
Полтавський базовий медичний фаховий коледж

Моніторинг адаптації студентів нового набору до 
умов освітнього процесу Полтавського базового 

медичного фахового коледжу

на початок 2021-2022 навчального року

Полтава



В рамках діяльності комісії з питань якості освіти психологічна служба 
коледжу провела дослідження адаптації студентів нового набору. Шляхом 
анкетування (анкета «Я і моя група» Збірник На допомогу класному 
керівнику\Київ 2003, науково- методичний центр по підготовці молодших 
медичних працівників. Укл.: Н.В.Король, Л.В.Мороз) було виявлено як 
рівень адаптації студентів, так і характер формування організаційної 
структури групи, наявні проблеми та те що запам’яталось і сподобалось 
студентам.
Загальний відсоток дезадаптованості по коледжу складає 33,5 %.

Відділення «Лікувальна справа» 35%, адаптовано 65% студентів.

Відділення «Сестринська справа» 32%, адаптовано 68% студентів.
ЗВІТ

по дослідженню адаптації та морально-психологічного клімату 
в групах нового набору 2021-2022 н.р. 

відділення “Лікувальна справа” Г1БМФК

111 група
Керівник групи -  Могила Віта Іллівна.
Кількість студентів -  ЗО чоловік.
Анкетовано -  28 чоловік ( 93% групи).

Висновок : до умов освітнього процесу І1БМФК станом на 01.11.21
адаптувалося 17 студентів (61 % ), не адаптувалося 11 студентів 
(39 %).
Морально-психологічний клімат в групі носить позитивний характер. 
Організаційна структура групи формується: наявний поділ на мікрогрупи, 
робота активу групи потребує посилення. Визнаного лідера в групі на даний 
момент не має.
Заважає: нестача часу, сторонні розмови на парі(дисципліна!), власна
невпевненість, «я сам», «просипаю пари».
Заходи, які запам'ятались: день здоров’я, виставка квітів, відвідини музею 
ГІ.Мирного, посвята в студенти.

112 група
Керівник групи -  Дорогейко Любов Іванівна.
Кількість студентів -  ЗО чоловік.
Анкетовано -  25 чоловік (83 %).

Висновок : до умов освітнього процесу 1ІБМФК станом на 01.11.21
адаптувалося 15 студентів (60%), не адаптувалося 10 студентів (40%).
Загальний морально-психологічний клімат в групі носить позитивний



характер. Організаційна структура групи формується: наявний поділ 
мікрогрупи, актив групи обраний вдало. Система лідерства відсутня. 
Заважає: нестача часу, власні лінощі, перехід між навчальними корпусами, 
окремі викладачі, подавлені емоції, власні комплекси та хвилювання.
Заходи, які запам’ятались: день здоров’я, портрет групи, посвята в 
студенти.
214 група
Керівник групи -  Роненко Ксенія Валеріївна.
Кількість студентів -  ЗО чоловік.
Анкетовано -  16 осіб (53 %).

Висновок : до умов освітнього процесу ГІБМФК станом на 01.11.21 
адаптувалося 12 студентів (75%), не адаптувалося 4 студентів (25%). 
Морально-психологічний клімат у групі носить загалом позитивний 
характер. Організаційна структура групи активно формується : є поділ на 
мікрогрупи, а точніше - є одна домінуюча мікрогрупа та окремі «виключені», 
діяльність активу групи потребує посилення саме в процесі налагодження 
комунікацій між членами групи та виконавчих функціях. Системи лідерства 
ще не існує.
Заважає: : великий обсяг домашнього завдання, нестача часу, розклад з 
короткими перервами, «непотрібні предмети», стан здоров’я, «холодно і 
їсти».
Заходи, які запам’ятались: день здоров’я, портрет групи, виставка квітів на 
день міста.

ЗВІТ
по дослідженню адаптації та морально-психологічного клімату 

в групах нового набору 2021-2022 н.р. 
відділення “Сестринська справа” ПБМФК

224 група
Керівник групи -Сакевич Валентина Іванівна.
Кількість студентів-29 чоловік.
Анкетовано -  25 студентів (86%).

