
ПСИХОЛОГ СТУДЕНТУ-ПЕРШОКУРСНИКУ 
 

 

Студент – це звучить гордо! Бути студентом – це почесно, але і не просто. 

Зазвичай студентськи роки – це найяскравіші моменти в житті людини. За ці 

роки молода людина знаходить свій осередок в суспільстві, визначається зі 

способом життя, отримує спеціальність, яка стане передумовою для майбутньої 

роботи. Тому важливо з перших днів навчання вступити в потрібний ритм 

роботи, а далі відчувати тільки позитивні емоції від прекрасного студентського 

життя. 

 

• Памятайте, що якийсь час буде складно! Новий простір, нові люди, новий 

графік життя вимагатимуть звикання й відбудови власних способів взаємодії з 

навколишнім світом! З самого початку потрібно налаштуватися на 

комунікабельний лад. 

 

• Адаптація (процес пристосування до нового) стосується всіх і може тривати від 

трьох днів до півтора року й більше. Дайте собі час на те, щоб наш коледж став 

для Вас близьким та рідним! 

 

• У закладі, де ти тепер навчаєшся, вивчи імена всіх своїх викладачів, відвідуй всі 

лекції, налагодь контакт з одногрупниками і бажано з деякими з них здружися 

по-справжньому. 

 

• Також необхідно ознайомитися і з самою будівлею, де ти будеш вчитися. 

Походи по її коридорах, подивись, як розташовані аудиторії, їдальня, бібліотека 

тощо. Ну і звичайно, необхідно походити, вивчити прилеглі околиці. А головне 

– з’ясувати, скільки часу вам потрібно, щоб дістатися до важливих для вас 

об’єктів. 

 

• Слід нагадати, що студент – доросла людина, і повинен володіти самостійністю 

та відповідальністю. Тому необхідно відразу налаштуватися на робочий лад. 

Іллюзія свободи розчиняється, коли настає або наближається сесія, особливо 

перша. 

 

• Навчання потрібне, перш за все, вам. Добре зарекомендуйте себе перед 

викладачами, створіть собі імідж на всі подальші роки навчання. Існує стара 

істина « Спочатку студент працює на залікову, а потім залікова працює на 

студента». Старанно ставтеся до лекцій, семінарів, практичных робіт, заліків, 

першим студентським роботам. Пропуски призводять до сумних наслідків. 

 

• Психологи рекомендують студентам  для успішного засвоєння знань ввечорі 

згадувати, що нового вони дізналися  за сьогоднішній день, краще ділитися 

набутими знаннями з друзями, батьками. Така звичка (промовляти, 

осмислювати почуте, виділяти важливе) допоможе вашому мозоку розмістити 

всі знання по поличках  і дістати їх в потрібний момент і продемонструвати. 



 

• Важливо студенту-першокурснику визначитися з новим режимом: час на 

навчання, на вдосконалення здібностей, відпочинок, дозвілля. 

 

• Головна порада студенту-першокурснику – залишатися собою в будь-яких 

ситуаціях, навіть найкритичниших. Світ не без добрих людей, і завжди можна 

знайти людину, яка допоможе мудрою порадою. Поряд з вами  в коледжі 

представники адміністрації, викладачі, класний керівник, психолог, 

співробітники закладу, які завжди прийдуть на допомогу у важкій ситуації. 

 

• Шановні студенти, пам’ятайте, що студентський час плине дуже швидко і від 

вас залежить, з яким відтінком він пройде. Це і веселий, і важливий,  і 

відповідальний, і цікавий, і романтичний, а головне - неповторний період 

вашого життя. Набувайте нових знань, навичок, вмінь – того досвіду, який 

обо’вязково знадобиться у вашому житті та професійній діяльності. Освіта – це 

і формування особливого світогляду, цінностей, моральних принципів, якими 

ви будете керуватися , під час важливих виборів або прийняті рішень у 

майбутньому. Ставайте людьми з великою душою та серцем, відповідальними 

та небайдужими громадянами  своєї країни!  

 

Успіхів вам та творчого натхнення! 

 

 

 


