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Постановка проблеми. Реформування 
вищої технічної освіти в Україні є части-
ною процесу модернізації професійних 
освітніх систем, що відбуваються останнім 
часом у європейських країнах та пов’язані з 
визнанням значущості формування творчої 
компетентності майбутнього фахівця з ін-
женерії як рушійної сили суспільного доб-
робуту та прогресу. 

У цьому аспекті системотвірна функція 
вищої освіти виявляється не лише в забез-
печенні якості професійної підготовки, а й 
у виявленні та розвитку укальної та непо-
вторної індивідуальності студентів, базо-
вим компонентом духовного світу яких 
повинні буди фундаментальні знання і зда-
тність до саморозвитку та самореалізації в 
сфері майбутньої діяльності. 

Водночас, на думку експертів інститу-
ту Горшеніна, за результатами річного мі-
жнародного соціологічного дослідження 
«Студенти – образ майбутнього», головни-
ми проблемами молодих українців є труд-
нощі у працевлаштуванні (64,5 % опита-
них) та відсутність можливостей у саморе-
алізації. При цьому, для більшості випуск-
ників загальноосвітніх шкіл вибір навчаль-
ного закладу носить спонтанний характер і 
лише 32,1 % українських абітурієнтів усві-
домлено вибирають ВНЗ і планують пра-
цювати в майбутньому за обраним фахом 
професійної підготовки [7]. 

І як наслідок вище означеного? Для 
значної кількості студентів молодших кур-
сів спостерігається дезадаптація в процесі 
соціального та професійного становлення у 

ВНЗ, яка виявляється у тому, що виника-
ють різноманітні проблеми, а саме: 

- з опануванням нових умов навчальної 
діяльності (перехід не лише від класно-
урочної до лекційно-практичної системи, а 
й від знаннєво-інформаційної до особистіс-
но-центрованої моделі навчання, тобто 
«навчання впродовж життя» з відповідни-
ми технологіями, методами і формами, які 
суттєво відрізняються від тих, що викорис-
товуються в загальноосвітніх навчальних 
закладах); 

- з пошуками відповідного до власних 
ідеалів місця в соціумі (студентському, 
професійному середовищі тощо), розумін-
ням і прийняттям правил та норм життя в 
суспільстві, усвідомлення необхідності са-
морозвитку та самореалізації в майбутній 
професійній діяльності. 

Отже, необхідність швидкого вхо-
дження в новий для першокурсників орга-
нізаційно-педагогічний простір технічного 
університету значною мірою обумовлюєть-
ся розв’язанням проблем, що породжують-
ся дезадаптацією студентів і робить нага-
льною застосування до цього процесу пси-
холого-педагогічних надбань науковців. 

Аналіз актуальних досліджень. Про-
відні вчені досліджували проблему адапта-
ції: в освітній галузі (Т. Алексєєва, І. Бойко, 
Л. Волошина, С. Гура, О. Мороз, В. Цибуль-
ко та ін.); у студентів першого курсу ВНЗ 
(В. Журавльов, Г. Левківська, П. Просець-
кий, І. Суханов та ін.); у взаємозв’язку роз-
витку студентів з їхньою професіоналізаці-
єю (Б. Ананьєв, М. Дворяшина та ін.); у 
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мотиваційно-ціннісній сфері професійної 
діяльності (С. Ізбаш, Т. Каткова, Д. Лопарє-
ва, Л. Питльована та ін.); у становленні 
особистості майбутнього фахівця (К. Аль-
буханова-Славська, В. Бодров, Є. Климов, 
Т. Зеєр, Т. Кудрявцева, А. Маркова та ін.). 

Водночас, слід зазначити недостатню 
увагу науковців до виявлення та реалізації 
психолого-педагогічних засад адаптації 
студентів до навчання у технічних ВНЗ як 
необхідного етапу професійної соціалізації 
особистості майбутнього фахівця з інжене-
рії, що й надає актуальності нашому дослі-
дженню. 

Мета дослідження полягає у тому, щоб 
визначити психолого-педагогічні засади 
адаптації студентів до навчання в техніч-
них університетах на основі активізації їх 
професійного саморозвитку. 

Виклад основного матеріалу. Життя 
будь-якої людини – це перш за все непере-
рвна адаптація до умов нескінченно мінли-
вого середовища, що зводиться до вироб-
лення гнучкості та пластичної поведінки, 
спрямованої на досягнення певних цілей. 
При цьому адаптаційні механізми активно 
задіяні у реалізації вищих функцій кори 
головного мозку та обробці інформації, зо-
крема у процесі научування, у формуванні 
творчого мислення, розвитку інтелекту 
особистості взагалі та студентської молоді 
зокрема. 