Висновок : до умов освітнього процесу ГІБМФК станом на 01.11.21 
адаптувалося 20 студентів (80 % ), не адаптувалося 5 студентів (20%). 
Морально-психологічний клімат в групі носить позитивний характер. 
Організаційна структура групи формуватися : є поділ на мікрогрупи; актив 
групи обрано вдало.
Заважає: холодне приміщення(с\с практика), малі перерви, робота та сім’я, 
далеко їзжу додому, власні лінощі, відсутність столової, кількість пар, 
перехід між навчальними корпусами, «нав’язані» заняття з фізичної 
культури, кількість пар, нестача часу.
Заходи, які запам’ятались: день здоров’я, портрет групи.



121 група
Керівник групи -  Лук’яненко Марина Миколаївна.
Кількість студентів -  ЗО чоловік.
Анкетовано -  24 респондентів (57 %).

Висновок : до умов освітнього процесу ПБМФК станом на 01.11.21 
адаптувалося 17 студентів (71%), не адаптувалось 7 студентів (29%). 
Морально-психологічний клімат групи носить позитивний характер. 
Організаційна структура групи практично сформована : наявний поділ на 
мікрогругіи; актив групи обраний ідеально. Система лідерства на даний 
момент відсутня.
Заважає: неформальна поведінка одногрупниць(«чорний гумор»), великий 
обсяг навчального матеріалу, пізно завершуються пари, власні лінощі, 
втомлення та нові обставини перебування.
Заходи, які запам’ятались: день здоров’я, групові збори з куратором, 
портрет групи, виставка квітів, відвідини музею, збір каштанів.

122 група
Керівник групи -  Власова Тетяна Леонідівна.
Кількість студентів -  ЗО чоловік.
Анкетовано -  28 студентів (93%).

Висновок : до умов освітнього процесу ПБМФК станом на 01.11.21 
адаптувалося 15 студентів ( 54% ) , не адаптувалося 13 студентів (46 %). 
Морально-психологічний клімат в групі носить позитивно-нейтральний 
характер. Організаційна структура групи на початку формування: є поділ на 
мікрогрупи, актив групи слабоефекгивен. Система лідерства ще не 
сформована.
Заважає: велика кількість навчальних пар та обсяг домашнього завдання, 
малі перерви, соціофобія, лінощі, залежність від телефону, «незорієнтований 
куратор», вплив одногрупників, забагато свят.
Заходи, які запам’ятались: день здоров’я, портрет групи, виставка квітів.

Визначились головні причини дезадаптації:
1. недостатня співпраця студентів з адміністрацією:

а) навчальна частина, керівники груп-роз’яснювальна робота щодо 
розкладу , занять в різних корпусах, Статуту та Правил внутрішнього 
розпорядку;
б) викладачі -  обсяг домашнього завдання, етика спілкування, 
аргументація оцінювання;

2. особисті якості: лінощі, невпевненість у своїх силах, страхи публічних 
виступів;

3. підліткова криза (спроби самоствердження в підлітковому колективі за 
рахунок інших членів колективу, спроби булінгу, прояви 
недисциплінованості);



4. важкість у навчанні, пов'язана зі слабкими шкільними знаннями та 
неправильною організацією праці (розклад, рано вставати, пізно 
закінчуються заняття, багато навчального матеріалу, не висипаюсь.);

5. проблеми сім'ї (розлучення батьків; несприятливий соціальний та 
матеріальний стан сім 'ї);

6. слабка фізична підготовка(обов’язковий медичний огляд, за потребою 
ЛФК);

7. Іпїегпеї -  залежність. Мережеві ігри, соціальні мережі.
8. Не задовольняють соціальні умови(відсутність столової) та місце 

проживання(транспорт).
9. Проблеми в особистому житті.

