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Сучасна

соціокультурна

відповідального,

ситуація

ініціативного,

актуалізує

кваліфікованого

питання

фахівця,

підготовки

здатного

до

ефективної роботи зі спеціальності на рівні світових стандартів, готового до
постійного професійного удосконалення. Професійний розвиток особистості
майбутнього фахівця починається у

закладах вищої освіти, де формуються

його професійно значущі якості, інтереси, потреби, творчі здібності, зростає
загальний рівень культури. Оскільки студент перебуває у складній ситуації
знайомства з новими формами діяльності, спілкування, дозвілля, співвідносить
власні сподівання з реальністю, формується його ставлення до навчальної
діяльності, тому процес адаптації майбутніх фахівців до умов закладу вищої
освіти є важливим етапом професійної підготовки. Виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
Незважаючи на значну кількість наукових праць щодо проблем адаптації
особистості

до

навколишнього

середовища

дослідження

адаптаційного періоду студентів вищої школи

особливостей

потребує подальшого

ґрунтовного вивчення.
Аналіз наукової літератури вказує на те, що питання адаптації студентів до
умов навчання у закладах вищої освіти займає одне з провідних місць у
дослідженнях щодо проблем формування особистості майбутнього фахівця.
Питанням адаптації присвячені наукові дослідження О. Безпалько, Н. Заверико,
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Л. Коваль, Г. Лактіонової, А. Мудрик. Труднощі початкового етапу навчання і
чинники, що впливають на процес адаптації у своїх наукових працях
розкривали О. Прудська, А. Андрєєва, С. Гапонова, Ю. Бохонкова. Проблемі
адаптації студентів до навчання в умовах вищого навчального закладу
приділяється багато уваги такими науковцями як Т. Алмазова, Ю. Бохонкова,
Н. Герасімова, Н. Жигайло, О. Кочерук. Адаптацію як необхідну умову
соціалізації людини розглядають М. Лукашевич, А. Мудрик, С. Пальчевський.
Такі вчені, як Л. Красовська, М. Прищак, Л. Гармаш, О. Маріна, О. Стягунова
роблять акцент на важливості адаптації першокурсників до навчання,
підкреслюючи те, що успішність перебігу процесу адаптації є запорукою
сприятливого розвитку у певному соціумі.
Сучасні

тенденції

розвитку

української

освіти

ставлять

на

меті

вдосконалити, модернізувати та поліпшити систему освіти для того щоб діти
мали можливість комфортно навчатись та комунікувати один з одним. Одним з
основних напрямків цієї модернізації є проведення соціалізації, що забезпечує
входження людини у різноманітні соціальні групи та колективи, комфортне
спілкування та прояв дитини як особистості у колективі. Якщо вужче
розглядати

це

питання,

то

важливою

проблемою

є

адаптація

студентівпершокурсників в навчальному закладі.
Аналізом останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми займалися такі науковці: Л. Артемова, А. Богуш, Н.
Гавриш, Н. Грама, Н. Ватутіна, Т. Жаровцева, Л. Карнаух, О. Кононко, Т.
Поніманська, Н. Рогальська, Т. Степанова, О. Трифонова, С.С. Вітвицька, А.Й.
Капська та інші. Для початку необхідно визначити поняття «соціальна
адаптація».
Соціальна адаптація визначається як активне пристосування людини до
умов соціального середовища (середовища життєдіяльності) шляхом засвоєння
і прийняття цілей, цінностей, норм і стилів поведінки, прийнятих у суспільстві.
У соціальній педагогіці соціальна адаптація має категоріальність. Категорія
соціальної адаптації розуміється як процес активного пристосування індивіда
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до умов соціального середовища, вид взаємодії особистості чи соціальної групи
з соціальним середовищем [6].
Сучасна освіта виступає як фактор набуття людиною соціально корисних
якостей та викорінення соціально небажаних – це важливий чинник впливу на
соціалізацію особистості. У процесі

