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suitability of the future specialist which take into consideration important qualities of a specialist. 
It has been shown, that on the basis of professional suitability of a student in the process of 
education competence (knowledge in the broad sense) is forming, in the process of professional 
activity in higher educational establishment and after higher school stage “professionalism” 
(skills in broad sense) and “professional skills” are forming as phenomena of high level of 
professional-pedagogical culture of physical training and sport specialist. 

On the basis of consideration of peculiarities and interdependence of components of 
professional-pedagogical culture of physical training and sport specialist we have developed 
the complex of criteria, indexes and methods of diagnostics for measuring levels of formation 
of studied personal phenomenon. We have proposed value motivational, gnostic-cognitive, 
activity procedural, creative criteria which act as characteristics of measurement, number 
measuring of which are indicators. Represented criteria and indicators give opportunity to 
realize monitoring of professional-pedagogical culture formation of the future physical 
training and sport specialist in the context of professional training of higher educational 
establishment which is understood as methodological apparatus of diagnostics which 
contains valid, reliable methods which serve as the basis for identification of quantity and 
quality characteristics of studied phenomenon.  

Key words: professional suitability, professional-pedagogical culture, future physical 
culture and sport specialist, scientific-methodological supply, monitoring, criteria, indicators, 
methods of diagnostics, measuring of educational technologies effectiveness.             
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Метоя статті ю аналіз наукового підходу до організації соціально-педагогічної 
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види соціально-педагогічної адаптації ѐк нормальна адаптаціѐ, девіантна адаптаціѐ, 
патологічна адаптаціѐ. Схарактеризовано особливості дидактичної адаптації ѐк 
невід’юмної складової соціально-педагогічної адаптації студентів. 
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Постановка проблеми. Якість підготовки студентів у вищому 

навчальному закладі значноя міроя залежить від розв’ѐзаннѐ проблем 
соціально-педагогічної адаптації першокурсників до нових умов навчаннѐ, 
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зумовлених ѐк відсутністя чіткої наступності між організаціюя навчально-
виховного процесу у школі і виші, так і особистісно-психологічними 
особливостѐми самосвідомості і професійного самовизначеннѐ випускника 
загальноосвітньої школи.  

З перших місѐців виділѐятьсѐ студенти, ѐкі найбільше пристосовані й 
підготовлені до вишівського навчаннѐ, та ті, ѐкі через різні причини 
переживаять суттюві утрудненнѐ в навчанні й потребуять особливої 
педагогічної уваги (наданнѐ допомоги, здійсненнѐ психологічної підтримки). 
Виділѐютьсѐ також група студентів, ѐкі з різних причин негативно ставлѐтьсѐ 
до самого процесу навчаннѐ. Значна частина таких першокурсників післѐ 
першої-другої екзаменаційної сесії відраховуятьсѐ з навчального закладу, що 
маю негативні соціально-психологічні наслідки та соціально-економічні 
збитки. Через це постаю нагальна необхідність вивченнѐ й аналізу 
теоретичних засад соціально-педагогічної адаптації студентів. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень і власні спостереженнѐ 
даять можливість стверджувати, що у випускників загальноосвітніх закладів 
недостатньо сформовані загальнонавчальні компетентності, ѐкі дозволѐять 
успішно адаптуватисѐ до нових умов навчаннѐ у вищому навчальному 
закладі. Крім того, проблемі соціально-педагогічної адаптації першокурсників 
недостатнѐ увага приділѐютьсѐ і у вищому навчальному закладі. Тому цѐ 
проблема потребую наукового пошуку шлѐхів її розв’ѐзаннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз психолого-педагогічної 
літератури засвідчую, що різні аспекти проблеми адаптації були предметом 
вивченнѐ ѐк вітчизнѐних, так і зарубіжних учених, проте юдине визначеннѐ 
сутності цього понѐттѐ відсутню. Неоднозначно визначаятьсѐ критерії 
виміру рівнів адаптивності, зовнішні та внутрішні чинники адаптації.  