Невипадково більшість психологів од-
ностайні у визначенні інтелекту як «здат-
ності індивідуума адаптуватись до оточую-
чого середовища» [2, С. 415], і наголошу-
ють на важливості цього процесу у профе-
сійній підготовці студентів, майбутніх фа-
хівців у ВНЗ. 

Студентство визначають як специфічне 
середовище молодих людей, метою діяль-
ності якої є опанування у певному набли-
женні професійних ролей, усвідомлення 
важливості майбутніх соціальних функцій: 
професійних, культурологічних, громадсь-
ко-політичних, сімейних тощо. На цьому 
етапі домінуючими напрямами життєдія-
льності студентів є професійне навчання, 
особистісне зростання й самоствердження, 
розвиток інтелектуального потенціалу, ду-

ховне збагачення, моральне, естетичне, фі-
зичне самовдосконалення. 

Юність, на думку Б. Ананьєва [1] є се-
нситивним періодом для розвитку основ-
них соціогенних потенцій людини, найсп-
риятливішим для завершення формування 
особистості та утвердження її психофізич-
них сил. На студентський вік припадає 
найвища можливість розвитку інтелектуа-
льного комплексу, сенсорних процесів і 
сприймання, загальної реактивності й ней-
родинаміки, найбільша пластичність в 
утворенні складних психомоторних та ін-
ших навичок.  

Ураховуючи суттєвий вплив вищої 
освіти на психіку людини, на розвиток її 
особистості, саме в процесі навчання у сту-
дентів відбувається розвиток всіх рівнів 
психіки. Вони визначають спрямованість 
розвитку людини, тобто формується відпо-
відний стиль мислення, який і визначає рі-
вень професійної спрямованості особистос-
ті. Для успішного навчання в університе-
тах, і у технічних у тому числі, необхідним 
є досить високий рівень загального інтеле-
ктуального розвитку, зокрема сприймання, 
уявлення, пам’яті, мислення, уваги, ерудо-
ваності, широти пізнавальних інтересів, 
володіння визначеним колом логічних опе-
рацій тощо. При деякому зниженні цього 
рівня можлива компенсація за рахунок під-
вищення мотивації або працездатності, ре-
тельності в навчальній діяльності. 

У цьому аспекті особливої ваги набу-
ває психологічна адаптація, дія механізмів 
якої стимулює процес розв’язання пробле-
ми, прояви ініціативності та технологічної 
відповідальності, рефлексію особистісних 
результатів навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів. Зокрема, серед механізмів 
адаптації психологи виділяють акомода-
цію, як перебудову механізмів розумової 
активності з метою опанування новою ін-
формацією та асиміляцію як процес усві-
домлення особливостей досліджуваного 
явища та переведення його в мисленевий 
аналог, що в свою чергу, розвиває у студе-
нтів здатність до аналізу і синтезу, органі-
зації та планування, навички управління 
технічною інформацією тощо [5]. 
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Доцільно підкреслити, що дослідники 
проблем адаптації студентів у технічних 
ВНЗ до психологічних факторів цього про-
цесу відносять інтелектуальність, тривож-
ність, товариськість і соціальну зрілість 
тощо, наголошуючи на тому, що існують 
деякі особливості в адаптації студентів у 
технічному ВНЗ: 

- успіх в одному з домінуючих на-
прямів діяльності не залежить від рівня 
адаптації в інших напрямках; 

- успіх чи невдача в пізнанні допов-
нюється відповідно успіхом чи невдачею у 
спілкуванні; 

- успіх у домінуючому напрямку дія-
льності супроводжується неуспіхом у до-
датковому напрямку. 

При цьому зроблено висновок, що 
найбільш характерною для студентів є ада-
птація переважно в одній сфері діяльності 
(або в пізнанні або в спілкуванні) [3]. 

Крім того, деякі науковці підкреслю-
ють наявність декількох форм адаптації, 
серед яких:  

1) пристосування формальне, що сто-
сується пізнавально-інформаційної адапта-
ції студентів до нового соціуму, до особли-
востей функціонування вищої школи, до 
змісту навчання в ній, її вимог тощо; 

2) суспільне пристосування, тобто 
процес внутрішньої інтеграції груп студен-
тів-першокурсників і інтеграція цих же спі-
льнот у студентське середовище вищого 
навчального закладу; 

3) дидактичне пристосування, що сто-
сується підготовки студентів до нових 
форм і методів навчально-пізнавальної дія-
льності у вищій школі [6]. 