З метою покращення адаптації психологом коледжу розроблена, затверджена 
у 2009 році на рівні області та впроваджується програма соціально- 
психологічного супроводу адаптації студентів нового набору. Ефективність 
роботи за цією програмою дозволяє знизити рівень дезадаптації в групах 
нового набору до 3-5% на кінець навчального року. Згадаємо основні тези та 
рекомендації.
Основні напрямки діяльності:
• Безпека сім’ї та соціуму.
• Безпека студентського середовища та кола друзів.
• Безпека навчальної діяльності та кола адміністративно-викладацького 
складу.
Безпека сім’ї та соціуму в свою чергу включає в себе:
• Батьківський всеобуч.
• Моніторинг місця та умов проживання студентів.

На батьківських зборах:
Керівник групи доводить інформацію про -  Конвенція ООН про права 
дитини, Декларація про права людини, Статут та правила внутрішнього 
розпорядку коледжу.
Психолог доводить інформацію про особливості підліткового та юнацького 
віку, джерела агресивності, субкультури, профілактику аддикції серед 
молоді, сімейні кризи та насилля, безпекові загрози .

Моніторинг місця та умов проживання студентів.
Керівник групи -  відвідування студентів зі СЖО вдома за запитом та 
заповнення Актів обстеження матеріально-побутових умов.
Адміністрація -  відвідування та контроль умов проживання в гуртожитку. 
Психолог -  відвідування та дослідження мікроклімату в студентському 
середовищі гуртожитку; розвиток комунікаційних навичок студентів різного 
віку та взаємопорозуміння з адміністративно-виховним складом гуртожитку; 
особистий контроль над студентами групи ризику.



Безпека студентського середовища та кола друзів складається з:
• Активного розвитку студентського самоврядування.
• Діяльності психологічної служби.
• Співпраці з органами ювенальної превенції.

Активний розвиток студентського самоврядування охоплює:
• Засідання студентської Ради коледжу з винесенням рішень по 
проблемним питанням студентського життя на педагогічну Раду коледжу.
• Підготовку старост груп в Школі місцевого самоврядування «Лідер 
майбутнього» та в молодіжному проекті «Полтавська школа молодої сім’ї».
• Волонтерський рух, який сприяє розвитку комунікаційних навичок в 
неформальній обстановці; розуміння принципів гуманізму, толерантності, 
етики та медичної деонтології.
Волонтерський загін «ТУРБОТА». Напрямки роботи: благодійна 
діяльність, інформаційно-просвітницька робота, медико-соціальна допомога. 
Волонтерський загін «ТУРБОТА» співпрацює з :
• Головним управлінням охорони здоров’я Полтавської обласної
облдержадміністрації.
• Полтавським міським центром соціальних служб для сім’ї та молоді.
• Обласним Товариством Червоного Хреста, міським Товариством 
Червоного Хреста.
• Громадською організацією «Світло надії».

Діяльність психологічної служби:
• Впровадження розвивальної програми «Соціально-психологічний 
супровід адаптації студентів нового набору»(Авгор Г'ромов С.В.2009рік)
• Година гісихолога(В рамках виховних годин).
• Впровадження навчальної програми «Основи психології та 
міжособового спілкування»(Автор Громов С.В. 201 1 рік)
• Функціонування відеолекторію «Ми і Закон»
Тематика: Сучасне обличчя аддикції, Профілактика торгівлі людьми, 
Тендерні аспекти сім'ї, Профілактика насильства в сім'ї, Етика медичного 
працівника, Субкультури.
• Індивідуальна консультативна та корекційно-розвивальна робота
психолога зі студентами групи ризику.
Безпека навчальної діяльності та кола адміністративно-викладацького 
складу:
• Диспансерізація.
• Школа «викладача-початківця».
• Засідання ЦМК керівників груп.
• Засідання педагогічної Ради коледжу.
• Консультативний кризовий пункт при психологічній службі
коледжу(психолого -  педагогічні консиліуми).
• Підготовка ЦЗ начального закладу.



Диспансерізація: обов'язковий профілактичний огляд викладацького складу 
коледжу щорічно; у лікаря -психіатра один раз на п’ять років.

Школа «викладача-початківця»:
• Вивчення Статуту коледжу та правил внутришнього розпорядку.
• Поглиблене вивчення педагогічної етики та такту.
• Тренінгові вправи спрямовані на подолання кризових ситуацій в 
освітньому середовищі.
• Особистісно-орієнтований підхід при роботі зі студентами юнацького 
віку.

