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На основі аналізу ситуації щодо впровадження кредитно-модульної системи 
навчання у ВНЗ, проектуються основні етапи адаптації студентів-математиків до 
навчання в університеті. 

 
 
У всіх вищих навчальних закладах 

України почалася системна модернізація 
процесу фахової підготовки студентів, 
реалізація програми розроблених дій щодо 
втілення положень Болонської декларації у 
навчальний процес. Про це свідчать не 
тільки прийняті положення та інструктивні 
доробки на рівні Міністерства освіти і 
науки України та університетів, а й 
розуміння необхідності сприйняття нової 
парадигми вищої освіти усіма учасниками 
цього процесу [1]. 
З цього приводу в Донецькій області 

України було проведено соціологічне опи-
тування студентів і викладачів �Ставлення 
до впровадження Булонської системи у 
вузі�. В анкетуванні прийняло участь 670 
студентів та 321 викладачів Донецького 
національного університету. 
На питання анкети �Які з  положень 

Болонської декларації є для Вас найбільш 
привабливими?� 53% викладачів та 67,4% 
опитуваних студентів відповіли, що це 
�Можливості вільного переміщення сту-
дентів у рамках європейського освітнього 
простору�, 51% викладачів приваблює � 
�Можливості вільного переміщення викла-
дачів і вчених у рамках Європи�. 35,9% 
викладачів надали перевагу �Формуванню 
більшої відповідальності у студентів за 
свою освітню траєкторію�. 

35,8% студентів і 34,9% викладачів 
ратують за �Розширення можливостей 
працевлаштування випускників вітчизня-

них вузів�, 34,7% студентів  відмітили � 
�Надання можливості вільного вибору 
країни навчання�. 
На питання �Наскільки Ви особисто 

підтримуєте реалізацію основних положень 
Болонського процесу в Україні?� третя 
частина респондентів і викладачів, і студен-
тів відповіли позитивно. 
На питання �Які зміни повинні відбути-

ся у вузі в ході реалізації завдань Болон-
ського процесу і які з цих змін реально 
мають місце вже сьогодні у вашому вузі� 
74% викладачів відповіли, що це введення 
КМСН. 
Але на питання �Чи готові студенти 

вашого вузу до навчання за КМС, до 
ефективної самоосвіти, самодисципліни та 
саморозвитку?� 64,9% викладачів відповіли 
�ні�.  
Отже, головною умовою для успішного 

включення студентів у різні види діяльнос-
ті є їх адаптація до навчання у вищій 
школі. 
Під адаптаційною здібністю розуміє-

ться здібність людини пристосовуватись 
до різних вимог середовища (як соціальним 
так і фізичним) без відчуття внутріш-
нього дискомфорту та без конфлікту з 
середовищем. 
У психолого-педагогічних досліджен-

нях процесу адаптації першокурсників у 
ВНЗ виділяють такі головні труднощі, які 
присутні студентам:  

• негативні переживання, пов'язані з 
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виходом вчорашніх учнів зі шкільного 
колективу з його взаємною допомогою і 
моральною підтримкою;  

• невизначеність мотивації вибору про-
фесії, недостатня психологічна підготовка 
до неї; 

• невміння здійснювати психологічне 
саморегулювання поведінки і діяльності, 
що посилюється відсутністю повсякден-
ного контролю з боку педагогів; 

• пошук оптимального режиму праці і 
відпочинку в нових умовах; налагодження 
побуту і самообслуговування, особливо у 
випадках переходу з домашніх умов у 
гуртожиток;  

• нарешті, відсутність навичок самос-
тійної роботи, невміння конспектувати, 
працювати з першоджерелами, словника-
ми, довідниками. 
З методичної точки зору, традиційно, як 

основні причини, що ускладнюють навчан-
ня студентів у ВНЗ, викладачі відзначають 
наступні: 

• великі пропуски в знаннях (92,3%); 
• низькі пізнавальні інтереси (86,4%); 
• недостатня сформованість умінь спіл-

кування (73,6%);  
• підвищена емоційна збудливість, три-

вожність (68,1%);  
• низька організованість і дисципліна 

(45%). 
Усі ці труднощі різні за своїм поход-

женням. Одні з них об'єктивно неминучі, 
інші носять суб'єктивний характер і пов'я-
зані зі слабкою підготовкою, дефектами 
виховання в сім'ї та школі. 
Адаптація � це передумова активної 

