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Актуальність проблеми обраної теми дослідження полягає в тому, що 

вступ до вищого військового навчального закладу (ВВНЗ) є для більшості 

абітурієнтів новим періодом життя, і одночасно, він є таким процесом, який 

вимагає активного пристосування до умов курсантського буття. Різкий перехід 

від адаптованого і відносно комфортного життя під опікою батьків та вчителів 

до курсантського, часто у першокурсників розпочинається з критичних 

обставин. Адаптація до нового етапу життя є однією з важливих проблем, тому 

вона є досить актуальною і потребує розробки програми психологічного 

супроводу. 

Метою дослідження є вивчення особливостей психологічного супроводу 

процесу адаптації курсантів вищих військових навчальних закладів до 

виконання завдань у навчально-бойових умовах. 

Психологічна адаптація - це процес встановлення оптимальної 

відповідності особистості до оточуючого середовища у ході виконання 

властивої людині діяльності, що дозволяє індивіду задовольняти актуальні 

потреби та реалізовувати пов'язані з ними визначні цілі в умовах збереження 

психічного та фізичного здоров’я, а також забезпечити відповідність психічної 

діяльності людини, її поведінки вимогам середовища [1]. 

Одним із головних завдань військового виховання є забезпечення процесу 

соціально-психологічної адаптації всіх категорій військовослужбовців у 



відповідності з їх військовим фахом, індивідуальними нервово-психічними 

особливостями та умовами служби. 

Дослідженням проблеми психологічного супроводу та підвищення 

ефективності навчально виховного процесу у вищій школі займалися            

Ф.П. Березін, А.І. Василевський, Т.С. Воропаєва, Г.С. Костюк, К.Г. Марквардт, 

В.О. Моляко, А.Г. Мороз та ін. Сам феномен адаптації давно вже служить 

об'єктом пильної уваги з боку зарубіжних (Г. Сельє, Г. Шефер, М. Яновіц, 

тощо) і вітчизняних вчених (Н.В. Александрова, А.В. Барабанщиків,                

В.І. Брудний, В.І. Вдовюк, С.Г.Вершловскій,  В.Я  Яблонко та ін).  

Відомо, що високий рівень адаптації впливає на ефективність діяльності 

будь-якого колективу, що є дуже важливим для Збройних Сил та інших 

військових формувань України. Цінність процесу адаптації проявляється в 

тому, що курсантський військовий колектив з високим рівнем адаптації 

згуртований, має більшу злагодженість при виконанні навчально-бойових 

завдань, доручень, наказів, а також забезпечує високий рівень несення 

службових обов’язків кожним курсантом. Також процес адаптації забезпечує 

високі результати виконання вправ, нормативів та завдань під час бойової та 

спеціальної підготовки.  

Високий рівень психологічного супроводу процесу адаптації курсантів 

вищих військових навчальних закладів є важливою ознакою курсантського 

колективу, яка в свою чергу повинна бути на високомурівні, для того 

щобколектив з високою ефективністю виконував свої задачі, тим самим  

забезпечуючи досягнення цілей та мотивів кожного курсанта. Від 

психологічного супроводу процесу адаптації вищих військових навчальних 

закладів залежать поточні та майбутні успіхи курсантів, процес їхнього 

професійного становлення [2, с. 26]. 

Аналіз наукової літератури показав, що теоретичні дослідження 

психологічного супроводу процесу адаптації курсантів до навчання у вищих 

військових навчальних закладах є складним, багатофакторним, 

взаємопов'язаним, поетапним процесом подолання адаптаційних труднощів та 



входження їх до сфери виконання професійних обов'язків в умовах специфіки 

ВВНЗ, що знаходиться в постійному розвитку. Успішна адаптація курсантів не 

тільки є ознакою психічного здоров'я і показником зрілості особистості, але і є 

гарантом  подальшого повноцінного професійного і особистісного зростання 

фахівця. 

З’ясовано, що адаптація в контексті військової освіти - це: 1) адаптація 

безпосередньо до навчання; 2) адаптація до виконання службових обов'язків, до 

службової діяльності; 3) адаптація у колективі, у спілкуванні. Проблема 

процесуадаптаціїкурсантівдо умов навчання у ВВНЗ являє собою одну з 

найважливішихзагальнотеоретичних проблем та є традиційним предметом 

дискусійбагатьохучених.  

Успішнаадаптаціякурсантів не тільки є ознакоюпсихічногоздоров'я і 

показникомзрілостіособистості, але і є гарантом  подальшого повноцінного 

професійного і особистісного зростання фахівця. 

Виходячи з вище зазначеного, нами було проведено дослідження 

особливостей процесу адаптації курсантів Відділення військової підготовки 

Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської 

академії (далі – ВВП МКТФ ОНМА) та розроблено тренінг психологічного 

супроводу процесу адаптації курсантів. Для діагностики процесу адаптації 

нами використовувалися наступні методи: спостереження, бесіда, аналіз 

продуктів діяльності та конкретні методики: особистісний опитувальник 

«НПН-А» (нервово-психічна нестійкість – акцентуація), методика оцінки 

адаптаційних здібностей особистості (багаторівневий особистісний 

опитувальник «Адаптивність – 200»), експрес-методика «Дезадаптівні 

порушення» (ДАП), методика діагностики міжособистісних та міжгрупових 

відносин «Соціометрія» Дж. Морено [4, с.176]. 

Визначено, що 36% курсантівадаптувалися до умов навчального закладу, 

30% мають ознаки дезадаптивних порушень, у 27 % досліджуваних виявлена 

висока нервово-психічна нестійкість. Виділено групу курсантів, які мають 

ознаки дезадаптації, високий рівень НПН. 



Розроблено тренінг психологічного супроводу процесу адаптації 

курсантів ВВП МКТФ ОНМА, метою якого є розвиток адаптивних 

можливостей курсантів.Тренінгскладається з 10 занять та розрахований на 

групукурсантів, в яку можевходити на більше 15 осіб. Задачі тренінгу: 1) 

підвищити процес адаптації у курсантів та надати належний психологічний 

супровід у ВВП МКТ ОНМА; 2) відчути особисту відповідальність кожного 

учасника тренінгу за власні професійні проблеми, навчити не відступати перед 

ними і не перекладати їх на інших; 3) усвідомити свою позицію в спілкуванні з 

підлеглими, зрозуміти та проаналізувати власні установки при сприйнятті 

підлеглих саме як особистостей; 4) формування вольових якостей; 5) зняття 

психоемоційної напруги; 6) підвищення рівня самооцінки. Серед методів 

тренінгу були обрані наступні – техніки та прийоми саморегуляції, групова 

робота; елементи індивідуальної роботи; методи арт-терапії, ігротерапія. 

Проведено апробацію розробленого тренінгу та визначено 

ефективністьвикористання тренінгу психологічного супроводу процессу 

адаптації курсантів ВП МКТФ ОНМА. 
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