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Вивчення професіоналізації особистості є ак-туальним напрямком психології та акмеології, оскільки найбільш значущим видом діяльності дорослої людини є професійна діяльність, яка займає велику частину життя. Професіоналі-зація обов’язково супроводжується змінами у структурі особистості. З одного боку, у людини відбувається посилення та інтенсивний розви-ток якостей, які сприяють успішному здійснен-ню діяльності, а з іншого – зміна, придушення і навіть руйнування структур, що не беруть участі у цьому процесі. У разі, якщо професійні зміни носять негативний характер, тобто порушують цілісність особистості, знижують її стійкість й адаптивні можливості, їх слід розглядати у якос-ті професійних деформацій.  Деформуючі тенденції потенційно закладені у всіх видах професійної діяльності. На рівні оcобистості професійна деформація особливо поширена серед представників соціономічних професій. Інтенсивно піддаються професійній деформації і співробітники правоохоронних ор-ганів.  
Метою нашого дослідження є виявлення осо-бистісних передумов професійної деформації ВНЗ, рівня розвитку професійної правової свідо-мості у курсантів вузів МВС; вивчення динаміки особистісних передумов професійної деформації та рівня професійної правової свідомості у про-цесі експериментальної роботи.  Службова діяльність особового складу орга-нів внутрішніх справ пов’язана з підвищеною відповідальністю співробітників за свої дії. Під час виконання службового обов’язку співробіт-никам нерідко доводитися знаходитися у ситуа-ціях з непередбачуваним результатом, які харак-теризуються недостатньою визначеністю рольо-вих функцій, психічними і фізичними переванта-

женнями, необхідністю спілкуватися з найрізно-манітнішим контингентом громадян, що вима-гає від співробітника рішучих дій і здатності пі-ти на ризик. Ці специфічні особливості професій-ної діяльності чинять значний вплив на особис-тісні характеристики її представників і можуть призводити до негативних соціально-психоло-гічних наслідків.  Праці Е. А. Вертягіної, Є. В. Скворцової, В. Л. Ва-сильєва, Н. Л. Гранат, М. А. Дмитрієвої, А. М. Зімі-чева, В. С. Медведєва, К. К. Платонова, Н. П. Фетіс-кіна та ін. відображають специфіку професійно-го становлення майбутніх співробітників право-охоронних органів, яка полягає у тому, що важ-ливим є їх розвиток не тільки як професіоналів, що володіють професійно важливими особистіс-ними властивостями, але і як особистостей з особливими морально-вольовими, цивільними якостями, готовністю до правоохоронної діяль-ності, сформованою професійною правовою ку-льтурою і правосвідомістю. Отже, професійне становлення курсантів ВНЗ системи МВС у пері-од навчання являє собою процес динамічного розвитку особистості, центральним новоутво-ренням якого є професійна правова свідомість.  Проблема професійної правової свідомості співробітників правоохоронних органів розкри-вається у дослідженнях П. П. Баранова, Н. Л. Гра-нат, Н. Я. Соколова, Е. А. Белканова, А. В. Грошева, В. Б. Ісакова, В. М. Кудрявцева, К. А. Мокачева, І. Ф. Покровського, О. П. Семітко, В. П. Сальникова, В. М. Столовського, А. Г. Хабібулліна, Н. В. Щер-бакової, В. А. Щегорцева, Д. Н. Узнадзе та ін.  Узагальнення позицій дослідників у цій обла-сті дозволяє позначити професійну правову сві-домість як обумовлену специфікою соціальної ролі та правоохоронної діяльності професійно формовану систему правових ідей, поглядів, по-
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 У статті викладено результати аналізу формування професійної правової свідомості як стрижневого 