набуття освіти, людина вчиться

адаптуватися до нових соціальних умов, отримує певні знання та уміння, які
допоможуть їй у подальшому житті.
Проблема соціальної адаптації студентів першого курсу до середовища
вищого навчального закладу широко обговорюється в системі вищої освіти,
адже від успішності цього процесу багато в чому залежить подальша
професійна кар’єра і особистісний розвиток майбутнього фахівця. Поняття
адаптації можна розглядати як процес пристосування індивіда до нових умов,
входження до нового соціального середовища, засвоєння норм такого
середовища та вироблення нової моделі поведінки. Здатність активного
пристосування особистості до умов середовища як фізичного, так і соціального,
визначається як адаптивність – не адаптивність та відображає відповідність між
метою та результатами яких досягнуто у процесі виконання певного виду
діяльності [1].
Оскільки, в навколишньому середовищі постійно відбуваються зміни
соціальної ситуації розвитку, які потребують пристосування індивіда до нових
вимог діяльності, соціальних умов і нового оточення, процес соціальної
адаптації є безперервним.
Як процес активного пристосування і творчого освоєння особистістю
нового соціального середовища, у якому вона постає не лише об’єктом, а й
суб’єктом адаптації, а соціальне середовище є одночасно і адаптуючою, і
адаптованою стороною тлумачить поняття соціальної адаптації В. Стрельцова.
Також науковець виділяє критерії соціальної адаптації студентів: критерій
соціально-психологічної адаптації, який відображає емоційні стани студентів,
взаємини в академічній групі, морально-психологічну атмосферу; критерій
професійної адаптації, який характеризує мотив вибору студентами їхньої
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майбутньої

професії,

рівень

підготовленості

студентів

до

виконання

професійних завдань, оволодіння знаннями та навичками; критерій суспільної
адаптації, що висвітлює адаптацію студентів до вищого навчального закладу як
соціального інституту, розуміння студентами ролі суспільної діяльності,
ставлення до громадського життя, рівень соціальної активності та її мотиви [7].
У соціально-педагогічній літературі розглядають такі форми адаптації
студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі:
формальна ‑ пізнавально-інформаційне пристосування до нового оточення,
структури вищої школи, змісту навчання в ній, її традицій, своїх обов'язків.
Саме

цим

пояснюються

розтягнені

строки

адаптації

студентів-

першокурсників до нової системи навчання, до нового способу життя,
утворення нового динамічного стереотипу, і є однією із причин низької
успішності студентів першого курсу під час зимової сесії.
У цьому контексті основною функцією соціальної адаптації є прийняття
індивідуумом норм і цінностей нового соціального середовища, форм
соціальної взаємодії, які в ньому склалися, формальних і неформальних
зв'язків, а також форм навчальної діяльності.
Досліджуючи питання соціальної адаптації студентів-першокурсників у
закладі вищої освіти можна зазначити, що адаптаційний період, який
починається з перших днів навчання є дуже важливим етапом, адже саме в цей
час відбувається «активне, творче пристосування студентів нового прийому до
умов вищої школи, в процесі якого в студентів формуються оптимальні
взаємини, покликання до обраної професії, раціональний колективний режим
праці та побуту» [4].
Період соціальної адаптації проходять не всі однаково. Залежно від
активності особистості адаптивний процес може бути двох видів: активне
адаптування; пасивне, конформне прийняття цілей і цінностей нової соціальної
групи.
Активна соціальна адаптація, перш за все, сприяє успішній соціалізації в
цілому. Першокурсник не лише приймає норми та цінності нового соціального
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середовища, але й будує свою діяльність, відносини з людьми на їх основі. При
цьому у студента першого курсу нерідко формується нова мета ‑ повна власна
реалізація у новому соціальному середовищі.
Пасивна соціальна адаптація притаманна студенту-першокурснику, який
приймає норми і цінності, але за принципом "Я – як усі", і не прагне будь-що
змінювати, навіть якщо це в його силах. Пасивна адаптація проявляється у
наявності простих цілей і нескладних видів діяльності [2].
Результати аналізу наукової літератури (Т. Алексєєва, Н. Герасимова, В.
Скрипник, І. Соколова) з теми дослідження дозволяють стверджувати, що
питання соціальної адаптації студента першого курсу необхідно розглядати як
процес його входження в нове соціальне середовище (колективи університету,
академічної групи), засвоєння та відтворення соціальних норм та цінностей,
притаманних

