


Термін «адаптація» (лат. adapto – пристосовую) у 
літературних джерелах розглядають як процес 

активного пристосування організму або особистості 
до змінних умов середовища.

Адаптація – це діяльність, спрямована на засвоєння 
умов оточуючого середовища.

Адаптація – це двобічний процес. З одного боку –
це адаптація студента до навчального закладу, а з
іншого - адаптація навчального закладу до студента.









Вам подобається навчатись у 
коледжі?



Порівняйте студентське життя із 
шкільним

Що для Вас було поштовхом для 
вступу в наш коледж?



З чим незвичним (новим) Ви 
зіштовхнулись, ставши 

студентом?

Чим Ви керуєтеся, здобуваючи 
вищу освіту?



Якою мірою Вам зараз 
подобається вибрана 
спеціальність?

Які стосунки склались у Вашій 
групі?



Як Ви відвідуєте заняття (офлайн та он-лайн)?

Причини, з яких Ви найчастіше не відвідуєте заняття



Як Ви навчаєтесь?

Якщо у Вас є проблеми у навчанні, з чим вони 
пов'язані?



Що заважає Вам досягти кращих результатів та успіхів 
у навчанні?

Якщо виникне проблема, за 
допомогою Ви звернетесь до:



Що для Вас є найважчим в коледжі?

Які причини, на Вашу думку, заважають процесу 
адаптації до умов навчання у коледжі?



Якої інформації Вам не вистачає:

Чи турбують Вас в процесі навчання у коледжі наступні 
емоційні стани?



Що сприяло/сприяє покращенню процесу адаптації та 
навчання в коледжі?

Оберіть одне з тверджень:



Поліпшенню моєї успішності 
(якості навчання) сприятиме:

Де Ви проживаєте?



Чи задоволені Ви умовами 
проживання?

З якими труднощами Ви 
зіткнулись у гуртожитку?



Чи мали місце у ході навчання випадки 
фізичного насилля по відношенню до 

Вас зі сторони:

Чи мали місце у ході навчання випадки морального 
насилля по відношенню до Вас зі сторони:



Чи мали місце у ході навчання випадки 
булінгу (інтернет-булінгу) по відношенню 

до Вас зі сторони:



Чи мали місце у ході навчання 
випадки сексуального насилля 
по відношенню до Вас зі 

сторони:



Чи відчуваєте Ви допомогу 
класного керівника?

Чи впливають на результат 
Вашої навчальної діяльності 

взаємовідносини у групі, у який 
ви навчаєтесь?



Чи з усіма своїми 
одногрупниками Ви встигли 
налагодити товариські 

стосунки?

Скільки часу в день Ви 
приділяєте підготовки до 

занять?



Чи задоволені Ви роботою гуртків?

Як ви волієте готуватися до іспитів?



Ваше ставлення до алкогольних 
напоїв, тютюну та наркотичних 

речовин?



(Закінчити речення) Найбільш в 
коледжі мені не подобається…

- Мало часу на великій перерві

- Надто рано пари

- Що немає кабінету на постійній основі, в якому можна 
сидіти на перервах і повторювати матеріал
- Платити за “н”
-Те що пари дуже довгі
- Відношення деяких викладачів до студентів
- Те, що у туалеті не закриваться 
дверки )))



(Закінчити речення) Найбільше 
в коледжі мені подобається…

-Дисципліна
- Тренування
- Атмосфера та дружелюбність викладачів
- Пари,столова
- Що є стипендія
- Подобається коледж. Тут дуже хороші і досвідчені 
викладачі. Викладачі зрозуміло розповідають як 
теоретичний так і практичний матеріали, намагаються 
зацікавити своїм предметом. Мені сподобалась їдальня, 
смачна їжа.Мені подобається навчатись в коледжі, тому що 
тут хороший колектив. В коледжі красиво і спокійно, скрізь 
панує позитивна енергетика.
- Почуття гумору викладачів
- Життя в коледжі(спартакіада коледжу,виїзди з 
групою...)

- Все подобається
- Те, що знайшли нових друзів



Яка мить студентського життя 
Вам сподобалась і 

запам'яталась найбільше?
- Знайомство з одногрупниками

- Перше вересня

- Поки що важко сказати… ще не було
- Мені подобається кожен момент студентського життя
- Самостійне життя
- Багато одно думців
- Моменти з групою, спартакіада, подорожі з групою

- Дуже подобаються тренування
- Важко сказати, адже навчаюсь тільки місяць
- Як тільки ми всі один одного побачили, зайшли в аудиторію, 
зустрілись з куратором, познайомились…



















Головне для 
першокурсників –
можливість порадитися
із викладачами, 

студентами старших 
курсів, відчути їхню
підтримку в  житті

коледжу. 