Питання адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчаннѐ 
присвѐчені також дослідженнѐ М. Левченко, О. Мороз, В. Семиченко та ін. 
Зазначені дослідники наголошуять,  що соціально-педагогічну адаптація 
неможливо виклячити ні з процесів соціалізації і вихованнѐ, ні з життѐ 
взагалі, оскільки це багатофакторний та багатовимірний процес входженнѐ 
особистості в нове соціальне оточеннѐ з метоя спільної діѐльності в 
напрѐмку прогресивної зміни ѐк особистості, так і середовища. 

Н. Андреювоя, О. Плотниковоя та іншими визначено теоретичні 
основи процесу адаптації особистості, виѐвлено його характеристики, 
установлено залежність між процесами адаптації і розвитком особистості.  

Особливостѐм професійно-педагогічної адаптації студентів 
присвѐчено праці В. Дугінцѐ, І. Крѐжевої, Г. Насирової, Л. Шубіної.  

Соціальні, психологічні, педагогічні аспекти адаптації студентів 
розглѐдаятьсѐ в дослідженнѐх Н. Войтовича, Л. Зданевича, В. Казміренко, 
І. Лѐхової, О. Плотникова, Т. Рюзника, В. Скрипника, Н. Чепелюва  та інших.  
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Таким чином, існую досить серйозне наукове обґрунтуваннѐ 
психолого-педагогічної адаптації студентів до навчаннѐ у вищому 
навчальному закладі. Але одним із клячових питань ціюї проблеми ю 
розробка конкретних педагогічних заходів щодо прискореннѐ процесу 
адаптації студентів і запобіганнѐ їх дезадаптації. 

Метою статті ю аналіз наукового підходу до організації соціально-
педагогічної адаптації студентів молодших курсів, що забезпечить 
профілактику дезадаптації й підвищеннѐ рівнѐ їх успішної професійної 
підготовки. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ 
використано загальнонаукові методи: аналіз і синтез наукової психолого-
педагогічної літератури, абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ та узагальненнѐ, що 
дало змогу з’ѐсувати особливості соціально-педагогічної адаптації 
студентів, а також конкретно-науковий метод термінологічного аналізу, що 
забезпечив розкриттѐ сутності основоположних понѐть.  

Виклад основного матеріалу. Існуять суперечливі думки вчених щодо 
сутності  понѐттѐ «соціально-педагогічна адаптаціѐ». Зокрема, одні автори 
розглѐдаять її ѐк процес; інші – ѐк результат «пристосуваннѐ»; треті – ѐк 
«взаюмодія» лядини з лядиноя (певним колективом, групоя), або ѐк 
«взаюмодія» лядини і середовища. 

Необхідно відмітити, що процес адаптації  передбачаю  активність 
самого суб’юкта діѐльності,  осмисленнѐ своїх дій і вчинків, пошуку власних  
рішень відповідно до конкретних умов життюдіѐльності, аналіз характерних 
особливостей і результатів взаюмодії з новими лядьми й обставинами. 
Понѐттѐ «взаюмодіѐ» припускаю деѐку рівноправність суб’юктів і об’юктів, їх 
взаюмозв’ѐзок, взаюмний вплив, взаюмну дія. Це понѐттѐ  найточніше  
відображаю особливості процесу соціально-педагогічної адаптації.  

Соціально-педагогічна адаптаціѐ, ѐк і інші  види адаптації, ю 
динамічним утвореннѐм, результатом і процесом пристосуваннѐ організму 
або особистості до умов зовнішнього середовища, а також властивістя 
будь-ѐкої саморегулявальної системи (біологічної, соціальної чи технічної), 
ѐке полѐгаю в здатності пристосовуватисѐ до мінливих умов зовнішнього 
середовища. Це розуміннѐ конкретизуютьсѐ на рівні філософського, 
соціально-психологічного, педагогічного, психолого-педагогічного аналізу.  

