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Визначальною характеристикою розвитку людства у ХХІ столітті став процес 

глобалізації. Одним з його проявів є виникнення глобальних проблем, серед яких чи не 

найважливіше місце посідає екологічна, пов’язана з загрозами існування людства як 

планетарного співтовариства людей. 

Ми переконані, що головною причиною глобальної екологічної проблеми стала криза 

духовної культури, обумовлена світоглядом особистості, адже саме світогляд визначає 

ставлення людини до навколишнього світу [2, с. 263]. Звісно, світогляд окремої особистості, 

соціальної групи чи соціальної спільноти має індивідуальні риси й відрізняються від інших. 

Ми говоримо про світогляд у широкому розумінні, тобто маємо на увазі загальні орієнтацію 

людини або соціуму на певну систему уявлень про світ.  

Нинішній етап розвитку матеріального виробництва і буття суспільства в цілому, 

змінюючи теорію і практику природокористування, змушує переглянути світогляд, який його 

забезпечує [1, с. 109]. У такій ситуації визначальним фактором формування цілісного 

світогляду суспільства повинен стати екологічний фактор. 

Екологічний фактор буття суспільства став потужним каталізатором, який змушує 

людей через призму загрози глобальної екологічної кризи переосмислювати традиційні 

світоглядні уявлення про взаємини суспільства з природою, їх діалектичну єдність. Це, в 

свою чергу, обумовлює переосмислення соціальної цінності природи, цілей, методів і 

спрямованості перетворення природного світу, екологічних прерогатив розвитку науки, 

техніки й матеріального виробництва, пошуки якісно нових способів технологічного 

оволодіння природою, економічних і політичних форм організації суспільної 

життєдіяльності (здатних забезпечити гуманістичні потреби всебічного розвитку людини, 

сприятливих умовах фізичного існування), правових і моральних норм 

природокористування, форм і методів екологічного виховання людей, орієнтації їх 

світогляду, соціальної та творчої активності на вирішення екологічних проблем. Тобто, 

постає необхідність зміни самого способу буття людини в світі. 

Уніфікація світоглядних орієнтацій може здійснюватись у напрямку екологізації 

світогляду, тобто його насичення сучасними уявленнями про глобальні масштаби і наслідки 

соціоприродної еволюції, єдності історичних доль всього людства, моральний вимір 

природокористування. Вагома роль у цьому процесі належись системі освіти. Державним 

освітнім стандартом передбачено, що підготовка фахівця для певного виду професійної 

діяльності здійснюється у процесі міждисциплінарного взаємозв’язку вхідних, проміжних і 

вихідних знань, умінь і навичок. Тому, формування екологічної свідомості людини є 

важливим завдання будь-якої навчальної дисципліни, яка зорієнтована висвітлювати людські 

цінності через призму соціальних і культурних умов життєдіяльності. 
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Дуже часто трапляються ситуації, коли людина знайшла омріяну роботу, пройшла 

співбесіди, але їй важко закріпитися в колективі. Вважається, що у неї проблеми з 

адаптацією до нового місця роботи. Дослідники вважають, що успішна адаптація працівника 

залежить від організаційних та професійних чинників, серед яких об’єктивна оцінка ділових 

якостей працівника, професійна орієнтація працівника, сприятливі умови праці, 

доскональний механізм управління персоналом тощо [1].  

Е. Шейн визначає адаптацію як процес пізнання низок влади, процес досягнення 

доктрин, прийнятих в організації, процес навчання, усвідомлення того що є важливим в цій 

організації або її підрозділах [3]. 

Успішність адаптації залежить від характеристик виробничого середовища й самого 

працівника. Чим складніше середовище, чим більше відмінність її від звичного виробничого 

середовища на колишньому місці роботи, чим більше пов'язано з нею змін, тим важче 

проходить процес адаптації [4].  

Адаптація як процес характеризується певною тривалістю, і отже, має свій початок і 

закінчення. Якщо відносно початку адаптації питань не виникає (це початок діяльності 

працівника в нових умовах), то визначити її закінчення вельми важко. Річ у тому, що 

адаптація – це процес, що протікає постійно в міру зміни чинників зовнішнього середовища 

трудової діяльності працівника, та й зміни самої людини. Тому адаптація має відношення й 

до людини, яка не міняла робочого місця [2].  

З позицій управління кадрами, формування трудового потенціалу, визначення термінів 

адаптації велике значення має з'ясування такого поняття, як межа адаптації.  

При визначенні термінів адаптації як її межа, або точка відліку завершення її як 

процесу, можуть використовуватися певні кількісні показники, що характеризують окремі 

сторони адаптації, або система показників (А.П. Волгін, В.І. Матірко). Зокрема, можна 

виділити: 

-об'єктивні показники – рівень і стабільність кількісних показників праці (систематичне 

виконання норм, якісне виготовлення продукції, відсутність порушень у ритмі роботи 

конвеєрної або потокової лінії, професійна стійкість, зростання кваліфікації, рівень трудової 

дисципліни і т.п.); 

-суб'єктивні показники – рівень задоволеності своєю професією, умовами праці, 

колективом тощо [4].  

Професійна адаптація полягає в активному засвоєнні професії, її тонкощів, специфіки, 

необхідних навичок, прийомів, засобів прийняття рішень. Вона починається з того, що після 

з'ясування досвіду, знань і характеру новачка для нього визначають найбільш сприятливу 

форму підготовки, наприклад, направляють на курси або прикріплюють наставника. 

Складність професійної адаптації залежить від широти й різноманітності діяльності, інтересу 

до неї, змісту праці, впливу професійного середовища, індивідуально-психологічних 

властивостей особистості [4]. 

 

Список використаних джерел 

1. Демкович О. С. Сутність та основні чинники адаптації персоналу підприємств у 

ринкових умовах господарювання. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. 2012. № 

727. С. 46–48. 

2. Єременко Л. В. Фактори задоволеності працею і мотивації професійної діяльності: Зб. 

наук. праць Класичного приватного університету «Теорія і практика сучасної 

психології». Запоріжжя  2018. Вип.1, С. 146-149. 

3. Шейн Э. Организационная культура и лидерств. СПб.: Питер, 2007. С. 336. 

4. Овсяннікова В.В. Проблеми психологічної адаптації персоналу організації. 

Науковий керівник: Єременко Л.В., к.психол.н., ст. викладач кафедри суспільно-

гуманітарних наук, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного 

 


