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У статті висвітлено проблеми адаптації студентів-першокурсників, які навча-

ються на економічних факультетах вищих навчальних закладів. Виокремлено фактори 
професійної адаптації майбутніх фахівців до ефективної роботи в економічних галу-
зях. З’ясовано основні труднощі, що зазвичай виникають під час процесу адаптації 
студентів першого курсу навчання економічного факультету. 
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Постановка проблеми. Навчання у 

вищому навчальному закладі для сучасної 
молоді є одним із найважливіших періодів 
життєдіяльності, особистісного зростання 
та становлення як фахівця. Адаптація до 
змінених соціальних умов та нової навчаль-
ної діяльності є нагальною потребою для 
кожного студента першокурсника.  

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блема адаптації студентів до навчально-ви-
ховного процесу у вищих закладах освіти 
розглянута в дослідженнях Д.Андрєєвої, 
Л.Булатової, Н.Венедиктової, К.Делікатно-
го, В.Дугінця, Л.Єгорової, О.Мороза, Л.Ру-
винського, В.Хорошко та ін. Соціально-
психологічні аспекти адаптації студентів у 
вищому навчальному закладі розкрито у 
працях Н.Бачманової, Є.Бологової, Л.Мер-
кулової, Т.Ронгінської, Є.Савонько, Н.Ша-
фажинської та ін. Окремі питання профе-
сійної адаптації майбутніх економістів 
досліджували О.Мороз, А.Дабагян, Т.Ком-
чанін, Л.Кузнєцов та інші. Разом із тим, 
проблеми адаптації студентів економічних 
спеціальностей університетів ще потребу-
ють свого дослідження. 

Метою статті є висвітлення проблеми 
адаптації студентів-першокурсників еконо-
мічних факультетів.  

Виклад основного матеріалу. Однією 
з багатьох сторін життя студента є нав 
чальна діяльність. Під час здобуття вищої 
освіти молода людина зіштовхується із ба-

гатьма проблемами, постійне вирішення 
яких потребує від неї як внутрішньої 
самоорганізації, уміння розподілити час і 
сили в навчальному режимі, так і стимулю-
вання внутрішньої психічної роботи осо-
бистості з виявлення й усвідомлення та 
переоцінки життєвих цінностей, уточнення 
планів на майбутнє тощо. Необхідною 
умовою ефективної навчальної роботи сту-
дента стає успішне подолання процесу 
адаптації до нових умов.  

Проблеми адаптації студентів до нав-
чання у ВНЗ досліджували багато науков-
ців з різних точок зору (як філософської 
категорії, біологічного поняття, педагогіч-
ного та психологічного явища тощо). Тому 
це поняття можна вважати поліаспектним. 
Разом із тим, майже всі науковці, які 
досліджували проблему адаптації, зазнача-
ють, що адаптація у навчанні здійснюється 
через взаємодію всіх його чинників: психо-
логічних, соціальних, дидактичних і 
біологічних [8, С. 55]. 

У психолого-педагогічній літературі 
адаптація студента розглядається як адап-
тація до навчально-виховного процесу у 
вищому навчальному закладі (ВНЗ), або 
процес навчання у ВНЗ розглядається як 
адаптація до майбутньої професійної 
діяльності. 

Л.Петльова професійну адаптацію 
тлумачить як процес здобуття професії, 
засвоєння знань, умінь та навичок, норм 
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поведінки, способу життя, який відповідає 
майбутньому фаху. До педагогічних основ 
професійної адаптації майбутніх економіс-
тів нею віднесено: педагогічні умови та 
підходи, компоненти, критерії, виробничі 
функції економіста та їх інформаційну 
культуру, засоби інформаційних техноло-
гій [7, С. 5-7]. 

На наш погляд, факторами професійної 
адаптації майбутніх фахівців до ефективної 
роботи в економічних галузях є: 

– бажання студентів працювати в певній 
галузі знань;  

– позитивне ставлення студентів до 
обраної професії; 

– прагнення стати фахівцем в обраній 
спеціальності; 

– усвідомлення необхідності отриман-
ня якомога більшого обсягу знань для 
одержання в подальшому статусу високо-
кваліфікованого працівника та високого 
рівня оплати праці; 

– формування стійкого інтересу до 
нормативних дисциплін та дисциплін за 
вибором; 

– набуття навичок самостійності в 
навчальній діяльності; 

– потреба самоосвіти; 
– уміння застосовувати отримані знання 

на практиці; 
– професійна компетентність виклада-

чів навчального закладу; 
– наявність інституту кураторства; 
– моніторинг навчально-виховного процесу; 
– індивідуальний підхід до студентів; 
– задоволеність міжособистісними від-

носинами у студентській групі та між 
студентами й викладачами. 