Психологи трактуять понѐттѐ «адаптаціѐ»  значно ширше, ніж 
біологи, завдѐки соціальному звучання, а саме необхідністя 
пристосуваннѐ особистості до нового соціального середовища, і значущості 
длѐ пристосуваннѐ різних видів активності особистості. У психології 
соціально-педагогічна адаптаціѐ розглѐдаютьсѐ ѐк необхідна умова 
колективної діѐльності, ѐк особливий механізм длѐ забезпеченнѐ спільної 
діѐльності, взаюмодії особистості й колективу *4, с. 76]. 
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Соціологи розглѐдаять адаптація ѐк пристосуваннѐ організму, 
особистості, їх систем до характеру окремих впливів або до нових умов життѐ 
в цілому *8, с. 266+. Соціальна адаптаціѐ розглѐдаютьсѐ ними в тісному зв’ѐзку 
з понѐттѐм соціалізаціѐ, ѐка визначаютьсѐ ѐк двосторонній процес, що 
вклячаю в себе, з одного боку, засвоюннѐ індивідом соціального досвіду за 
допомогоя входженнѐ в соціальне середовище і систему соціальних зв’ѐзків, 
з іншого боку – процес активного відтвореннѐ індивідом системи соціальних 
зв’ѐзків. Соціалізаціѐ відрізнѐютьсѐ від вихованнѐ тим, що не передбачаю 
цілеспрѐмованого впливу з боку дорослих. 

О. Яблонська *9+ зазначаю, що соціальна адаптаціѐ – один із 
механізмів соціалізації, дозволѐю особистості (групі) активно вклячатисѐ в 
різні структурні елементи соціального середовища шлѐхом стандартизації 
повторяваних ситуацій, що даю можливість особистості (групі) успішно 
функціонувати в умовах динамічного соціального оточеннѐ.  

У сучасній вітчизнѐній та зарубіжній соціальній психології проблема 
адаптації займаю серйозне місце серед практичних і теоретичних 
досліджень. Науковці розглѐдаять адаптація ѐк: форму захисного 
пристосуваннѐ лядини до соціальних вимог; засвоюннѐ соціальних ролей; 
подоланнѐ напруги; вихід зі стресової ситуації; сукупність пристосувальних 
реакцій, в основі ѐких лежить активне освоюннѐ середовища, його зміна і 
створеннѐ необхідних умов длѐ успішної діѐльності *8, с. 265+. Адаптаціѐ 
представлена також ѐк послідовна зміна відносно стабільних періодів, 
коли досѐгаютьсѐ визначена рівновага між індивідом та середовищем. Цѐ 
рівновага фактично умовна, оскільки стан лядини постійно зміняютьсѐ під 
впливом безперервно діячих зовнішніх та внутрішніх факторів. 

В. Семіченко запропонувала концепція системного розглѐду процесу 
адаптації. В основі ціюї концепції лежить ідеѐ про те, що загальна 
ефективність процесу адаптації лядини суттюво залежить від інтеграційних 
тенденцій особистості [7, с. 136+. Загальний процес адаптації – це складне 
ѐвище, ѐке маю певну структуру, складаютьсѐ з багатьох відносно 
незалежних процесів. Кожен із них обслуговую певну систему відносин, ѐкі 
виникаять у лядини з відповідноя системоя, і в сукупності з ними та 
відповідними зв’ѐзками складаю певний структурний компонент. Кожний 
структурний компонент процесу адаптації, у своя чергу ю системоя, ѐка 
вклячаю: об’юктивне ѐвище і його умови; відносини, що виникаять у 
лядини, ѐка адаптуютьсѐ з відповідним ѐвищем; індивідуальні особливості 
самої лядини, що відповідаять чи не відповідаять вимогам. 

