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Анотація
Розглянуто вплив методу анкетування та проективних методик на формування психологічного клімату
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Influence of survey method and projective techniques on formation of an academic group’s psychological climate.
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Вступ
Психологічний клімат студентської групи – це сукупність факторів, що визначають психологічний

стан студентського колективу, що бере участь в загальному навчальному процесі [1].

Результати дослідження
Що стосується студентської групи, то психологічний клімат у групі першокурсників залежить як

від умов навчання у ВНЗ, так і від адаптації студента до нових економічних чинників, що впливають
на соціальний статус студента після закінчення середньої школи до умов навчання у ВНЗ.

Часто має вплив на психологічний клімат зміна середовища оточення, проживання у гуртожитку,
умови організації навчального процесу, міжособистісні стосунки в академічній групі, а також стосун-
ки, що склалися в сім’ї під час навчання у школі. Як правило, має значення наявність лідера у групі.
Часто є лідером староста групи: це відмінник, відповідальна, толерантна, чуйна особа, що користу-
ється повагою всього колективу студентської групи. Проте, іноді трапляється, що на психологічний
клімат та стосунки, що склалися у групі, має вплив неформальний лідер. Буває, що ця особа може
бути не ідеальною з боку успішності чи поведінки, проте до неї дослухаються, в неї знаходять підт-
римку, їй довіряють всі студенти групи [2]. Щоб урегулювати стосунки в групі та призначити на по-
саду старости особу, яка, наче барометр, відчуватиме емоції студентської групи та буде провідником
та дзеркалом настроїв студентського колективу і допомагатиме всій групі адаптуватися до нових
умов навчання у ВНЗ, куратори ВНТУ пройшли тренінги у школі кураторів. Ці тренінги започатко-
вані Службою психологічної підтримки при Головному центрі виховної роботи під керівництвом
Мацко Л.А. Викладачами, що працюють кураторами першого курсу, була засвоєна низка методик
визначення психологічного стану групи:

1) анкетування – для визначення загального рівня психологічного клімату в колективі;
2) застосування проективних методик;
3) метод виявлення неформального лідера групи [3].
Всі тренінги спрямовані на покращення та пришвидшення процесу адаптації абітурієнтів до сту-

дентського життя. Психологічний клімат є основним чинником, що впливає на процес адаптації до
нових умов навчання, якості успішності та подальшого успішного засвоєння навчальних програм
дисциплін. Робота куратора спрямована на мінімізацію психологічної напруги у студентській групі
під час складання першої сесії, адаптації студентів до умов проживання в гуртожитку, підтримки
соціально незахищених студентів (сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних сімей).

Висновки
Застосування куратором освоєних методик дало змогу покращити психологічний клімат у групі

2ПІ-15б, внаслідок чого немає незадовільних оцінок за підсумками першої сесії.
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