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ПОРАДИ УЧНЮ-ПЕРШОКУРСНИКУ 

Період адаптації першокурсника пов'язаний із руйнуванням раніше 

сформованих стереотипів, що може породжувати труднощі як у навчанні, так і в 

спілкуванні. Тому, ось декілька порад для того, щоб процес адаптації пройшов 

легше. 

ПОРАДА 1. Постійно дбайте про своє здоров'я. Підтримуйте чудову фізичну 

форму 

• Дотримуйтеся чіткого розпорядку дня, режиму праці, відпочинку, сну. 

Пам'ятайте, що регуляція циклу «активність — сон» відбувається через механізми 

біологічного годинника. 

• День починайте з ранкової гімнастики. Не забувайте робити 5—10-хвилинні 

фізкультпаузи через кожні 2—3 год впродовж дня. 

• Не забувайте про зміну діяльності впродовж дня: заняття розумовою працею 

потрібно чергувати з фізичними навантаженнями. Обов'язково потрібен активний 

відпочинок, прогулянки просто неба. Щодня ходіть півгодини швидкою ходою. 

• Лягайте спати у певний час (22:00—22:30). Приміщення перед сном 

провітрюйте. Середня тривалість сну становить 7—8 год. 

ПОРАДА 2. Починайте день із гарним настроєм 

Щоранку працюйте над собою. Не забувайте говорити собі слова, які підба-

дьорюють. Говорячи із собою щодня, ви можете навчитися керувати своїми 

думками. 
— Саме сьогодні я буду щасливим. 

— Саме сьогодні я радітиму, життю й буду щасливим, любитиму й віритиму, що ті, кого я люблю, 

— люблять мене. 

ПОРАДА З. Дотримуйтеся здорового способу життя. Скажіть шкідливим 

звичкам «Ні!». Корисним звичкам — ТАК! 

ПОРАДА 4. Навчіться керувати своїми емоціями. Використовуйте агресивну 

енергію з мирною метою 

Конструктивні способи подолання агресії: 

• Виконати фізичні вправи (гімнастика, аеробіка, віджимання від підлоги, біг, 

катання на велосипеді). 

• Зайнятися силовими видами спорту (бокс, боротьба). 

• Фізично працювати до сьомого поту. 

• «Зірвати злість» на неживому об'єкті: побити подушку, диван, боксерську 

грушу, розбити посуд, пошматувати газету. 

• Масаж, особливо потиличної частини спини, з метою усунення напруження. 

• Викричатися, не спрямовуючи свій крик на об'єкт роздратування (на самоті, 

в окремому приміщенні, лісі). 

• Поговорити про ситуацію, що спричиняє роздратування, з близькою для вас 

людиною. 

• Висловити уявному об'єкту роздратування своє невдоволення. 

• Написати листа об'єкту роздратування, але не надсилати його. 

• Зміна виду діяльності на ту, яка допомагає вам відволіктися від проблеми. 

• Комунікативна техніка «Я-повідомлення»: висловлюючи почуття 

співрозмовнику щодо ситуації, яка вас дратує, викликати співчуття та бажання 

зрозуміти вас і не зруйнувати стосунки. Наприклад: «мене переповнює гнів, я злий, 
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 я розлючений, я агресивний, я страшно сердитий. Мене дратує ця ситуація, мені не 

по собі, мені нестерпно боляче». 

• Асоціативне «Я-повідомлення»: злий, як тигр; цієї миті я схожий на бочку 

пороху, яка може зірватися. 

• Релаксація (м'язове розслаблення). 

• Медитація (від лат. «розмірковую»). 

ПОРАДА 5. Будьте доброзичливі до інших 

• Помічайте добро в людях. 

• Будьте чуйними. 

• Радійте успіхам друзів. 

• Не заздріть. 

• Співчувайте, співпереживайте кожному з них у біді, приходьте на допомогу. 

• Будьте чесними (сказав — виконай, не впевнений — не обіцяй, помилився — 

зізнайся). 

• Бережіть таємниці, які вам довіряють. 

• Не будьте жадібними. 