У цій системі виділѐять  такі  підсистеми: 1) енергетична підсистема – 
відображаю ресурсні можливості організму, їх спроможність забезпечити 
функціонуваннѐ основних систем організму в умовах підвищеннѐ 
енерговитрат. Мова йде про той фізіологічний механізм, що забезпечую 
пристосуваннѐ лядини ѐк біологічної істоти, на рівні організму, до 
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ускладнених умов діѐльності. Сам процес адаптації відбуваютьсѐ ѐк 
руйнуваннѐ тих засобів пристосуваннѐ, що не відповідаять новим умовам, 
перш за все динамічним стереотипам. Психологічними ж еквівалентами, що 
відображаять тенденції адаптуваннѐ на цьому рівні, можуть бути самооцінка 
співвідношеннѐ самопочуттѐ, активності та настроя, стан нервово-психічного 
напруженнѐ тощо;  2) середовищна підсистема – представлена відносинами 
лядини та тих зовнішньо-предметних умов, що її оточуять. Зміна умов може 
бути повноя або частковоя: життѐ в цілому, навчаннѐ, проживаннѐ 
(задоволеність чи незадоволеність відповідними аспектами життѐ); 
3) діѐльнісна підсистема – відображаю здатність лядини до виконаннѐ дій, 
що складаять зміст відповідної діѐльності. По-перше, це передбачаю 
засвоюннѐ нових дій. По-друге, подоланнѐ вже напрацьованих навичок, ѐкі в 
нових умовах ю недоцільними. По-третю, часові витрати на виконаннѐ цих дій. 
Показниками адаптації до діѐльності можуть бути: наѐвність уникненнѐ 
труднощів та помилок у виконанні основних видів діѐльності, доцільний 
розподіл навантаженнѐ протѐгом доби, тижнѐ; 4) соціальна підсистема – це 
входженнѐ лядини в нове соціальне середовище. Соціальний аспект 
адаптації характеризуютьсѐ, з одного боку, ступенем прийнѐттѐ лядиноя 
норм та правил життѐ в новій соціальній спільності. А з іншого – ступенем 
прийнѐттѐ ціюї лядини соціальним оточеннѐм. Показники, що відображаять 
тенденції соціальної адаптації: задоволеннѐ лядини групоя, до складу ѐкої 
вона входить, співпадіннѐ індивідуальних та соціальних цінностей, соціально 
сприѐтлива позиціѐ; 5) особистісна підсистема – відображаю той загальний 
результат адаптації, коли лядина відчуваю психологічний комфорт від 
ситуацій свого життѐ, приймаю її ѐк конструктивно значущу, що відкриваю 
подальші перспективи розвитку. Показниками особистісного рівнѐ адаптації 
можуть бути: зниженнѐ особистісного рівнѐ тривожності, домінуваннѐ 
позитивних емоцій, відсутність бажаннѐ змінити життюву ситуація, стійка 
адекватна самооцінка, впевненість у собі, у власних силах, у здатності 
вирішити проблеми свого життѐ тощо  *2, с. 251+. 

Зазначена концепціѐ системного розглѐду процесу адаптації, на нашу 
думку, може бути успішно пристосована до соціально-педагогічної 
адаптації студентів, зокрема, педагогічного університету. 

Педагоги спрѐмовували свої наукові дослідженнѐ на встановленнѐ 
рівнів та етапів соціальної адаптації. Так, В. Дугінець у своїй концепції  
виокремляю чотири рівні за характером взаюмодії суб’юкта й адаптивного 
середовища: 1) уподібненнѐ – висока активність, повна психологічна 
переоріюнтаціѐ, широкий підхід, тобто повна адаптаціѐ; 2) пристосуваннѐ – 
середнѐ активність, звуженнѐ кола інтересів до вузькоспеціальних, 
прийнѐттѐ тільки основних цінностей); 3) урівноваженнѐ – пасивність, 
копіяваннѐ чужого досвіду, пристосуваннѐ з метоя домогтисѐ 
заступництва; 4) псевдоадаптаціѐ –  зовнішню сприйманнѐ способу життѐ, 
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приховуваннѐ свого незадоволеннѐ, негативне ставленнѐ до будь-ѐкої 
сфери життюдіѐльності, тобто неадаптаціѐ *1+.   

