
ЯК АДАПТУВАТИСЬ? 

Своєчасна адаптація – ось ключ до успіху за будь-яких часів! 

Адаптація – такий специфічний період в житті людини, коли відбувається 

значна зміна середовища її життєдіяльності і треба пристосуватися   до нових 

умов 

     Психологічна адаптація першокурсника означає здатність                                 

1.  Відповідати вимогам і нормам навчального закладу.  

2. Здатність розвиватися в новому для себе середовищі. 

3. Реалізовувати свої здібності та потреби.  

4. Бути у гармонії з собою і оточуючими. 

Як адаптуватись? 

 

 

Представляю Вам невеликий, але дієвий план, який допоможе адаптуватись до 

нових умов. 

1 крок: Глибоко зітхнути та зрозуміти, погодитися з тим, що життя 

змінилося. 

Залишити оцінне судження. Події власними силами нейтральні. Те, що вони 

хороші, погані чи якісь ще, це вже наша оцінна думка про них.  



І воно може завадити. На першому етапі потрібно просто прийняти, що зараз 

відбуваються такі й такі події. 

2 крок: Зібрати інформацію з достовірних джерел, якщо картинка неповна і 

є нерозуміння якихось моментів: подумати, які вчинки та дії найбільш 

раціональні у такій ситуації. Не квапити себе, якщо час є. 

3 крок: Скласти план дій. Якщо можна щось зробити собі напишіть  це у план. 

Подумайте над кожним пунктом – нагадуйте собі, що кожен має кілька 

варіантів. Це допоможе знайти та вибрати найкращий варіант. 

4 крок: Дотримуватися складеного плану. При необхідності редагувати його 

за обставин, що відбуваються. 

5 крок: Не зациклюватись на цьому. Якщо все, що було можливим, обдумано 

та зроблено – дозволити собі розслабитись, відпочити, переключитися. 

6 крок: Зайнятися тим, що дає позитивні емоції. Без цього не складно 

перегоріти, виснажитися. 

7 крок: Спілкуватися з іншими людьми. Змінюйтесь досвідом, допомагайте 

один одному. - Не піддавайтеся ірраціональним страхам та тривогам інших 

людей. Якщо можете заспокоїти, зробіть це. Якщо не можете, просто 

захистить себе від чужих негативних емоцій. 

 Час іде, і зміни у житті неминучі. Несолодко доводиться тим, хто веде себе 

по-старому в абсолютно непридатних для цього умовах. Давайте йтимемо в 

ногу з часом, розуміючи, що відбувається, і як на це реагувати. 

Звертайтесь по допомогу до практичного психолога!!! 

 

СВОЄЧАСНА АДАПТАЦІЯ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ!!! 

Бажаю успіху на цьому шлях 