Щодо одного із факторів «уміння засто-
совувати отримані знання на практиці» за-
уважимо, що під час опанування дисциплін 
математичного напряму (вища математика, 
теорія ймовірностей та математична 
статистика, математичне програмування) 
студентам доцільно пропонувати задачний 
матеріал, який демонстрував би корисність 
вивченого теоретичного матеріалу для 
майбутньої професії. Згідно з освітньо-про-
фесійною програмою підготовки бакалавра 
за спеціальностями напряму 0501 – 

«Економіка і підприємництво» [5] студенти 
першого курсу вивчають нормативну 
дисципліну «Математика для економістів». 
Зміст цієї дисципліни розкривається двома 
модулями: «Вища математика» і «Теорія 
ймовірностей та математична статистика». 
Приміром, під час вивчення однією з тем 
першого змістового модуля «Граничний 
(маргінальний) аналіз» варто розв’язати (за 
допомогою похідної) разом із студентами 
задачі на обчислення еластичності попиту, 
на визначення максимального прибутку, 
мінімальних витрат тощо. При цьому, як 
зазначив Г.Білянін, формуючи або вико-
ристовуючи фінансово-економічні поняття 
на заняттях з математичних курсів потріб-
но дотримуватись таких вимог: економічні 
поняття і терміни, якими їх позначають, 
повинні бути доступними для студентів, 
тобто вони повинні розуміти їх зміст; нові 
поняття і терміни необхідно вводити 
послідовно і систематично, а похідні від 
них поняття тоді, коли відомі вже первинні, 
через які вони означуються; при 
формуванні і використанні фінансово-
економічних понять необхідно спиратися 
на життєвий досвід студентів [1, С.96]. 
Тобто, зміст дисциплін необхідно 
наповнювати відповідним теоретичним 
матеріалом та прикладними задачами і тим 
самим мотивувати навчальну діяльність 
студентів та вчити їх застосувати знання та 
вміння на практиці.  

Розглянемо адаптацію студентів-пер-
шокурсників економічних спеціальностей 
до навчання у вищому навчальному 
закладі.  

Ми поділяємо думку А.Виноградової, 
що адаптація студентів до навчання у ВНЗ 
– це системний, поетапний, двосторонній 
процес формування й розвитку когні-
тивних, мотиваційно-вольових, соціально-
комунікативних зв’язків, які визначають 
суб’єктне функціонування студента в освіт-
ньому середовищі вищого навчального 
закладу [3, C. 25].  

Загалом розрізняють три форми адапта-
ції студентів-першокурсників до умов ВНЗ: 

1. Формальна адаптація, стосується 
пізнавально-інформаційного пристосу-
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вання студентів до нового оточення, до 
структури вищої школи, до вимог і своїх 
зобов’язань. 

2. Суспільна адаптація – це процес 
внутрішньої інтеграції груп студентів-
першокурсників і інтеграція цих груп зі 
студентським оточенням у цілому. 

3. Дидактична адаптація, стосується 
підготовки студентів до нових форм і 
методів навчальної роботи у вищій школі 
[6, С.285-287].  

Усі зазначені вище форми адаптації 
притаманні і студентам-першокурсникам, 
що навчаються на економічному факуль-
теті нашого навчального закладу.  

Процес адаптації студентів-першокурс-
ників розпочинається з перших днів на-
вчання. За групами першого курсу закріп-
люють відповідні групи «шефи» другого 
курсу. Вже на початку навчального року 
(перший, другий тиждень) студенти з груп 
«шефів» проводять зустрічі зі студентами 
підшефних груп та розповідають їм про 
студентські об’єднання університету, про-
понують вступили в одне з них. Заува-
жимо, що в університеті функціонують такі 
студентські об’єднання: «Студентська 
рада», «Студентська професійна спілка», 
«Творча студія «Gaudeamus», «Волонтер-
ський центр», «Студентська соціальна 
служба», «Юридична клініка» та інші.  