Показниками успішної соціальній адаптації виступаю високий 
соціальний статус індивіда в певному середовищі, його психологічне 
задоволеннѐ цим середовищем і його найбільш важливими елементами, 
зокрема, задоволеннѐ роботоя, її організаціюя, умовами і змістом тощо. 
Показниками низької соціальної адаптації ю переміщеннѐ суб’юкта в інше 
соціальне середовище, відхиленнѐ в поведінці. Успішність соціальної 
адаптації залежить від характеристики середовища і суб’юкта. Більшість 
дослідників стверджуять, що адаптація можна розглѐдати ѐк складову 
соціалізації і ѐк її механізм. 

Важливим чинником успішної соціально-педагогічної адаптації 
студентів  ю взаюмозалежність соціальної та психологічної адаптації.  

Студенти зіштовхуятьсѐ з труднощами, обумовленими 
психологічноя непідготовленістя до освоюннѐ обраної професії, що 
негативно позначаютьсѐ на процесі адаптації.  

Психологічна адаптаціѐ соціально зумовлена суспільним характером 
змін навколишнього середовища та лядської свідомості, психіки, що 
викликаять її, впливаю на ефективність адаптивної діѐльності шлѐхом 
формуваннѐ цілей і програми, надаю динаміці ціюї діѐльності 
індивідуального емоційного забарвленнѐ. Без психологічної адаптації, що 
спонукаю лядину до адаптивної діѐльності, ѐка немовби «даю старт» 
соціальній адаптації, останнѐ була би просто неможливоя.  

Психолог Ж. Піаже розглѐдаю адаптація у виглѐді двох 
взаюмопов’ѐзаних операцій: акомодації (засвоюннѐ правил середовища, 
«уподібненнѐ їй») і асимілѐції («уподібненнѐ собі», перетвореннѐ 
середовища). У цілому адаптаціѐ ѐвлѐю собоя процес пристосуваннѐ 
організму до середовища і досѐгненнѐ гармонійної рівноваги з нея *6+. 

Цей процес розглѐдаютьсѐ ѐк механізм пізнаннѐ, напрѐм розвитку 
визначаютьсѐ в ході пошуку рівноваги, тобто відповідності, між організмом 
і середовищем. Рівновага здійсняютьсѐ за допомогоя операцій акомодації, 
що вклячаять у себе пристосуваннѐ своїх учинків, думок, понѐть до 
зовнішнього світу, і асимілѐції, що полѐгаю в добудові зовнішнього світу 
згідно з уѐвленнѐми лядини. Найбільш повно рівновага досѐгаютьсѐ на 
рівні операцій інтелекту, ѐкі дозволѐять лядині максимально повно 
адаптуватисѐ до зовнішнього середовища. 

Факторами психологічної адаптації ю: успішність (неуспішність) 
професійної, соціальної та біологічної адаптацій (професійне 
самовизначеннѐ, соціальний статус, сформованість соціально-значимих 
здібностей, ѐкостей, становище в колективі, задоволеннѐ (незадоволеннѐ) 
особистим статусом, можливість проѐву індивідуальності та ін.); 
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характерологічні особливості і ѐкості особистості; уміннѐ здійснявати 
психологічну саморегулѐція поведінки й діѐльності. 

Багато науковців розглѐдаять психологічну адаптація у 
взаюмозв’ѐзку з соціальноя. 

Дослідник А. Налчаджѐн  виділѐю такі види соціально-психологічної 
адаптації: 1) нормальна адаптаціѐ – адаптаційний процес особистості, ѐкий 
призводить до її стійкої адаптованості в типових проблемних ситуаціѐх без 
патологічних змін її структури та без порушень норм тіюї соціальної групи, у 
ѐкій протікаю активність особистості; 2) девіантна адаптаціѐ – процес 
соціально-психологічної адаптації особистості, ѐкий забезпечую 
задоволеннѐ її потреб у даній групі або соціальному середовищі, у той час 
ѐк інші учасники соціального процесу не виправдовуять її поведінки; 
3) патологічна адаптаціѐ – соціально-психологічний процес (активність 
особистості в соціальних ситуаціѐх), ѐкий повністя або частково 
здійсняютьсѐ за допомогоя патологічних механізмів і форм поведінки, 
призводить до утвореннѐ патологічних комплексів характеру, що входѐть 
до складу невротичних і психопатичних синдромів *5, с. 33+. 

