На мою думку  таке 

культурне дозвілля обов’язково сподобається вашим студентам, дасть змогу 

кураторам більше дізнатися про своїх вихованців і запам’ятається всім на 

довго.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