Реалізація останнього обумовлена пев-
ними труднощами, характерними для про-
цесу адаптації студентів до навчання саме в 
технічних ВНЗ. Це, перш за все, негативні 
емоції, обумовлені відходом випускників 
загальноосвітніх шкіл від звичного шкіль-
ного колективу з його усталеними взаємо-
відносинами, допомогою і моральною під-
тримкою; невпевненість у правильності 
вибору ВНЗ; відсутність цілісного уявлен-
ня про майбутню професійну діяльність; 
невміння здійснювати психологічну само-

корекцію поведінки та рефлексію у навча-
льну діяльність. 

Ураховуючи вище викладене, доцільно 
виокремити основні проблеми, які вплива-
ють на процес адаптації студентів до на-
вчання в технічних університетах. На наш 
погляд домінуючими проблемами є такі: 

- загальна підготовленість до профе-
сійного навчання, що передбачає достатній 
рівень сформованості математичної та тех-
нічної компетентностей; 

- цілісне уявлення про специфіку 
майбутньої професійної діяльності; 

- об’єктивне усвідомлення студентом 
власної суб’єктної позиції у навчальній дія-
льності та орієнтація на особистісно-
професійний саморозвиток; 

- диференційований підхід до студе-
нтів у процесі їхньої навчально-пізнаваль-
ної діяльності з урахуванням індивідуаль-
ного стилю сприймання інформації; 

- ідентифікація свого «Я» у майбут-
ній професійній спільноті; 

- наявність у студента власної конце-
пції професійного становлення, що забез-
печується гармонійним поєднанням профе-
сійно-технічної компетентності з гуманіта-
рним світосприйняттям. 

Усі ці проблеми різні за своїм похо-
дженням. Одні з них об’єктивно неминучі, 
інші носять суб’єктивний характер і пов’я-
зані зі слабкою підготовленістю до профе-
сійного навчання, недостатністю рівня сфо-
рмованості математичної і технічної компе-
тентностей, що виступають підґрунтям в 
опануванні дисциплін інженерного циклу. 

Для нівелювання впливу вище вказа-
них проблем викладачам технічних універ-
ситетів, що працюють із студентами пер-
шого курсу необхідно реалізувати ефекти-
вні, на наш погляд, педагогічні умови, що 
впливають на ефективність адаптації сту-
дентів першого курсу. 

Перш за все це – діагностика готовнос-
ті студентів до освоєння нової професійно-
навчальної сфери.  

Для цього потрібно зробити діагности-
чний зріз вхідних знань, умінь, навичок із 
загальноосвітніх дисциплін та математики 
у тому числі. Проведені дослідження вхід-
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ного тестування студентів напряму підго-
товки «Харчові технологій та інженерія» у 
«Полтавському університету економіки і 
торгівлі» показують, що першокурсники не 
завжди успішно презентують наявні знання 
(підтверджені високим балом із ЗНО). 

Водночас, досвід проведення вхідного 
тестування першокурсників з математики, 
урахування оцінок за шкільний курс та 
результати ЗНО дозволяють умовно виді-
лити в академічній групі декілька підгруп, 
що відповідають певному рівню матема-
тичних знань.  

Як правило, студенти І підгрупи (за рі-
дким виключенням) мають загальне уяв-
лення про математику як науку, тому дія-
льність з ідентифікації математичних по-
нять та їх практичного застосування до 
розв’язування задач може бути успішною 
тільки при зовнішньо заданому алгоритмі-
чному описі, тобто при наявності підказок. 
Крім того, для них характерний не досить 
високий рівень математичної культури то-
тожних перетворень при застосуванні апа-
рату алгебри, початків аналізу та тригоно-
метрії, при розв’язанні геометричних задач, 
нескладних стандартних завдань. 

Студенти ІІ підгрупи в основному во-
лодіють системою математичних перетво-
рень, хоча іноді й допускають помилки, 
встановлюють внутрішні закономірності 
взаємозалежності між досліджуваними 
явищами, але характер цього процесу не 
виходить за межі репродуктивної алгорит-
мізованої діяльності, тобто типових завдань. 