У середині вересня для всіх студентів 
проводиться «День здоров’я», під час про-
ведення якого студенти-першокурсники 
мають змогу познайомитись із старшокур-
сниками.  

У останні дні вересня групи першого 
курсу навчання презентують себе на уро-
чистому зібранні всіх студентів.  

Системоутворюючим чинником, визна-
чальною умовою успішності адаптації 
індивіда до навчання є куратори. Від кура-
тора у багатьох випадках залежить успіш-
ність адаптації студентів першокурсників 
до нових умов навчання, проживання, 
налагодження міжособистісних стосунків у 
групі та студентів із викладачами. 

Одним із завдань куратора є виявлення 
мотивів вступу, ступеня розуміння студен-
том специфіки та особливостей майбутньої 

професії, налагодження мікроклімату все-
редині групи, налаштовування першокурс-
ників на нові умови навчання тощо.  

Щотижня куратори проводять куратор-
ські години. Вони можуть бути проведені у 
вигляді бесід з куратором або зустрічей із 
цікавими людьми обраної студентами 
професії. Для інтенсифікації адаптації сту-
дентів до умов навчання важливе значення 
мають дружні стосунки у групі. Тому з 
метою стимулювання процесів мікрогру-
пової диференціації куратор організовує 
колективні форми проведення вільного 
часу (відвідування виставок, театру, 
туристичні походи тощо).  

Як показує досвід, адаптація студентів 
до навчального процесу закінчується в 
кінці другого на початок третього навчаль-
ного семестру. Це підтверджується і у 
дослідженні С.Самигіна [6]. Саме в цей 
період відбувається закладання фундамен-
тальних основ розуміння спеціальних 
дисциплін (мікроекономіки, макроекономі-
ки, фінансів, гроші та кредит тощо). А саме, 
протягом перших трьох семестрів студенти 
вивчають «Математику для економістів», 
яка є потужним засобом дослідження дис-
циплін загальноекономічної та професійної 
підготовки.  

Студентський вік – це вік характерний 
тим, що в цей період досягаються багато 
оптимумів розвитку інтелектуальних і 
фізичних сил [8]. І це доцільно використо-
вувати у навчально-виховному процесі. 
Зокрема, спонукати студентів до активного 
саморозвитку, до самовдосконалення та 
самопізнання.  

Разом з тим, помилково вважати, що 
студенти-першокурсники є цілком само-
стійними, морально й соціально зрілими 
суб’єктами навчального процесу. Більшість 
студентів матеріально та морально зале-
жать від своїх батьків. Значна частина – від 
друзів. Тому процес адаптації до навчання 
є інтеграцією впливів різноманітних 
факторів зовнішнього (батьки, друзі, 
знайомі тощо) та внутрішнього (звикання, 
пристосування, відтворення, взаємодопов-
нення, самоуправління тощо) середовища.  

На студентський вік припадає процес 
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активного формування соціальної зрілості. 
Цей період збігається з періодом юності і 
відрізняється складністю становлення осо-
бистісних рис. Розвиваються такі якості 
особистості, як цілеспрямованість, рішу-
чість, наполегливість, самостійність, ініціа-
тивність, відповідальність, уміння володіти 
собою. Продовжується активний пошук 
сенсу буття, визначення життєвих цілей 
тощо. Однак, у 17-19 років, коли відбува-
ється самовизначення та взаємодія з 
«іншим», з «новим», можуть виникати 
конфлікти, протистояння, неадекватні 
реакції та оцінки. 

Психологічна непідготовленість до но-
вих соціальних умов негативно діє на за-
гальний стан здоров'я студентів, послаблює 
увагу, пам'ять, мислення волю. Виникає 
стан емоційного напруження, яке, як 
відомо, може стати патогенною основою 
різних захворювань: руйнується гармонія 
та чіткість поведінки, що призводить до 
нервових розладів. У цьому випадку вини-
кають протиріччя між внутрішніми мож-
ливостями студента та зовнішніми труд-
нощами [2, С. 93].  

