
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ  

СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ. 

 

 

 Не порушувати норм та Правил поведінки 

 Брати активну участь у заходах, які проводяться. 

 Виконувати рекомендації викладачів щодо навчання 

 Співпрацювати з групою та завжди підтримувати один-одного 

 Регулярно відвідувати заняття 

 Стримувати негативні емоції 

 Бути впевненим у собі і своїх діях 

 Проявляти активність у житті коледжу 

 Не відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує 

 Бути цілеспрямованим, ставити перед собою чітку мету та досягати її 

 Концентрувати свою увагу на навчанні 

 Співпрацювати з викладачами та студентами 

 Самовдосконалювати свої знання 

 Вирішувати всі проблеми з куратором студентської групи 

 Ввічливо та з розумінням ставитись до людей з особливими потребами 

 Не боятися пробувати щось нове для себе 

 Поважати думку оточуючих 

 Відверто розмовляти з батьками щодо своїх успіхів та проблем 

 Відповідати на парах 

 Намагатись досягти нових  та корисних знань 

 Радіти кожному дню, проведеному в  коледжі, адже цей період неповторний! 

 

 

 

  



Поради батькам щодо порозуміння та ефективного спілкування. 

 

1. Любіть свою дитину.  
 2. Підкреслюйте важливість сім’ї. Наголошуйте, що ваша родина — одне ціле, 

одна команда. Збирайтеся за столом під час обіду або вечері, спілкуйтеся, обговорюйте 

сімейні проблеми, діліться радістю. 

3 Поважайте вибір дитини.  

Усвідомте, що вона ніколи не стане Вашим клоном, не буде думати і діяти так, як Ви. 

Не критикуйте категорично їхній вибір! 

4 Нехай дитина бере участь у розподілі сімейного бюджету, обговоренні купівлі 

дорогих речей, доручайте їй сплачувати рахунки за квартиру та комунальні послуги, 

телефон, Інтернет — вона повинна бачити, як важко буває утримувати сім’ю, купувати 

одяг, їжу, платити за навчання, репетиторів тощо. Діти схильні сприймати все це як 

належне. А насправді вони мають усвідомлювати, що батьки забезпечують їх усім 

необхідним. І настане день, коли вони будуть самі утримувати свою сім’ю та 

забезпечувати її. 

5.Учіть дитину спілкуватися з дорослими та однолітками 
Перед батьками стоїть велике завдання — крім матеріального забезпечення потрібно 

ще навчити дітей приймати правильні рішення у житті.  Саме батьки були і залишаються 

найголовнішими вихователями.  

Пройде небагато часу і нинішні першокурсники стануть справжніми фахівцями, такими як 

наші студенти - випускники, фото яких ми вам пропонуємо подивитися. 

Студенти коледжу на практиці. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Шановні першокурсники! Бажаю удачі, енергії, натхнення, яскравих вражень, легких 

іспитів, цікавих подій. Нехай студентські роки пройдуть легко, безтурботно і залишать 

приємні спогади на все життя.  

Якщо виникають проблеми, звертайтесь до психолога коледжу: кабінет№ 302 

Практичний психолог, Ірина Петрівна. 