Невід’юмноя складовоя соціально-педагогічної адаптації студентів ю 
дидактична адаптаціѐ. 

На думку багатьох авторів, специфіка адаптації до навчаннѐ у 
вищому навчальному закладі виникаю на тлі неспівпадіннѐ дидактичної 
ситуації в середній школі та вищому навчальному закладі.  

Дидактична адаптаціѐ представлена декількома особливостѐми, 
зокрема: специфікоя змісту навчаннѐ студентів у вищому навчальному 
закладі; методами навчаннѐ й організаціюя педагогічного процесу; 
індивідуальними особливостѐми студента, раніше засвоюноя ним 
моделля поведінки у відповідній сфері та характеру; рівнѐ мотиваційної 
спрѐмованості тощо. 

Студентам доводитьсѐ адаптуватисѐ до нового длѐ себе змісту 
навчаннѐ, ѐкий  залежить від специфіки фахових чи наукових галузей і 
зафіксований у навчальних  програмах. У системі вищої освіти поѐвлѐятьсѐ 
також  нові длѐ них принципи: юдність навчаннѐ й вихованнѐ, теорії і 
практики, навчаннѐ й науково-дослідницької роботи. Зміняятьсѐ 
викладачі, виховний і навчальний процес здійсняютьсѐ 
висококваліфікованими фахівцѐми в галузі науки чи виробництва. Виникаю 
необхідність залученнѐ до специфічних форм навчаннѐ ѐк лекції, семінари, 
індивідуальні творчі завданнѐ, практика, самостійна робота, науково-
виробнича діѐльність, консультації, ѐкі відрізнѐятьсѐ від шкільних ѐк за 
дидактичноя метоя, так і методикоя їх проведеннѐ, а значить і різноя 
організаціюя пізнавальної діѐльності учнів і студентів. 

Навчаннѐ у виші вимагаю набагато вищого ступенѐ самостійності й 
відповідальності, ніж у школі. Нагромадженнѐ знань відбуваютьсѐ в 
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основному в індивідуальному порѐдку, хоча важливе значеннѐ маять і 
колективні форми роботи (семінари, наукові гуртки тощо).  

Особливості дидактичної адаптації студентів  відображено в 
дослідженнѐх К. Делікатного, Д. Елькіна, Л. Мардахаева та ін. 

На темпи і зміст адаптаційного періоду впливаю також і немало 
індивідуально-психологічних особливостей першокурсника. Серед них 
можна назвати такі: недостатнѐ вольова мобілізаціѐ, неуважність, 
депресивний стан, низький рівень комунікативних здібностей, складність у 
налагодженні оптимальних взаюмин із викладачами і студентами-
однокурсниками тощо. До причин, ѐкі утрудняять процес адаптації, 
належать також слабке здоров’ѐ, недостатнѐ навчальна мотиваціѐ, 
перевага позанавчальних захоплень; недостатнѐ чи відсутнѐ професійна 
спрѐмованість; невимогливість викладачів, відсутність з їхнього боку 
систематичного контроля за самостійноя роботоя студентів, наданнѐ їм 
консультаційної допомоги; часті пропуски занѐть тощо. 

Не всі студенти справлѐятьсѐ з подоланнѐм цих труднощів та швидко 
перебудовуять звичні форми навчальної роботи. Однак недостатнѐ 
психологічна та практична підготовленість багатьох випускників середньої 
школи до вишівських форм і методів навчаннѐ призводить не тільки до їхньої 
неуспішності. Невміннѐ студентів самостійно перебудувати засоби 
навчально-пізнавальної діѐльності відповідно до нових умов навчаннѐ 
викликаю в них почуттѐ розгубленості, незадоволеннѐ та веде до негативного 
ставленнѐ до навчаннѐ в цілому. «У деѐких студентів першого курсу, – 
відзначаю Л. Зданевич, – процес адаптації до нових умов та вимог і розробка 
оптимальних моделей успішної навчальної діѐльності у ВНЗ протікаю дуже 
повільно й болѐче і, таким чином, створяятьсѐ умови длѐ згасаннѐ звички 
відповідального ставленнѐ до навчаннѐ, що виробиласѐ у школі» *3, с. 25+. 

