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ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ 
ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 
В умовах сучасної освіти особливо актуальною є проблема адаптації студентів 

до нових умов навчання. Вступ до вищого навчального закладу і навчання в ньому 
призводить до значних перемін у житті першокурсника. До таких змін можна 
віднести змінення соціального статусу, життєвих стереотипів та пріоритетів, 
міжособистісних стосунків з оточуючими, мотивації тощо. 

Нами було проведено дослідження серед студентів-першокурсників з метою 
діагностувати перебіг процесу адаптації. У дослідженні брало участь 70 студентів 
напрямку підготовки «Психологія». Дослідження проходило в два етапи. На 
першому етапі було проведено методики «Q-сортування» В.Стефансона, 
«Мотивація навчання у ВНЗ» Т.І.Ільїної, а також розрахунок середнього балу за 
перший модуль. Другий етап містив методику діагностики рівня суб’єктивного 
контролю Дж.Роттера, методику оцінки психологічної атмосфери в колективі 
А.Ф.Фідпера, розрахунок середнього балу за перший семестр навчання. Щодо 
перших двох місяців навчання були отриманні наступні результати: кореляційний 
зв’язок між проявами у студентів схильності до спілкування та мотивом до 
оволодіння професійними якостями; схильність до спілкування у першокурсників 
прямо пов’язана також із середнім балом як з профільних, так і з непрофільних 
дисциплін та виявляє зворотній кореляційний зв’язок із рівнем актуальної 
тривоги. Крім того виявлено кореляційні зв’язки між схильністю до спілкування 
студентів та позитивною оцінкою ними атмосфери в групі. Це можна пояснити 
тим, що студенти, які швидко знаходять контакт з оточуючими людьми, легше 
пристосовуються до нових умов навчання та нової академічної групи, виявляючи 
також кращі показники академічної успішності.  

У досліджуваній вибірці було виявлено значимі кореляційні зв’язки між 
інтернальністю в міжособистісних стосунках та прийняттям боротьби, а також 
негативний зв’язок цих якостей з рівнем особистісної тривожності. Отже, 
прагнення студентів брати активну участь в груповому житті, досягати більш 
високого статусу в групі, наполегливість у відстоюванні своїх поглядів пов’язана 
із здатністю приймати власну відповідальність у міжособистісних взаєминах. 
Також було виявлено зв’язки між загальною інтернальністю та незалежністю. Ми 
можемо припустити, що саме відчуття власної відповідальності за важливі події у 
житті і за те, як життя складається в цілому поза університетом, проявляється як 
незалежність особистості від оточення та життєвих обставин.  

Отже, важливими завданнями на період адаптації першокурсників є 
прискорення адапційних процесів за допомогою створення тренінгових груп, 
завданням яких стало би покращення комунікативних здібностей студентів, 
залучення до громадської та культурної діяльності в вищому навчальному закладі. 

Науковий керівник: Сапельнік О.В., викладач 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
СТУДЕНТІВ-ЛІВШІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 
Проблема ліворукості – надзвичайно актуальна та цікава, оскільки є найменш 

досліджуваною та найскладнішою для психологів та педагогів-практиків. Причина 
феномену ліворукості й донині достовірно невідома. Дослідників ще з давніх-
давен цікавило дане питання і вже протягом близько ста років проблемою 
ліворукості почали активно займатись психологія, нейропсихологія, фізіологія. 
Ліворукість чітко проявляється ще в дитячих роках і, насправді, створює деякі 
соціальні проблеми адаптації. Індивідуальні відмінності людини проявляються в 
пізнавальних та психічних процесах, в особливостях темпераменту. Одна із 
перших моделей індивідуальних відмінностей була заснована на уявленнях про 
чотири типи темпераменту, виділених ще в V ст. до н. е. Гіппократом, яка далі 
отримала розвиток в працях давньоримського лікаря Галена (ІІ ст.), а далі – в 
роботах філософа Імануіла Канта. І лише в другі половині XIX ст. з’явилась не 
лише така наука як загальна психологія, але й психодіагностика та психологія 
індивідуальних відмінностей, засновником якої вважається англійський дослідник 
Ф.Гальтон. Далі темперамент розглядався В.Вундтом, Е.Кречмером 
(конституційні типи), К.Юнгом (біполярна шкала «екстраверсія-інтроверсія»), 
Г.Ю Айзенком(«нейротизм-психічна стабільність»), І.П Павловим.  

Як все в природі, людський організм не є повністю симетричним, тобто 
функції між парними органами розділяються не порівну та не однаково. 
Ліворукість є результатом одного з варіантів структурно-функціональної асиметрії 
мозку на кірковому та підкірковому рівнях організації функції. За особливостями 
функціональної асиметрії можна прослідкувати та спрогнозувати особливості 
психічного складу. Вченими було помічено, що між лівшами та правшами існують 
певні закономірності у прояві емоцій, станів, адаптації. Активно проблемою 
лівшів займаються такі вчені, як: А.П Чупринніков, Т.А.Доброхотова, 
Н.Н.Баригіна, М.М, Безруких та ін. Ними було визначено, що у ліворуких 
особистостей, у порівнянні з праворукими, переважає словесно-логічне мислення 
краща зорово-просторова орієнтація, підвищена тривожність, спостерігається 
соціальна інтроверсія, нижча адаптація, підвищена загальна емоційність. За 
результатами проведеного дослідження зі студентами-лівшами у порівняні зі 
студентами-правшами було виявлено наступні індивідуально-типологічні 
особливості: підвищені особистісна та ситуаційна тривожність, спонтанність, 
інтровертованість. 

Отже, дослідивши та визначивши індивідуальні-типологічні особливості 
лівшів, можна вирішувати проблему ліворукості шляхом корекції адаптивних 
можливостей, надання рекомендацій, виявлення її неповторної індивідуальності, 
допомогти розвитку в особистості сильних якостей та переборюванні слабких. 

Науковий керівник: Струневич О.Д., викладач 
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