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Професійно-трудова соціалізація як складова професійної освіти 

Сучасне українське суспільство в умовах соціально-економічних реформ  потребує підвищення вимог до професійної підготовки фахівців високої кваліфікації. Виникає потреба корегування професійної освіти як важливішого механізму створення кваліфікованих кадрів, задоволення актуальних потреб особистості, суспільства та держави.
Професійна освіта – процес і результат професійного становлення і розвитку особистості, які супроводжуються набуттям навичок, знань та умінь за конкретними професіями і спеціальностями. Але жодна педагогічна система, яка направлена тільки на посилення теоретичної і практичної підготовки фахівців, не буде мати успіх без врахування соціокультурної складової в цьому процесі, а саме – професійно-трудової соціалізації.
Професійно-трудова соціалізація - це сукупність процесів (соціальних і педагогічних), які різною мірою регульовані і дозволяють майбутньому фахівцю засвоювати систему установок, норм і цінностей, відповідних до певної соціальній ролі професіонала.
Соціалізація в процесі професійної освіти є важливою формою соціального регулювання становлення професіонала. Це регулювання направлене на:
	активізацію професійного самовизначення майбутнього фахівця, тобто на розвиток ставлення людини до своєї майбутньої професії, до самого себе як до потенційного або реального суб'єкту професійної діяльності;
	освоєння вимог, що пред'являються до людини тією або іншою спеціальністю, професією або їх групою і обумовлених техніко-економічними, соціальними, психологічними, санітарно-гігієнічними і іншими характеристиками виробничої діяльності;
	засвоєння базових та інструментальних цінностей професійного співтовариства, а також засвоєння традицій, норм і правил поведінки, які входять в професійну субкультуру.

В ході професійної соціалізації формується ряд професійно важливих якостей, що впливають на відношення особистості до себе як до професіонала, на успішність засвоєння та ефективність виконання професійної діяльності і ефективність її виконання, на проектування і корегування професійної кар'єри. До таких якостей відносяться установки, потреби, погляди, переконання і інші якості, які сприяють становленню системи професійних мотивацій.
Людина - не лише об'єкт, але й суб'єкт професійно-трудової соціалізації. Це означає, що в процесі професійної підготовки майбутній фахівець проявляє активність, самостійність, ініціативність та здатність робити свій вибір. Ці і інші здібності і зусилля допомагають формуванню неповторної особистості професіонала, пошуку «себе в професії», придбанню професійного іміджу, індивідуального стилю професійної діяльності Я-концепції професіонала.
Відносно регульована, цілеспрямована складова професійно-трудової соціалізації розглядається як професійне виховання.