Засідання ЦМК керівників груп.
Тематика:
• Тактика роботи з батьками сучасних студентів.
• Дотримання прав студентів в умовах навчально-виховного процесу 
ПБМФК.
• Сучасні релігійні течії та субкульгури.
• Тактика роботи з проявами авітальної поведінки у студентів.
• Виховна робота зі студентами групи ризику.
• Тактика роботи з переселенцями з зони ООС, студентами зі СЖО.

Тематичні виховні години в групах:
• «Ксенофобія та расизм»;
• «Коли взаємовідносини з оточуючими стають проблемою»;
• «Вчись бути здоровим»;
• «Поведінка дітей в ризикованих ситуаціях» навчально-розвивальна гра 
«Фото-фішка»;
• «Профілактика суіцидальної поведінки молоді». «Методи подолання 
стресової напруги»;
• «Субкультури. Неформальні рухи молоді»;
• «Медіа компетентність, як запорука уникнення інформаційної війни».

Засідання педагогічної Ради коледжу.
Тематика:
• Дослідження результатів адаптації студентів нового набору.
• Дослідження морально-психологічного клімату в навчальних групах.
• Соціальна успішність студентів, випускників.
• Результати роботи з групою ризику.

Консультативний кризовий пункт з профілактики правопорушень, СЖО при 
психологічній службі коледжу.
Функціонування консультативного пункту з профілактики правопорушень в 
режимі психолого-педагогічного консиліуму в кризових випадках.



Склад: Заступник директора з виховної роботи, практичний психолог, 
керівник ЦМК керівників груп, юрист, завідувач відділення, медичний 
працівник, секретар.
Системність роботи, застосування новітніх технологій, дозволяє досягати 
позитивних результатів в щоденній кропіткій роботі навчально-виховного 
процесу Полтавського базового медичного фахового коледжу.
Під час дистанційного періоду освітнього процесу мережа ІШетеї виступає 
потужним чинником впливу на споживання аддиктивних речовин. Її вплив 
поширюється в двох протилежних напрямках — як стримуючому, так і 
стимулюючому аддиктивну поведінку. Істотною особливістю мережі є 
вільний і практично неконтрольований доступ до інформації першого 
(пронаркотичного) і другого (антинаркотичного) типу. Цю особливість, на 
нашу думку, необхідно використовувати при побудові соціальної технології 
профілактики аддиктивної поведінки. У свідомість споживачів наркотиків та 
людей, які просто цікавляться цією проблемою, необхідно впроваджувати 
максимально повну і достовірну інформацію про аддиктивні речовини, 
враховуючі віковий ценз. Це повинно проводитися з метою не допустити 
проникнення на місце можливих інформаційних прогалин широко 
поширених у молодіжному середовищі міфів, стереотипів і помилок.
За результатами дослідження рекомендовано винести питання адаптації 
студентів нового набору на засідання педагогічної ради коледжу. 
Рекомендації щодо векторів д ії :

1. Провести «круглий стіл» з керівниками груп та лідерами 
студентського самоврядування для розробки пропозицій, щодо 
покращення морально-психологічного клімату в коледжі, умов 
навчання та спілкування.
До 01.12.2021р.
Відповідальні: Громов С.В., психолог коледжу; Чемісова Т.С., 
заступник Директора з виховної роботи; Гречка Л.С., керівник ЦМК 
керівників груп.

2. Впроваджувати кращий фаховий досвід, нові методики профілактики 
хімічної залежності в рамках проведення лекторію «Ми і закон».
До 01.07.2022р.
Відповідальні: керівник лекторію «Ми і закон»; Громов С.В.,
психолог коледжу.

3. Провести спеціальну методичну та психологічну підготовку студентів 
груп нового набору, викладачів коледжу щодо успішного проведення 
сесій та подальшої мотивації успіху в навчальних колективах.
До 01.05.2022р.
Відповідальні: Громов С.В., психолог коледжу ; керівник ЦМК 
керівників груп; Редченко Л.В. та Іванова М.В., завідуючі 
відділеннями.

Практичний психолог Сергій ГРОМОВ