цьому

середовищу,

оволодіння

відповідними

ролями

та

функціями. Це двосторонній процес, який передбачає суб’єкт-суб’єктну
взаємодію в умовах соціально-педагогічної співтворчості усіх учасників
процесу

(адміністрації

закладу,

викладачів,

куратора,

батьків,

членів

академічної групи і самого студента-першокурсника).
Науковець В. Семиченко запропонувала концепцію системного розгляду
процесу соціальної адаптації, в основі якої покладено ідею щодо залежності
ефективності

процесу

адаптації

людини

від

інтеграційних

тенденцій

особистості. Таким чином, загальний процес адаптації – це складне явище, яке
має певну структуру, складається із багатьох відносно незалежних процесів.
Кожен із них обслуговує певну систему відносин, які виникають у людини з
відповідною системою, і в сукупності з ними та відповідними зв’язками складає
певнийструктурний компонент [5].
На думку автора, кожен структурний компонент процесу адаптації є в
свою чергу системою, яка включає:
а) об’єктивне явище і його умови (так звані зовнішні умови);
б) відносини, що виникають у людини, яка адаптується з відповідним
явищем (ставлення, відносини, зв’язки);
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в) індивідуальні особливості самої людини, що відповідають
чи не відповідають вимогам (внутрішні умови або власні ресурси
людини).
Цілеспрямований вплив на особистість студента-першокурсника з метою
його успішної адаптації в умовах вищого навчального закладу має відбуватись
з

урахуванням

найбільш

впливових

соціально-педагогічних

чинників,

передбачення оцінки досягнутих результатів і на їх основі здійснення
відповідних коректив адаптаційного процесу. Результатом такого підходу стане
перехід вчинку-дії студентів-першокурсників на новий рівень, самореалізація
їхніх духовних запитів, прояви соціальної активності, самостійності та
ініціативності.
На основі аналізу наукових праць щодо соціальної адаптації студентів до
умов вищої школи як системи, що складається з енергетичної, середовищної,
діяльнісної, соціальної та особистісної підсистем можна зазначити, що
енергетична підсистема відображає ресурсні можливості організму, їх
спроможність забезпечити функціонування основних систем організму в
умовах підвищення енерговитрат під час навчання, самостійної роботи,
складання заліків та екзаменів. На рівні цієї підсистеми адаптація переважно
проходить шляхом пристосування.
Джерельною базою створення сприятливого середовища для повноцінної
позитивної соціальної адаптації студентів-першокурсників є їхня позанавчальна
діяльність. З огляду на її організаційно-технологічну специфіку, вона має
найбільший адаптаційний потенціал. Для успішної соціальної адаптації
студентства, позанавчальна діяльність організована і здійснювана в умовах
вищого навчального закладу, має насамперед спрямовуватися на налагодження
міжособистісних стосунків першокурсників, формування їхнього вміння
цінувати особистість іншої людини, виховання почуття єдності колективу,
створення умов отримання інформації відповідно до життєвих уподобань та
запитів, для творчого самовизначення і самореалізації тощо.
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Соціальний аспект адаптації характеризується ступенем прийняття
людиною групових норм та правил життя, а також ступенем прийняття цієї
людини групою. Показниками, що відображають тенденції соціальної адаптації
є задоволення людини групою, до складу якої вона входить, співпадання
індивідуальних і соціальних цінностей тощо. Критеріями успішної соціальної
адаптації студента і групи є задоволеність своїм статусом, усвідомлення себе
членом групи, налагодження конструктивних взаємин з одногрупниками,
розвинуті комунікативні здібності.
Адаптаційний процес потребує педагогічного забезпечення, а саме,
визначення соціально-педагогічних умов, які забезпечують ефективність
процесу адаптації студентів-першокурсників у структурі педагогічної освіти:
наявність сприятливого педагогічного середовища; реалізація різних напрямів
соціально-виховної

роботи

з

студентами;