Студенти ІІІ підгрупи можуть 
розв’язувати досить складні завдання на 
обчислення, доведення, побудову та дослі-
дження, орієнтуючись на відомі теоретичні 
положення, при цьому без помилок вико-
нуються стандартні перетворення. Крім 
того, вони намагаються доповнити, уточ-
нити ситуацію й застосувати вже відомі їм 
алгоритми до розв’язування нетипових за-
вдань, що може кваліфікуватися як продук-
тивна діяльність евристичного типу. 

Студенти IV підгрупи демонструють 
вміння вибирати серед різноманітних ме-
тодів і способів розв’язання задач раціона-
льні, віддавати перевагу завданням олімпі-

адного типу, використовуючи при цьому 
пошукові стратегії для ідентифікації ситуа-
цій та певних дій, що може бути характери-
зовано як продуктивна творча діяльність, у 
результаті якої одержується нова інформа-
ція, створюються нові правила дії, виника-
ють оригінальні методи й способи розв’я-
зання задач. 

Таким чином, різні рівні шкільних ма-
тематичних досягнень студентів-першо-
курсників та їх компетенцій вимагають си-
стеми коригувальних дій викладачів кафе-
дри вищої математики, основою якої є ін-
дивідуалізація, рівнева диференціація, осо-
бистісно-діяльнісний підхід до процесу на-
вчання вищої математики. Викладачі ви-
щих навчальних закладів переконані в то-
му, що вдосконалення навчальних досяг-
нень учнів з математики та їх компетенцій 
має велику ймовірність досягнення нової 
якості тільки за умови цілеспрямованої 
співпраці вчителів математики шкіл із ка-
федрами математики вищих навчальних 
закладів освіти. 

У той же час, необхідне урахування, що 
одержані результати вхідного тестування 
рівня математичних знань студентів першо-
го курсу доцільно розглядати як наближе-
ний критерій оцінки процесів їх навченості. 
Важливим у цьому аспекті є не тільки мож-
ливість проаналізувати як студенти-
першокурсники володіють системою зада-
них навчальною програмою знань та умінь, 
одержаних за попередній період навчання 
математики, а й спроектувати відповідні 
методичні стратегії, що максимально наці-
лені на досягнення успіху в майбутньому 
при навчанні математичним дисциплінам. 

Особливої ефективності в цьому кон-
тексті на початковому етапі набувають сис-
тематичне проведення консультацій, що в 
узагальненому вигляді орієнтують студен-
тів на актуалізацію певних математичних 
знань та умінь їх застосування. 

Не менш важливою, при необхідності, 
є допомога студентам у побудові індивіду-
ального графіку покриття, виявлених у сис-
темі базових математичних знань, прога-
лин та забезпечення їх математичним су-
проводом з послідуючим відслідковуван-
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ням динаміки цього процесу. 
Таким чином, важливо ще раз підкрес-

лити доцільність діагностики при навчанні 
вищої математики у технічних ВНЗ, тому, 
що без реалізації цієї позиції неможливе 
ефективне управління дидактичною адап-
тацією, досягнення оптимальних результа-
тів, визначених цілями навчання математи-
чним дисциплінам. 

Ураховуючи, що самостійна робота 
студентів в технічному університеті є най-
важливішим етапом всього процесу їх на-
вчання і значною мірою визначає якість під-
готовки майбутніх фахівців з інженерії, осо-
бливої ваги набуває опанування першокур-
сниками методами раціоналізації і оптимі-
зації самостійної роботи. Це обумовлено 
тим, що підвищується значення базових 
знань і вмінь студентів із фундаментальних 
дисциплін, і математичних у тому числі, 
рівень яких повинен бути достатнім для 
майбутньої професійної мобільності фахів-
ця на ринку праці. Тому важливою педаго-
гічною умовою є раціональна організація 
навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів, їх самостійної роботи, орієнтованих на 
їхній особистісно-професійний розвиток у 
майбутній інженерній діяльності. 

Однією із найбільш значущих для сту-
дентів технічних ВНЗ педагогічних умов, 
що впливає на ефективність їхньої  адапта-
ції є організація неформального спілкуван-
ня студентів, викладачів та студентів у 
процесі спільно організованої суспільно-
корисної діяльності, участі у творчих кон-
курсах, презентаціях, культурно-
спортивних заходах. 

Висновок. На нашу думку лише твор-
ча реалізація вище означених педагогічних 
умов та врахування наявності факторів, що 
впливають на ефективність адаптації сту-
дентів до навчальної діяльності у технічних 
ВНЗ значною мірою забезпечить підви-
щення якості їхньої професійної підготов-
ки, що в цілому позитивно вплине на їх 
конкурентноздатність на сучасному ринку 
праці. 
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