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(Психологические науки)
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до Проблеми соціально-норматиВної регуляції трудоВої 
діяльності на ПочаткоВому етаПі Професійної адаПтації

У процесі розвитку особистість завжди залишається заручником суспільства, 
культури, історичних обставин, які «дають дозвіл на розвиток» окремих типів 
особистості, представників окремих верст, професійних груп. У певні критичні 
моменти існування суспільства, контроль розвитку особистості відбувається не лише 
шляхом поступальної регуляції діяльності окремих соціальних інститутів (у тому 
числі інститутів професійної соціалізації), а й, як наслідок соціальної біфуркації, у 
процесі революційних переворотів, масових заворушень.

Норми професійної діяльності визначають загальні правила взаємодії 
членів трудового колективу, ставлення до праці, продуктів професійної діяльності, 
трудового посту, поведінки та вчинків. Адаптаційний період передбачає 
інтеріоризацію основних норм професійної діяльності, які регулюють взаємодію 
членів трудового колективу. Професійне середовище як частина соціуму 
використовує загальнокультурну нормативну базу. Рівнева організація інститутів 
соціалізації забезпечує поступове входження у ціннісну свідомість особистості таких 
якостей  як «добро», «чесність», «порядність», «працелюбність», «людяність» тощо. У 
дослідженні, проведеному у 2008 році виявилося, що група моральнісних цінностей 
представлена загальними, абстрактними поняттями (переважно одним з полюсів 
біполярного утворення), які мають низький рівень смислової диференційованості  
[1]. Що дало можливість зробити висновок про те, що соціально-нормативна 
регуляція професійної діяльності, взаємовідносин з професійним середовищем 
(колективом, технологіями виробництва, продуктами праці, трудовим постом) 
здійснюється за рахунок смислових утворень, які у свідомості особистості існують у 
вигляді зовнішньо декларованих цінностей. 

Швидке прийняття норм професійного середовища, яке відображено у 
традиціях професійної спільноти, когнітивних схемах реконструкції (аналізу) 
ситуацій, вчинків, подій сприяє поліпшенню входження працівника у соціально-
психологічний простір колективу (позначає успішність адаптації не до діяльності, 
яку необхідно виконувати «що робити?», а до того «з ким робити?» і «де робити?»). 
Як зауважує В.О.Толочєк «…вибір професії – це не тільки здатність виконувати 
відповідні трудові функції, це й прийняття відповідного образу мислення, життя (авт. 
– яскравий приклад присяга у військових чи клятва Гіппократа у лікарів)» [2, c.98]. 
Працівник на цьому етапі має повторно (вперше це робиться у школі, ліцеї, вузі) 
зробити добровільний вибір професії, прийняти її, узгодити свою ціннісну свідомість 
з колективними цінностями, визначити, чи є професійна діяльність прийнятною, чи 
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не суперечить вона його переконанням та світогляду.

Адаптація до професійної діяльності може передбачати не стільки прийняття 
окремих норм моралі (оскільки їх інтеріоризація починається на ранніх етапах 
соціалізації: у школі, вузі), правил взаємодії, а пошук і орієнтацію на носіїв цих норм 
у конкретному професійному осередку, у окремих випадках на осіб, які відповідають 
за контроль та дотримання цих норм. У період адаптації до професійної діяльності 
вони набувають статус ситуативної референтності для працівника, яка може зникати 
на етапі професійної стабілізації. Період професійної адаптації є одним з ключових 
етапів у становленні особистісної ідентичності працівника.  Соціально-нормативна 
регуляція трудової діяльності зумовлює  розвиток ряду психічних підструктур, 
які визначають успішність адаптації працівника до професійної діяльності. У ході 
історичного розвитку, виникаючи як результат суспільної необхідності, професія 
вимагає працівника який відповідає певному типу, тобто має стандартизовані 
морфо-функціональні, психічні, інтелектуальні властивості, які є основою успішного 
виконання певного набору професійних дій та операцій які включені у систему 
професійної діяльності. 
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