На нашу думку, процес адаптації, у 
тому числі й економістів, передбачає, перш 
за все, активність самого суб’єкта діяль-
ності, яка вимагає осмислення своїх дій і 
вчинків, пошуку власних шляхів рішень 
відповідно конкретним умовам життєдіяль-
ності, аналіз характерних особливостей і 
результатів взаємодії (у даному випадку 
першокурсника) з новими людьми і 
обставинами. Адаптація містить у собі 
складні, багатогранні взаємини людини з 
довкіллям. 

Маємо констатувати, що адаптація 
студентів-першокурсників в умовах нового 
середовища, в умовах нової системи освіти 
у вищих навчальних закладах не завжди 
проходить успішно. Економічний факуль-
тет нашого навчального закладу не є вик-
люченням.  

У результаті проведення нами числен-
них діагностичних процедур (анкетування, 
бесіди, спостереження тощо) основними 
труднощами, що зазвичай виникають під 
час процесу адаптації, є: 

– переживання, пов’язані з перехідним 
періодом: від шкільного до дорослого 
життя; 

– недостатня мотивація під час вибору 
професії (саме на економічному факультеті 
значна частина студентів іде навчатися не 
за покликанням, а за вимогами батьків, за-
ради друзів тощо); 

– недостатня психологічна підготовка 
до самостійного життя; 

– невміння брати на себе відповідаль-
ність за власні дії і вчинки; 

– відсутність навичок визначення опти-
мального режиму праці і відпочинку в 
нових умовах тощо.  

Усі ці труднощі різні за своїм похо-
дженням. Одні з них об’єктивно неминучі, 
інші носять суб’єктивний характер і пов’я-
зані зі слабкою підготовкою, вадами 
виховання в родині і школі.  

У цілому ці проблеми досить легко ко-
ригуються, але зазвичай у незначної 
кількості студентів вони зберігаються три-
валий час і серйозно впливають на успіш-
ність навчання.  

Студентам, які мають низьку успіш-
ність у навчанні, характерні зневагою до 
інтересів оточуючих, специфічне ставлення 
до загальноприйнятих норм суспільної 
поведінки, відбувається процес недостат-
ньої самовизначеності.  

Визначальною умовою успішності 
адаптації студента-першокурсника до нав-
чання є, на нашу думку, швидке набуття 
спеціальних організаційно-навчальних на-
вичок, які необхідні для навчання у ВНЗ 
(раціональний розподіл часу між навчан-
ням та відпочинком, конспектування 
лекцій, користування бібліотекою та 
Інтернетом для підготовки  до практичних, 
лабораторних, семінарських занять) та 
комунікативних навичок спілкування з од-
ногрупниками та викладачами. 

Висновки. Отже, першокурсники ма-
ють труднощі в засвоєнні знань не тому, 
що отримали слабку підготовку в 
загальноосвітньому навчальному закладів, 
а тому, що у них не сформувалися такі риси 
особистості, як: готовність до навчання, 
здатність навчатися самостійно, контролю-
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вати і оцінювати себе, володіти своїми 
індивідуальними особливостями пізнаваль-
ної діяльності, вміння правильно розподі-
лити свій робочий час для самостійної 
підготовки. Викладач вищого навчального 
закладу повинен допомогти студенту-
першокурснику у подоланні цих трудно-
щів.  

Враховуючи багатогранність даної про-
блеми ми зосередили увагу тільки на її ок-
ремих аспектах. Подальшого дослідження 
потребують питання професійної адаптації 
студентів в умовах навчання на економіч-
ному факультеті, організація роботи кура-
торів з метою успішної адаптації студентів-
першокурсників тощо. 
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Резюме. Ткач Ю.Н. ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПОРВОКУРСНИКОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ. В статье освещены 
проблемы адаптации студентов-первокурсников, обучающихся на экономических 
факультетах вузов. Выделены факторы профессиональной адаптации будущих 
специалистов к эффективной работе в экономических отраслях. Выяснены основные 
трудности, обычно возникающие во время процесса адаптации студентов первого курса 
обучения экономического факультета.  
Ключевые слова: адаптация, студенты-первокурсники. 
 
Abstract. Tkach Y. PROBLEMS OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDE NTS OF 

ECONOMIC DEPARTMENTS OF UNIVERSITIES. The article highlights the problems of 
first-year students of economic departments adaptation at universities. Factors of professional 
adaptation of future professionals to work efficiently in the economic field are outlined. The main 
difficulties that typically arise during the process of first-year students adaptation are shown.  

Key words: adaptation, first-year students. 
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