діяльності і необхідна умова її ефектив-
ності. 
Дослідники розрізняють три форми 

адаптації студентів-першокурсників до 
умов ВНЗ: 

• адаптація формальна, яка стосується 
пізнавально-інформаційного пристосуван-
ня студентів до нового оточення, до струк-
тури вищої школи, до змісту навчання в 
ній, її вимог, до своїх обов'язків; 

• суспільна адаптація, тобто процес 
внутрішньої інтеграції (об'єднання) груп 

студентів-першокурсників та інтеграція 
цих же груп зі студентським оточенням у 
цілому; 

• дидактична адаптація, що стосуєть-
ся підготовки студентів до нових форм і 
методів навчальної роботи у вищій школі. 
Ми зупинимося на висвітленні питань, 

пов'язаних із дидактичною адаптацією сту-
дентів математиків до навчання у ВНЗ за 
КМС. 
У кредитно-модульній системі організа-

ції навчального процесу об'єктом та суб'єк-
том навчання виступає студент. Він повинен 
не тільки бути підготовленим до сприйняття 
нової системи, але й головне вже уміти 
одразу ж з 1 вересня адаптуватися до нових 
технологій, нового оцінювання, до виконан-
ня самостійної роботи, розуміти, що таке 
індивідуально-консультативна робота та ін. 
Як сучасний студент першого курсу 

сприймає нову для нього систему освітньої 
діяльності? 
На питання анкети �Яка форма органі-

зації навчального процесу є оптимальною 
для одержання освіти в сучасних умовах?" 
63,5% студентів відповіли, що це традицій-
на система (орієнтована на відтворення 
знань з лекцій і підручників та відпрацю-
ванням вмінь на практичних заняттях), бо 
сьогодні випускник школи, як правило, не 
має уявлення про інші форми організації 
навчання крім традиційної. 
Тому на цьому етапі введення КМСН 

надзвичайно важливо починати процес 
адаптації з інформаційного етапу, метою 
якого є інформування майбутніх студентів 
про суть, мету і задачі Болонського проце-
су, особливості кредитно-модульної систе-
ми навчання, принципи організації роботи 
факультету [2]. Така робота повинна покла-
датися на плечі вчителів математики, які 
працюють у старшій школі, на студентів-
практикантів, викладачів математичних 
факультетів у рамках профорієнтаційної 
роботи факультетів зі школярами [3]. 
Тільки введення інформаційного етапу 

процесу адаптації для сьогоднішніх 
випускників школи недостатньо, бо на 
перший курс математичних факультетів 
ВНЗ приходять школярі з недостатньою 
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математичною підготовкою, тому не мо-
жуть сприймати високого темпу навчання 
за КМС. 
Тому ми пропонуємо другий етап адап-

тації до навчання � це корекційний етап 
для студентів математичних спеціальнос-
тей. 
Досвід впровадження корекційного 

етапу навчання студентів мається на мате-
матичному факультеті Донецького націо-
нального університету. А саме: перші три 
тижні студенти першого курсу навчаються 
за системою підготовки їх за двома 
базовими дисциплінами алгебри і початків 
аналізу (48 годин) та геометрії (18 годин), 
які є курсами узагальнення та систематиза-
ції знань для успішного сприйняття студен-
том основних нормативних дисциплін у 
подальшій роботі. За ці три тижні студенти 
краще адаптуються до навчання за КМС, 
бо по-перше, проходять більш знайомі для 
них дисципліни, по-друге, заняття строять-
ся за модульним принципом і студенти 
знайомляться з вимогами введення КМСН, 
по третє, мають можливість накопичити по 
10 балів для нових їм курсів математичного 
аналізу та аналітичної геометрії, що є дуже 
суттєвим, бо студенти також знайомляться 
з новою системою оцінювання їх навчаль-
них досягнень. 
Наступним етапом адаптації треба 

вважати � етап �занурення" студентів до 
навчальної діяльності. З цього приводу 
важливим є мотивація навчання з кожної 
дисципліни [4]. 
Треба звернути увагу й на те, що на 

сьогодні ми маємо, насправді, не одну 
проблему з адаптації студентів, а й ще дуже 
важливу � це сприйняття нових підходів до 
організації навчального процесу та якісне 
здійснення його самими викладачами. 
Для викладача є важливим розуміння 

ведучої ролі професійної спрямованості в 
загальній структурі мотивації навчання 
студентів, яку можна розглядати як форму 
та міру прийняття студентами кінцевих 
цілей навчання у ВНЗ. Інтерес до професії є 
найбільш адекватним віку студентства і 
вагомим мотивом навчання, для формуван-
ня якого є всі необхідні умови. 