Незважаячи на  важливість усіх аспектів адаптаційного процесу 
першокурсників, адаптаціѐ студента до умов вишу і вимог у ньому ю, 
насамперед, творчим пристосуваннѐм до вимог, ѐкі пред’ѐвлѐятьсѐ йому 
ѐк суб’юкту пізнавальної діѐльності, ѐка ю професійно-оріюнтованоя й 
особистісно-значимоя. Вона здійсняютьсѐ через подоланнѐ психологічних 
бар’юрів, ѐкі виникаять у студента, що розпочинаю навчаннѐ у виші, через 
невідповідність звичних шкільних способів учіннѐ і способів пізнавальної 
діѐльності, ѐкі вимагаю вища школа. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, проведений нами аналіз теоретичних засад соціально-педагогічної 
адаптації студентів до навчаннѐ у виші даю можливість здійснити деѐкі 
узагальненнѐ. Зокрема: соціально-педагогічна адаптаціѐ студентів  ю 
активним, складним, багатогранним, суперечливим процесом вкляченнѐм 
суб’юкта в нову соціальну і навчально-виховну ситуація і ю важливим 
чинником  успішності навчаннѐ; відбуваютьсѐ перебудова внутрішнього 
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стереотипу самоорганізації пізнавального процесу, ѐкий сформувавсѐ в 
умовах шкільного навчаннѐ, відповідно до зовнішньо заданої нової моделі 
вишівського навчаннѐ; здійсняютьсѐ трансформаціѐ звичних способів 
(методів), прийомів і засобів навчальної діѐльності і їх реалізаціѐ в нових 
організаційних формах навчаннѐ (лекціѐ, семінарське, практичне занѐттѐ, 
самостійна робота тощо); установляятьсѐ нові міжособистіcні взаюмини в 
системі «студент-викладач», «студент-студент» на основі професійно-
спрѐмованого зближеннѐ соціально-рольових позицій між ними, бажано 
взаюмодовіри, ділового співробітництва, творчості й самостійності; соціально-
педагогічна адаптаціѐ характеризуютьсѐ динамізмом і її ефективність 
залежить ѐк від стану навчально-виховного середовища, так і індивідуальних 
особистісно-психологічних ѐкостей студента; значна частина першокурсників 
потребуять допомоги в подоланні труднощів адаптації до нових умов 
навчаннѐ у виші з боку психолога, куратора групи, викладачів; розуміннѐ 
теоретичних засад соціально-психологічної адаптації студентів дасть 
можливість швидше й ефективніше подолати труднощі ціюї адаптації. 

Перспективним може стати дослідженнѐ сучасних ефективних шлѐхів 
подоланнѐ труднощів адаптації першокурсників. 
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РЕЗЮМЕ 

Кривонос Ольга. Организациѐ социально-педагогической адаптации студентов. 
Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ научного подхода к организации социально-

педагогической адаптации студентов младших курсов, что обеспечит повышение 
уровнѐ их успешной профессиональной подготовки. Представлены теоретические 
основы социально-педагогической адаптации студентов. А именно, 
проанализирована точка зрениѐ психологов, социологов и педагогов на исследуемый 
процесс, определена структура процесса адаптации как энергетической 
подсистемы, окружаящей подсистемы, деѐтельной подсистемы, социальной 
подсистемы, личностной подсистемы. Дана характеристика уровней и этапов 
социальной адаптации, видов социально-педагогической адаптации, таких как: 
нормальнаѐ адаптациѐ, девиантнаѐ адаптациѐ, патологическаѐ адаптациѐ. 
Рассмотрены особенности дидактической адаптации как неотрывной 
составлѐящей социально-педагогической адаптации студентов. 