• Умійте спокійно прийняти допомогу, поради й зауваження інших. 

• Щодня давайте зрозуміти рідним словами, жестами й турботою, як ви їх 

любите. 

• Ні в кого ніколи не забирайте надії. Можливо, це єдине, що в нього є. • 

• Оцінюйте людей за розміром серця, а не за розміром банківського рахунку. 

ПОРАДА 6. Не витрачайте бездумно ані часу, ані слів, їх не можна повернути 

Сплануйте свій день. Для людини, стан якої наближається до стресового, час 

прискорює свій біг. Тому вона відчуває непомірну завантаженість і брак часу. 

Упоратися з перевантаженнями елементарно: розпишіть свої дії, розподіливши за 

ступенем важливості, й виконуйте свій план. 

ПОРАДА 7. Розвивайте свій розум 

• Що більша зацікавленість у нових знаннях — то краще запам'ятовується. 

• Починаючи запам'ятовувати, поставте перед собою мету — запам'ятати 

ненадовго, надовго, назавжди. Установка на тривале збереження інформації 

сприятиме кращому запам'ятовуванню. 

• Враховуйте такий ефект: якщо розв'язання якогось завдання перервати, воно 

запам'ятається краще порівняно з тими завданнями, які було розв'язано швидко й 

легко. 

• Краще двічі прочитати і двічі відтворити, ніж п'ять разів читати, не 

відтворюючи. 

• Починайте повторювати матеріал «по гарячих слідах», краще перед сном і 

зранку. 

• Враховуйте «правило краю»: зазвичай краще запам'ятовується початок і 

кінець інформації, а середина «випадає». 

• Усе, що ви вчите, намагайтеся застосовувати. Справжня мета навчання — не 

повторення, а застосування. 

• Пам'ять можна тренувати, і за бажанням її можна поліпшити. 

ПОРАДА 8. Навчіться позитивно спілкуватися, уникати конфліктних ситуацій 

Кожен із нас у житті час від часу потрапляє в конфліктні ситуації. Досить 

часто вони залишають у душі неприємний слід. Але знання правил безконфліктної 
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 поведінки та вміння поетапно розв'язувати проблемні ситуації допоможе вам 

грамотно підходити до розв'язання конфліктів або взагалі їх уникати. 

Правила безконфліктної поведінки 

• Менше ображайтеся. 

• Розв'язуйте суперечливі запитання тут і тепер, не відкладаючи їх. 

• Намагайтеся адекватно сприймати й усвідомлювати конфлікт. 

• Спілкуйтеся відкрито. 

• Намагайтеся зрозуміти позицію іншої людини зсередини (поставте себе на 

місце іншого). 

• Аргументуйте свої бажання для себе та іншого. 

• Будьте готові подолати своє самолюбство, визнати свої помилки, 

вибачитися. 

• Запам'ятайте! Коли виграють обоє, то швидше приходить домовленість, 

оскільки це відповідає їхнім інтересам. 

ПОРАДА 9. Грамотно готуємося до іспитів 

Запам'ятайте: іспити — це свято знань, розуму і кмітливості. 

1. Організуйте підготовку до іспитів за чітким планом. Складіть режим дня, де 

будуть зазначені години для занять і відпочинку. Визначте свої біологічні ритми 

(«жайворонок» або «сова») і залежно від цього максимально завантажте ранкові або, 

навпаки, вечірні години, враховуючи періоди інтелектуального піднесення і години 

спаду. Обладнайте місце для занять: зручно розмістіть потрібні підручники, 

посібники, конспекти тощо. 

2. Правильно організуйте вивчення навчального матеріалу. Спершу слід 

переглянути весь матеріал і розподілити його так: якщо треба вивчити 100 запитань 

за 4 дні, то в перші 2 дні вивчають 70 % усього обсягу, третього дня — решта, 

четвертого — повторюють вивчене. При цьому складні теми варто чергувати з 

простішими — не обов'язково вчити всі питання поспіль. Найголовніше: ніколи не 

слід намагатися вивчити весь підручник напам'ять. Ваше завдання — не визубрити, 

а зрозуміти. Тому концентруйте увагу на головних думках. 

