
Поради практичного психолога студентам - першокурсникам у період адаптації. 

Радійте кожному дню, проведеному у ВСП «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького 

національного університету», адже цей період – неповторний! 

Беріть активну участь у заходах, які проводяться у навчальному закладі. 

Виконуйте рекомендації викладачів щодо навчання.  

Співпрацюйте з групою та завжди підтримуйте один одного.  

Регулярно відвідуйте заняття та активно відповідайте на парах.  

Стримуйте негативні емоції. Будьте впевненими у собі і своїх діях. 

Проявляйте активність і живіть життям коледжу. 

Не відмовляйте у допомозі тим, хто цього потребує.  

Будьте цілеспрямованими, ставте перед собою чітку мету та досягайте її.  

Концентруйте свою увагу на навчанні.  

Співпрацюйте з викладачами та студентами. 

Самовдосконалюйте свої знання. 

Ввічливо та з розумінням ставтесь до людей із особливими потребами.  

Не бійтесь пробувати щось нове для себе. 

Поважайте думку оточуючих. 

Намагайтесь досягти нових та корисних знань. 

Не порушуйте норм та правил поведінки. 

Посміхайтеся - на початку Вашої появи в новому колективі про Вас формується перше враження. 

Не поводьтеся гордовито – зміна оточення завжди стрес. З перших днів людина, якщо вона 

сором'язлива, найчастіше схильна вести себе напружено, уникати контактів, замикатися в собі. 

Таке Ваше холоднувате ставлення мо - жуть розцінити–як зазнайство. Тому, як би не було важко в 

перші дні, намагайтеся не «закриватися » від людей, діліться своїми враженнями.  

Проявляйте доброзичливість, терпимість, почуття гумору – намагайтеся не звертати уваги на чиюсь 

недоброзичливість, переводьте все на жарт. 

Приймайте колектив таким, який він є –хоч цей процес дуже складний. Хочеться, щоб люди були 

такими, якими ми їх хочемо бачити. А вони різні - кожен зі своїм досвідом і багажем проблем , зі 

своїм характером і темпераментом. Не гнівайтеся і не засмучуйтеся, і не прагніть переробити 

людей, вчіться терпимості. 

Не лінуйтеся - пам'ятайте, Ви на очах у колективу і його думка про Вас може коштувати Вам 

дорого, або навпаки стати хорошим стартом для нових відносин. 

У складних ситуаціях не хитруєте і, не викручуйтеся. Пам'ятайте,«все таємне рано чи пізно стає 

явним». Краще вчасно повідомити про помилку або про проблему, ніж зі страхом чекати, що все 

розкриється і вас покарають.  

Не обговорюйте інших - слідкуйте за собою і своїми словами. Пам'ятайте, що необережно кинутим 

словом можна боляче поранити.  