На формування професійної спрямова-
ності впливає наявність, чи відсутність 
інтересу до процесу навчання конкретних 
дисциплін, пізнавальна мотивація тощо. 
Цей вплив стає ще більш очевидним, якщо 
дивитися на процес засвоєння різних 
навчальних дисциплін як на послідовний 
ряд проміжних етапів досягнення кінцевих 
цілей навчання � професійної підготовки 
спеціалістів. 
На цьому етапі дуже важливо розробка 

викладачем професійно-орієнтованих кур-
сів та формування у студентів професійно-
орієнтованої евристичної діяльності сту-
дентів [5]. 
Вивчаючи мотиваційну сферу студентів 

ВНЗ, слід вказати, що пізнавальна мотива-
ція (мотив змісту навчання, процесуальний 
мотив, мотив самовдосконалення, мотив 
звички студента до самостійної навчальної 
діяльності) у студентів набирає силу, в 
порівнянні з попередніми роками, а отже, і 
виникає бажання вчитися.  
По-справжньому на діяльність студентів 

впливають саме професійні та пізнавальні 
мотиви навчання (внутрішні мотиви), тому 
формування позитивних мотивів навчання є 
однією з важливих передумов підвищення 
ефективності навчання студентів у вищій 
школі і стає стрижнем особистості майбут-
нього спеціаліста. 
Ще одним з головних етапів адаптації 

студентів є контрольно-оціночний етап. 
У багатьох ВНЗ України введена 100-

бальна система оцінювання навчальних 
досягнень та модульні контролі. Вони мали 
для студентів певні наслідки � це стосуєть-
ся необхідності систематичної підготовки 
студента до занять, постійного відвідуван-
ня занять, уміння здійснювати самоосвіту, 
серйозно ставитись до контролю своєї нав-
чальної діяльності. Але часто цьому зава-
жали великі пропуски в знаннях, низькі 
пізнавальні інтереси, низька організова-
ність і дисципліна. 
По-перше, це пов'язано з більш високим 

рівнем якості критеріїв оцінювання знань 
студентів. У деяких випадках у викладачів 
склався різний підхід до накопичувальної 
системи оцінки знань, деякі, як і раніше, 
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прагнуть до уніфікації оцінок, що супере-
чить принципам КМС.  
По-друге, це непрозорість в підходах до 

оцінювання знань студентів, бо викладача-
ми не зовсім досконало розроблені критерії 
оцінювання всіх видів навчальної діяль-
ності студентів. 
Тобто, особливу роль на цьому етапі 

відіграють досконало розроблені виклада-
чами навчально-методичні комплекси з 
дисциплін, а також введення дистанційних 
курсів для організації самостійної роботи 
студентів, контролю та корекції результатів 
їх діяльності. Тим більш, що робота з 
комп'ютерними засобами для сучасного 
студента більш приваблива ніж класичне 
опрацьовування навчальної і наукової 
літератури. 
Таким чином, залежно від об'єктивних і 

суб'єктивних умов процес адаптації проті-
кає більш-менш складно для кожного інди-
віда. Успішність і тривалість періоду 
адаптації теж можуть бути різними, як і їх 
результат. Головна робота з цього приводу 
покладалася на: 

! деканати, які організовують навчаль-
ний процес на факультеті; 

! кафедри, що забезпечують мотива-
цію і навчання студентів за КМС; 

! викладачів, які повинні за новою 
системою �не відтворювати готові знання", 

а супроводжувати навчання студентів. 
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Резюме. Скафа Е.И. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АДАПТАЦИИ 

К ОБУЧЕНИЮ ПО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ. На основе анализа ситуации 
относительно внедрения кредитно-модульной системы обучения в ВУЗах Украины, 
проектируются основные этапы адаптации студентов-математиков к обучению в 
университете. 

 
Summary. Skafa O. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF 

STUDENT�S ADAPTATION TO EDUCATION IN CASE THE CREDIT-MODULE SYSTEM. 
Main stages the adaptation to education in university of students- mathematicians on base of analysis 
the situation on cause of introduction the credit-module system in higher educational institutions are 
designed. 
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