3. Обов'язково робіть короткі перерви. Намагайтеся не вживати каву, міцний 

чай, медичні препарати тощо. Нервова система перед іспитами — у стані 

підвищеного збудження. 

4. Останні 24 год перед іспитом займіться будь-якою справою, яка відвертає 

увагу: прогуляйтеся, послухайте музику, добре виспіться, займіться буденними 

справами тощо. 

5. І ще... про шпаргалки. Використання шпаргалок на іспиті найчастіше 

закінчується дуже сумно. Вони потрібні лише тим, хто краще запам'ятовує матеріал 

під час конспектування, — викладений коротко (у вигляді тез), він краще 

тримається у пам'яті. Шпаргалки зручно перечитувати перед самим іспитом, а от 

брати на іспит не варто. 

ПОРАДА 10. Впевненість у собі — запорука життєвого успіху 

«15 кроків до впевненості в собі» 

(Із досвіду відомого американського психолога Філіпа Зімбардо) 

• Зізнайтеся собі у своїх сильних і слабких сторонах і відповідно сформулюйте 

свою мету. 
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 • Встановіть, що для вас цінне, у що ви вірите, яким хотіли би бачити своє 

життя. Проаналізуйте свої плани й оцініть їх з погляду сьогоднішнього дня: що 

тепер для вас найголовніше. 

• Докопайтеся до суті, проаналізуйте своє минуле. Спробуйте зрозуміти й 

вибачити тих, хто змусив вас страждати, не допоміг, хоча й мав змогу. Вибачте собі 

самому минулі помилки. 

• Почуття провини й сорому не допоможуть вам досягти успіху. Не дозволяйте 

собі віддаватися їм. 

• Шукайте причини своєї поведінки у фізичних, соціальних, економічних 

аспектах нинішньої ситуації, а не у своїх вадах. 

• Не забувайте, що кожну подію можна оцінити по-різному. Такий погляд 

дасть вам змогу поблажливо ставитися до людей і великодушно переносити те, що 

може здатися приниженням чи агресивністю. 

• Ніколи не говоріть про себе погано; не приписуйте собі негативних рис: 

«дурний», «потворний», «нездібний», «невезучий» тощо. 

• Ваші дії можуть мати різну оцінку; якщо їх конструктивно критикують, 

скористуйтеся цим для свого блага, але не дозволяйте іншим критикувати вас як 

особистість. 

• Пам'ятайте, що інколи поразка — це удача; з неї ви можете зробити 

висновок, що ставили хибну мету, не варту зусиль, а можливих неприємностей 

вдалося уникнути. 

• Не миріться з людьми, заняттями й обставинами, які змушують вас відчувати 

свою неповноцінність. 

• Дозволяйте собі розслабитися, дослухатися до своїх думок, зайнятися тим, 

що вам до душі. Так ви зможете краще зрозуміти себе. 

• Вправляйтеся у спілкуванні; насолоджуйтеся відчуттям тієї енергії, якою 

обмінюються люди — такі несхожі та своєрідні. 

• Не треба надто оберігати своє «Я» — воно значно міцніше й пластичніше, 

ніж вам здається; гнеться, але не ламається. Нехай краще зазнає короткочасного 

емоційного удару, ніж опиниться в бездіяльності й ізоляції. 

• Поставте собі важливу віддалену мету, на шляху до якої треба досягти 

меншої, проміжної. Зважте, які засоби потрібні, щоб досягти цієї мети. Не 

залишайте поза увагою кожен свій успішний крок і не забувайте заохотити й по-

хвалити себе. Не бійтеся бути нескромним, адже вас ніхто не чує. 

• Ви — не пасивний об'єкт, на який звалюються неприємності, не травинка, на 

яку можуть наступити. Ви — вершина еволюційної піраміди, втілення надій своїх 

батьків, неповторна особистість. Якщо ви впевнені в собі, то перешкоди стають для 

вас викликом, а виклик спонукає до звершень. І неприємності відступлять, тому що 

ви, замість того, щоб турбуватися, як вам жити, занурюєтеся в гущу життя. 

 


