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Провідною діяльністю студентів вищого навчального закладу є навчально-

професійна діяльність. Саме в процесі та завдяки їй досягаються основні цілі підготовки 

спеціалістів. Вона найбільш інтенсивно впливає на особистісне зростання й професійне 

становлення студентів, набуття ними професійно важливих знань, умінь. У процесі 

навчальної діяльності трансформується структура самосвідомості студента, формується 

соціально-професійний аспект його образу «Я-концепції», психічні процеси й стани стають 

професійнішими. У процесі впливу на особу зовнішніх факторів, в людини формуються 

соціальні якості, знання, вміння, відповідні навички, що дає їй змогу стати дієздатним 

учасником навчально-суспільного процесу. Складний процес взаємовпливу одне на одного і 

є джерелом розвитку та становлення індивіда. [2.-С.28] . Тому  дане питання у сучасному 

суспільстві є досить актуальне і цікаве. Як саме і яким чином конкретне середовище, соціум 

впливають на формування особистості людини, її успішність у навчально-професійній 

діяльності, чи залежить це від того середовища, в якому вона перебуває.  

Людина — істота соціальна. Вона може розвиватися лише у середовищі собі 

подібних, жити і діяти лише у суспільстві, спілкуючись і об'єднуючи свої зусилля з іншими. 

Її життя і діяльність обумовлюються не тільки природними, але й соціальним фактором, який  

регулює функціонування людського суспільства. Середовище - це сукупність умов існування 

людини та суспільства. [1-C.160]. Базуючись на цьому визначенні, можна розглянути 

соціальне середовище як сукупність соціальних умов життєдіяльності людини (сфери 

суспільного життя, соціальні інститути, соціальні групи), що впливають на її свідомість, 

поведінку, успішність. В структурі соціального середовища найбільш логічною і 

продуктивною, є класифікація, яку запропонував А.В.Мудрик. Основні фактори соціуму він 

об'єднав у три групи: макрофактори, мезофактори, мікрофактори. 

Макрофактори (гр. makros - великий, великих розмірів) - космос, планета, світ, 

країна, суспільство, держава - впливають на соціалізацію всіх жителів планети або дуже 

великих груп людей, які проживають у певних країнах. 



Мезофактори (гр. mesos - середній, проміжний) - умови соціалізації великих груп 

людей, які виділяються за національною ознакою (етнос як фактор соціалізації"); за місцем і 

типом поселення, в якому вони живуть (регіон, село, місто,селище); за належністю до 

аудиторії тих чи інших засобів масової комунікації (радіо, телебачення, кіно та інші). 

Мікрофактори (гр. mikros - малий) - соціальні групи, що безпосередньо впливають 

на конкретних людей (сім'я, група ровесників, мікросоціум, організації, в яких здійснюється 

соціальне виховання, - навчальні, професійні, громадські та інші).  

Саме у цих середовищах вплив здійснюється з метою виховання, навчання, 

підготовки особистості до майбутнього самостійного життя. Важливо щоб сама особистість 

усвідомила свою життєву мету і була позитивно налаштована на сприймання вище 

зазначених впливів, бо саме тоді можна очікувати успішного входження людини у  

навчально-трудову діяльність [3. ст.-120]. 

На сьогоднішній день не вдалося виявити єдині підходи в дослідженні факторів 

успішності та особливостей процесу навчально-трудової діяльності. Разом з тим, на думку 

багатьох авторів, це важливий напрямок наукових пошуків, значення яких буде зростати в 

міру стабілізації нашого суспільства. 

