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ЗНАЧЕННЯ АДАПТАЦІЙНОГО ТРЕНІНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ 

НАВИЧОК У ПЕРШОКУРСНИКІВ 

 

Освітньо-професійна програма підготовки психологів спрямована на 

досягнення основної мети: розвиток висококваліфікованих фахівців з активною 

громадянською позицією, інтегрованих в сучасний загальноєвропейський 

освітній простір, що забезпечує здатність адаптуватися до нових ситуацій та бути 

професійно мобільним відповідно до актуальних вимог і потреб ринку праці в 

умовах реформування різних соціальних галузей [1]. 

Стресостійкість, вміння працювати в команді, комунікабельність, 

розуміння дедлайнів, професійна мобільність – одні з найважливіших, 

актуальних соціальних навичок сучасних фахівців, які підвищують 

конкурентоздатність та є основою професійної успішності. 

Так, за результатами дослідження Н.В. Тілікіної, М.О. Кримової виявлено, 

що творчість, багатозадачність та стресостійкість є одними з найважливіших 

навичок для сучасних роботодавців. Найбільшого вдосконалення потребують 

комунікабельність та ораторське мистецтво, вміння працювати в команді, 

аналітичне та системне мислення, осмислення і прийняття рішень [2]. 

К.О. Коваль також наголошує на першочерговості розвитку соціальних навичок 



(soft skills) у студентів як основного показника конкурентоздатності на ринку 

праці [3]. 

З метою розвитку таких важливих соціальних навичок як навички 

комунікації, працювати в команді, управляти своїм часом, розуміння 

важливості дедлайнів, здатність логічно і системно мислити, було розроблено 

адаптаційний тренінг для першокурсників – майбутніх психологів. 

 Адаптаційний тренінг реалізовується в межах курсу «Вступ до 

спеціальності з основами професійної деонтології». Змістові блоки 

адаптаційного тренінгу розбиті за такими темами: 
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Тема 1. Ідентифікація з групою як важливий етап соціальної адаптації. 

Тема 2. Співробітництво як основа адаптації. 

Тема 3. Саморегуляція та майбутня професія. 

Тема 4. Вміння планування часу як важливий адаптаційний ресурс. 

У межах кожної теми передбачається декілька занять, які включають 

інтерактивні техніки та прийоми, що одночасно дозволяють розвивати 

виокремлені соціальні навички та адаптуватися до умов навчання у ЗВО. Такі 

форми роботи є прийнятними у ситуації соціальної адаптації та відмічаються 

студентами як такі, що знімають напругу перших тижнів навчання, а також 

сприяють створенню позитивного емоційного клімату в групі.  
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