впровадження

відповідних

організаційно-педагогічних умов [2].
Із вступом до закладу вищої освіти різко змінюються об'єктивні чинники
впливу на особистість: змінюється оточення і спілкування; у багатьох немає
можливості щоденно спілкуватися з батьками, рідними; інші побутові умови
(мешкання в гуртожитку, харчування тощо). Все це породжує складності, веде
до руйнування уже сформованих стереотипів, нерідко негативно впливає на
самопочуття молодої людини.
Студенти-першокурсники мають пристосуватися до умов життя і
діяльності згідно з новими соціальними функціями і особливостями роботи
вищого навчального закладу. У процесі соціальної адаптації їм необхідно
подолати низку суб'єктивних (викликані індивідуальними особливостями
анатомо-фізіологічного, психічного і соціального розвитку) та об'єктивних
(визначаються

середовищем,

обставинами,

особливостями

діяльності

конкретного вищого навчального закладу) труднощів.
Соціальну адаптацію до умов навчання у закладі вищої освіти у тій чи
іншій формі проходять усі першокурсники.
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Всі труднощі, що постають перед студентом різні за своїм походженням,
але коли всі вони збігаються, то найчастіше першокурсник відчуває фізичне та
психічне перевантаження.
У складній ситуації на допомогу може прийти староста групи, профорг,
куратор, заступник декана з виховної роботи, але, на жаль, у них не завжди
вистачає часу на вирішення проблем студента. Крім того, щоб забезпечити
оптимальну адаптацію студента-першокурсника, важливо знати його плани на
майбутнє, інтереси, ціннісні орієнтації, систему домінуючих мотивів, рівень
домагань, самооцінку та інше.
Особливе значення для адаптації студента-першокурсника має колектив.
Колектив, в ідеалі, повинен породжувати згуртованість, розвиток свідомості,
творчості,

дружби,

взаємодопомоги

та

взаємовиручки,

встановлення

порозуміння у стосунках, забезпечення спільної діяльності, турботу та
захищеність.
Для створення умов щодо соціальної адаптації студента-першокурсника
необхідна цілеспрямована організована діяльність, яка має включати низку
заходів:
- аналіз студентського соціуму (стосунки у колективі);
-

створення

умов

для

розвитку

та

розуміння

студентом

своєї

неповторності, індивідуальності;
- знання індивідуальних особливостей студента, на основі яких будується
система його включення до нових видів діяльності та нового кола спілкування;
- розвиток соціальної служби у вищому навчальному закладу;
- робота щодо комплектування академічних груп з урахуванням
психологічних особливостей студентів та їх психологічної сумісності;
- організація ритуалу «Посвята у студенти»;
- організація консультпунктів у гуртожитку;
- організація студентського самоврядування, та тощо.
Але, часові межі соціальної адаптації до навчально-виховного процесу
закладу вищої освіти у студентів першого курсу коливаються в межах року.
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Так, В. Кондрашова виділила 3 фази процесу адаптації студентів до
закладу вищої освіти за часовими межами:
1. Початкова фаза – адаптація розглядається як психічна реакція організму
на нові умови та закінчується приблизно в кінці I семестру.
2. Фаза перебудови пристосувальних механізмів, динамічного стереотипу
та психічних процесів триває до середини II семестру.
3. Фаза виникнення стійкої адаптації – завершується в кінці I курсу. Проте,
у 35 % студентів адаптованості до умов вищого навчального закладу не настає
[3].
Проте, цей процес не відбувається автоматично. Навіть на випускному
курсі можна виявити особистостей, які "застрягли" на етапі адаптації, пройшли
його невдало і не повною мірою скористалися всіма можливостями, які дає
навчання у вищому навчальному закладі.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. Отже, можна дійти висновку що процес соціальної адаптації
студента-першокурсника до умов навчання у закладі вищої освіти – це
прийняття норм нового соціального середовища, внутрішнє та зовнішнє
ставлення до цих норм та включення до системи міжособистісних стосунків у
групі.
Тому, процес соціальної адаптації студентів у закладах вищої освіти можна
розглядати як комплексну проблему, адже їм доводиться пристосовуватись до
зміни відпочинку і праці, до нової системи навчання, входження в новий
колектив та пристосування до оточуючого середовище.
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