Пізнавальний інтерес до професії та її опанування – один із найважливіших факторів 

успішного навчання студентів. Зазвичай успіх у навчальній діяльності пов'язуєть з рівнем 

адаптації особистості, особливо це стосується режимних навчальних  закладів. Відомо, що у 

продовж всього життя людині доводиться адаптуватись до різних ситуацій. Проблема 

адаптації до умов оточуючого середовища, зокрема навчання, є однією з актуальних у 

сучасній педагогіці та психології. Адаптація соціальна має дві форми: активну (індивід 

прагне вплинути на середовище, змінити його, тобто активно входить у процесі 

соціалізації); пасивну (не взаємодіє із середовищем, не прагне змінити його, пристосуватися 

до особистих  норм, оцінок, засобів діяльності). В процесі адаптації, взаємодії особистості із 

середовищем не уникнути. Особистість повинна враховувати особливості соціуму, та 

активно впливати на нього, для задоволення власних потреб та реалізації внутрішнього 

потенціалу, щоб досягти у подальшому успіхів у навчально-трудовій діяльності.  

Адаптація може реалізовуватись у формі повного підпорядкування вимогам 

середовища без їх критичного аналізу, вимушеного підпорядкування вимогам середовища та 

свідомого й добровільного прийняття норм та цінностей середовища. Виділяють такі 

компоненти соціальної адаптації: соціально-побутова, економічна, комунікативна, 

регулятивна і самореалізація. Розглянемо найбільш актуальні компоненти, що мають  

безпосереднє відношення до особистості, впливу соціуму на реалізацію власних потреб у 

навчально-трудовій діяльності. Соціально-побутова адаптація — пристосування індивіда до 
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нових умов життя, побуту, що передбачає поліпшення його становища, психологічного 

самопочуття, узгодженість із намірами, інтересами, уподобаннями. Комунікативна адаптація 

— зумовлює пристосування індивіда до нових взаємозв'язків і взаємостосунків, розвиток 

соціальних умінь і навичок, соціальної компетенції та обізнаності. Включення індивіда в 

соціальне середовище зі збереженням власної індивідуальності, унікальності, та орієнтації на 

власні збережені можливості й потенціал. Самореалізація — рівень задоволення духовних 

потреб особистості, реалізації творчого потенціалу. Соціальна адаптація до нової життєвої 

ситуації чи умов життя здійснюється через активізацію сильних сторін особистості, 

самореалізацію в трудовій, навчальній чи творчій діяльності, розширення кругозору і 

світогляду, подолання проблем. Порушенням адаптації, дезадаптованість -  вважають не 

процес а стан, що виникає від незадоволення основних потреб у результаті використання 

неадекватних способів поведінки [4.]. Дезадаптованість призводить до неадекватної, погано 

контрольованої поведінки, конфліктних стосунків, проблем у навчальній діяльності. 

Щоб  процес адаптації в студентів вищих навчальних закладів проходив більше 

ефективно, необхідно: 

 Здійснювати індивідуальний підхід до студента та його можливостей, 

щоб не занизити самооцінку й мотивацію до засвоєння знань; 

 Допомагати студентам розвивати та реалізувати власні здібності; 

 Зацікавити та сприяти формуванню в них пізнавальної мотивації, до 

власної спеціальності; 

 Сприяти формуванню стійких цінностей та ідеалів. 

Саме такий ряд умов впливу, буде сприяти та підштовхувати особистість до 

самореалізації своїх вроджених та набутих умінь і навичок, що в свою чергу 

підкреслюватиме ідентичність у прагненні самоствердження та досягнення успіху у 

навчально-трудовій діяльності.  

Висновки. Беручи до уваги вищезазначене, встановлено, що на особистість 

здійснюється вплив із різних сторін (сім`ї, ровесників, навчально-професійних, громадських 

організаціях) з метою виховання та навчання. Доведено, що гармонійною запорукою 

розвитку, пристосування до умов середовища та активізації особистості у навчальній та 

творчій діяльності, являється соціальна адаптація . У певній мірі неконтрольована поведінка, 

конфлікти і проблеми у навчальній діяльності призводять до неготовності прийняття умов 

зовнішнього середовища та труднощів входження в певні соціальні групи, що 

перешкоджають гармонійному існуванню особистості.  
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