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нового прийому
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математичних дисциплін



Психологічна 
адаптація –
однин із 
провідних 
способів і 
необхідна 
умова 
соціалізації 
особистості. 

Це процес пристосування індивідуальних та 
особистісних якостей до життя й діяльності людини в 
змінених умовах існування. 



Адаптація 
першокурсника 

полягає в здатності 
відповідати вимогам і 
нормам закладу освіти



Форми адаптації: 
• формальна адаптація;
• суспільна адаптація;
• дидактична адаптація



З метою подолання труднощів адаптації з усіма новими 
мешканцями гуртожитків проведені бесіди щодо умов 

та правил проживання, виявлення та усунення 
проблем, що виникають в період побутової адаптації.



Для успішного налагодження 
стосунків всередині 

навчальної групи традиційно 
в нашому коледжі 

проводяться виховні години 
та години спілкування



• Створення умов для формування колективу групи;
• Забезпечення в студентській групі атмосфери психологічної підтримки

всіх її членів;
• Розвиток навичок адаптивної поведінки;
• Допомога молодим людям в оволодінні техніками і технологіями, які

забезпечують повноцінне отримання інформації, ефективність
комунікації в навколишньому соціальному середовищі, глибину
самопізнання;

• Сприяння успішній соціалізації студентів у коледжі.

Задачі в роботі керівника групи в період
адаптації:



Результати проведення вхідного контролю знань в групах 

нового набору. Математика

Група

Кількість 

студентів в 

групі

Писало роботу, 

кількість студентів

Успішність

Середній бал
Абсолютна, 

%
Якісна, %

СПГ-11 26 23 70 30 5,1

А-11 27 22 91 40,9 5,9

ГРС-11 20 18 100 83 8,5

ГРС-12 25 23 95,7 56,5 7,2

ПТБД-12 23 19 42,1 16 3,7

ОіО-11 22 20 70 45 5,7

ПТБД-11 20 17 82,3 17 5,0



Результати проведення вхідного контролю знань в групах 

нового набору. Українська мова

Група

Кількість 

студентів в 

групі

Писало роботу, 

кількість студентів

Успішність

Середній бал
Абсолютна, 

%
Якісна, %

СПГ-11 26 20 65,0 35,0 5,0

А-11 27 19 63,0 10,5 3,9

ГРС-11 20 17 94,0 35,0 5,7

ГРС-12 25 24 87,5 4,2 4,5

ПТБД-12 23 20 85,0 0,0 4,3

ОіО-11 22 21 66,7 28,5 5,2

ПТБД-11 20 19 89,0 0,0 4,4


