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Навчання в інституті для сучасної молоді є одним з найважливіших періодів 

життєдіяльності, особистісного зростання і становлення висококваліфікованого спеціаліста. У 
відповідності з Болонською конвенцією в Україні відбувається перехід на нові моделі навчання, 
суттєво змінюються навчальні плани, форми організації занять, критерії оцінювання знань, 
розробляються і втілюються нові педагогічні технології і стандарти освіти. Навчання в вузі стає 
більш складним і за формою, і за змістом. Проблема адаптації першокурсників широко 
обговорюється в системі вищої освіти , і не випадково : від успішності цього процесу багато в 
чому залежить подальша професійна кар'єра і особистісний розвиток майбутнього спеціаліста . 
Більшість студентів, які вступили до інституту на перший курс, як правило, мають зіткнутися з 
цілою низкою проблем, серед яких  перше місце посідає проблема психологічної адаптації. 
Необхідність в психологічній адаптації людини виникає, перш за все, зі зміною діяльності 
людини і її соціального оточення. Так само, і студент-першокурсник потребує відповідної 
психологічної адаптації в інституті. Здатність до адаптації визначає здатність до подолання 
різних перешкод у пошуку власного місця у життєвому просторі, що є вирішальним фактором 
успішного розвитку молодої людини. 

У студентів виробляються різноманітні і складні пристосувальні реакції до навчально-
виховного й суспільного життя колективу. Насамперед, першокурсники стикаються з новою 
для них організацією навчального процесу (лекції, семінари, самостійна й індивідуальна 
робота, НДР тощо). 

Практика показує, що перехід вчорашніх школярів від класно-урочної системи навчання 
до переважно самостійних занять нерідко здійснюється досить болюче, а часто і з великими 
труднощами. Не всім вдається подолати ці труднощів і швидко перебудувати звичні форми 
навчальної роботи, дуже часто ВНЗ вимушені відраховувати за академічну неуспішність не 
найслабших студентів. Річ у тому, що багато з них просто не вміє правильно організувати свою 
навчальну діяльність, не встигає зрозуміти, як потрібно навчатися у ВНЗ. 

Водночас перші місяці навчання, особливо перші атестації, а потім заліки й іспити 
виявляють багато студентів, які з різних причин відчувають труднощі в навчанні, тому 
потребують педагогічної допомоги. Нарешті, виявляються такі студенти, які за своїми 
особистими якостями не готові до навчання у ВНЗ. Можна виділити декілька факторів, які 
лежать в основі типових труднощів, що відчувають студенти молодших курсів у період 
адаптації: 

1. Недостатній рівень шкільної загальноосвітньої підготовки, в основі якої, як правило, 
лежать нерозвинені працьовитість і допитливість, дефіцит особистої відповідальності й 
навчальної активності, невисокий рівень духовного та інтелектуального потенціалу. 

2. Більшість молодих людей, які приходять до ВНЗ, слабо володіють вираженими 
навичками навчальної роботи, недостатньо володіють прийомами раціонального мислення, 
запам’ятовування, концентрації й розподілу уваги. У багатьох студентів слабо виражена 
вольова регуляція в подоланні труднощів, що виникають під час навчання. Як правило, у 
вчорашніх школярів відсутні стійкі навички користування навчальною літературою, 
конспектування, раціонального читання, організації своєї самостійної роботи, особливо її 
планування. 

3. Значна частина студентів приходить до ВНЗ з наївним переконанням у тому, що їх 
абсолютно всього повинен хтось навчити, все показати й пояснити. Вони бачать себе в звичній 
для умов середньої школи пасивній ролі, а не активній ролі студента ВНЗ, основне завдання 
якого – здобування знань самостійною напруженою працею. 

4. Слабко виражений рівень загальної культури, етичної та трудової вихованості, що 
виявляється на фоні обмеженого життєвого досвіду й соціальної зрілості. Несумлінне 
ставлення до навчальної праці, до слова і справи, світоглядна й соціальна інфантильність. 

5. Недостатня вираженість установки студентів на прогресію разом із слабким проявом 
ціннісного ставлення до знань. Чимало студентів лише в ході адаптації починає усвідомлювати 
всю серйозність зробленого ними життєвого вибору. При цьому одні розчаровуються, другі – 



байдуже упокорюються, треті – починають виявляти цікавість до майбутньої спеціальності й 
робити боязкі кроки до ознайомлення з нею. 