Ключевые слова: социально-педагогическаѐ адаптациѐ, психологическаѐ 
адаптациѐ, социальнаѐ адаптациѐ, дидактическаѐ адаптациѐ, структура 
адаптации, уровни адаптации, этапы адаптации, концепциѐ системного 
рассмотрениѐ адаптации. 

 
SUMMARY 

Kryvonos Olha. Organization of students’ social-pedagogical adaptation. 
The aim of the article is to analyze the scientific approach to the organization of 

social-pedagogical adaptation of undergraduate students, which will provide an increase in 
the level of their successful professional training. The theoretical bases of social-pedagogical 
adaptation of students are presented. In particular, the point of view of psychologists, 
sociologists and teachers on the investigated process is analyzed; the structure of the process 
of adaptation as the energy subsystem, the environmental subsystem, activity subsystem, 
social subsystem, personal subsystem is specified. Levels and stages of social adaptation, 
such types of social-pedagogical adaptation as normal adaptation, deviant adaptation, 
pathological adaptation are indicated. The features of didactic adaptation as an integral part 
of students’ social-pedagogical adaptation are characterized. 

It has been concluded that students’ social-pedagogical adaptation is an active, 
complex, multifaceted, controversial process of incorporating a subject into a new social and 
educational situation and is an important factor in the success of learning; there is a 
restructuring of the internal stereotype of self-organization of the cognitive process, which 
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was formed in conditions of school education, in accordance with the externally prescribed 
new model of university education; there is a transformation of the usual methods and 
means of educational activity and their realization in the new organizational forms of 
training (lecture, seminar, practical classes, independent work, etc.); new interpersonal 
relationships are established in the system of “student-teacher”, “student-student” on the 
basis of professional-oriented convergence of social-role positions between them, desirable 
mutual trust, business cooperation, creativity and independence; social-pedagogical 
adaptation is characterized by dynamism and its effectiveness depends on the state of the 
educational environment, as well as on the individual personal-psychological qualities of the 
student; a significant proportion of freshmen need help in overcoming the difficulties of 
adapting to the new conditions of study at the university by the psychologist, tutor, teachers; 
understanding of the theoretical fundamentals of social-psychological adaptation of students 
will enable faster and more effective overcoming of the difficulties of this adaptation. 

Key words: social-pedagogical adaptation, psychological adaptation, social 
adaptation, didactic adaptation, adaptation structure, adaptation levels, stages of 
adaptation, concept of systemic consideration of adaptation. 
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FUTURE GEOLOGISTS’ PROFESSIONAL TRAINING  

AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 
 
Мінеральні ресурси ю важливим сегментом вітчизнѐної економіки, що 

обґрунтовую важливість ѐкісної підготовки фахівців длѐ даної галузі. Метоя статті 
було визначити ступінь дослідженості вітчизнѐними та іноземними науковцѐми 
проблеми професійної підготовки майбутніх геологів та окреслити наѐвні шлѐхи її 
модернізації. Серед методів дослідженнѐ – аналіз та узагальненнѐ літературних 
джерел та навчальних планів. Результати дослідженнѐ виѐвили тенденція до 
визначеннѐ науковцѐми імплементації сучасних педагогічних технологій та методів у 
процес професійної підготовки майбутніх геологів ѐк найбільш доречного способу її 
модернізації, чому плануюмо приділити увагу більш детально в подальших дослідженнѐх.  

Ключові слова: майбутні геологи, професійна підготовка, геологічна освіта, 
професійна підготовка геологів. 

 
Introduction. In the terms of economy of knowledge vocational 

education is a priority case for state policy [8]. According to P. Anisimov, 
vocational education is responsible for “mastering innovative knowledge and 
the formation of competitive specialists and labor cadres, which ensure the 
country’s competitiveness” *1, 79+. At the same time there is a tendency among 
national scientists to equal such concepts as “vocational education” and 
“professional training”. So let’s identify the main concept of this research – 
which is “professional training”. V. Stasiuk [17] emphasizes that professional 