6. Невпевненість багатьох студентів-початківців у тому, що їм під силу успішне навчання 
у ВНЗ. Далеко не всі випускники загальноосвітньої школи об’єктивно в змозі справитися з 
вимогами, обсягом і темпом роботи, що традиційно склалися у ВНЗ й розраховані на здібних і 
підготовлених людей [1]. 

Для успішного оволодіння вміннями й навичками вузівського навчання студентам, які 
починають навчатися, необхідно знати, які ж стереотипи навчальної діяльності сформовані в 
школі, що ускладнює навчання у ВНЗ й потребує відповідної перебудови. Найважливіші з них 
такі [2]: 

1. Несформованість у випускників середньої школи багатьох важливих прийомів 
осмислення матеріалу (логічні операції зіставлення, аналізу, виділення головного в матеріалі, 
що вивчається, систематизація і класифікація фактів тощо), що вивчається, а іноді й звичка до 
механічного його запам’ятовування негативно позначається на навчальній діяльності у ВНЗ, де 
першокурсники стикаються з принципово новими вимогами в цьому плані. Так, зокрема, для 
глибокого засвоєння лекційного матеріалу необхідно одночасно слухати, проводити розумову 
обробку висловлюваного матеріалу, виділяти й записувати головні питання. Проте вироблена в 
школі звичка проводити роботу за осмислення матеріалу, що вивчається, під керівництвом 
вчителя перешкоджає сприйняттю нової інформації. 

2. Вплив стереотипів шкільного навчання значною мірою виявляється в організації 
навчальної роботи у ВНЗ. Як відомо, система шкільного навчання побудована таким чином, що 
пояснення нового матеріалу і його закріплення поєднано в одне ціле самою структурою уроку. 
Водночас у ВНЗ така синхронність відсутня. Більше того, виклад нового навчального матеріалу 
на лекції і його закріплення на семінарських та практичних заняттях часто розділені тривалими 
проміжками часу. Тим часом, звикнувши за роки шкільного навчання до закріплення знань під 
керівництвом учителя, першокурсники не усвідомлюють необхідності систематичної 
самостійної роботи із засвоєння матеріалу, що вивчається, і не знають основних психолого-
педагогічних вимог до її організації, що спричиняє ряд серйозних недоліків у їх навчальній 
роботі. 

3. Специфіка вузівського навчання багато в чому зумовлена відсутністю систематичного 
поточного контролю якості засвоєння знань. У середній школі, як відомо, контроль за 
навчальною роботою і засвоєнням матеріалу, що вивчається, здійснюється на кожному уроці. 
Систематичний поточний контроль багато в чому позитивно позначається на вдосконаленні 
знань учнів, дає змогу виявити ефективність вживаних прийомів розумової праці, а також 
регулювати процес навчання. У ВНЗ знання студентів оцінюються двічі на рік під час заліково-
екзаменаційних сесій. Але, звикнувши за багато років шкільного навчання звіряти свій ритм 
навчальної роботи з оцінкою в щоденнику, багато першокурсників психологічно зовсім не 

підготовлено до того, що хоча їх знання оцінюватимуть тільки через півроку, їм треба 
регулярно працювати самостійно. 

Таким чином, швидка і якісна адаптація студентів першокурсників є необхідною умовою 
для їх подальшого й успішного навчання. Перші місяці навчання, особливо перші атестації, а 
потім заліки й іспити виявляють багато студентів, у яких з різних причин виникають труднощі 
в навчанні, тому вони потребують педагогічної допомоги. Вузівське навчання має ряд 
відмінностей порівняно зі шкільним і багато в чому специфічне за своєю методикою. Тому не 
всі вміння й навички навчальної роботи, які засвоєні в школі, застосовні в системі вузівського 
навчання й вимагають корекції та вдосконалення. Деякі з них стають навіть перешкодою 
вузівським методам навчання. У цьому разі з’являється відоме в психології явище 
інтерференції, коли раніше засвоєні вміння й навички перешкоджають успішному здійсненню 
подальшої діяльності та вимагають певної перебудови. 
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