особистісного новоутворення, що перешкоджає професійній деформації особистості курсантів ВНЗ МВС. 
Встановлено, що в умовах професійної діяльності вагомого значення набувають індивідуально-типологічні 
особливості особистості, підкріплені її смисловими утвореннями й особливостями поведінки та активності.  
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чуттів, ціннісних орієнтацій, що визначають спо-сіб життя і мотиви поведінки у службовій сфері представників правоохоронної сфери. Структур-ними компонентами професійної правової свідо-мості з урахуванням механізмів їх формування є мотиваційний (професійні мотиви й установки), когнітивний (правові знання, навички правоохо-ронної діяльності, професійна рефлексія), емо-ційний (морально-ціннісне ставлення до права, професійна самооцінка), поведінковий (профе-сійна адаптація). Сформованість професійної правової свідомості є основним чинником, що перешкоджає професійній деформації особисто-сті курсантів, що навчаються у ВНЗ МВС, і є голо-вною умовою профілактики її виникнення.   Специфіка навчально-професійної діяльності у ВНЗ МВС призводить до певних трансформацій особистості, які знаходять своє відображення у спотворенні професійної «Я-концепції» та право-вої свідомості особистості курсантів старших курсів. У процесі професійного становлення кур-сантів формується професійна «Я-концепція» і професійно-правова свідомість як стирижневі особистісні новоутворення, структурними ком-понентами котрих є: 1) мотиваційний (профе-сійні мотиви й установки), 2) когнітивний (правові знання, навички правоохоронної діяль-ності, професійна рефлексія); 3) емоційний (морально-ціннісне ставлення до права, профе-сійна самооцінка); 4) поведінковий (професійна адаптація, саморегуляція поведінки).  Сучасні наукові підходи та практичні аспекти професійної підготовки співробітників правоо-хоронних органів у ВНЗ МВС характеризуються наявністю суттєвих протиріч: між сучасними вимогами до особистості співробітника правоо-хоронних органів, що пред’являються суспільст-вом , а також нормативними правовими актами та документами МВС, і здатністю конкретної людини протистояти професійній деформації; між специфікою організаційно-змістових аспек-тів професійної підготовки у ВНЗ системи МВС і психологічними можливостями курсантів, що навчаються у цих навчальних закладах; між об’є-ктивною потребою у профілактиці професійної деформації особистості курсантів у процесі про-фесійної підготовки у ВНЗ системи МВС і недо-статньою розробленістю методологічних, зміс-тових і технологічних засад цього процесу .  Слід зазначити, що ефективність профілакти-ки професійної деформації у курсантів ВНЗ сис-теми МВС визначається сукупністю психологіч-них умов цілеспрямованого формування профе-сійної правової свідомості як стрижневого осо-

бистісного новоутворення, що перешкоджає професійній деформації у процесі професійного становлення.  Метою цієї статті є вивчення психологічних особливостей попередження професійної дефор-мації особистості курсантів ВНЗ МВС. У дослі-дженні взяли участь 45 курсантів 1–5 курсів.  У процесі вирішення поставлених завдань використано комплекс взаємодоповнювальних методів: методика діагностики професійної мо-тивації К. Замфір, О. О. Реана, тест смисложиттє-вих орієнтацій (СЖО) Д. О. Леонтьєва, МЛО «Адаптивність» А. Г. Маклакова і C. B. Чермяніна, тест інтелекту Г. Айзенка, опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки» В. І. Моросанова [11].  Дослідження проводилося з урахуванням осо-бливостей професійного становлення на різних етапах навчання у вишу. Визначення специфіки завдань на кожному атапі навчання пояснюєть-ся характером зміни внутрішніх передумов і по-зиції особистості щодо мотивації майбутньої професійної діяльності і призводить до форму-вання професійної правової свідомості, а отже, і попередження проявів професійної деформації.  
– Початкови й етап навчання (1 курс) мав на меті забезпечення умов адаптації та фор-мування стійкої професійної мотивації у навчальній діяльності курсантів.  
– Основний етап навчання (2–4 курс) був спрямований на забезпечення умов форму-вання особистісної професійної спрямовано-сті у курсантів, що навчаються у ВНЗ систе-ми МВС.  
– Заключний етап навчання (5 курс) прис-вячений створенню умов становлення про-фесійної правової свідомості.  Для проведення аналізу виділено три групи курсантів за ступенем схильності до професійної деформації, позначені як: «толерантна група», «нейтральна група», «група ризику».  Найбільш сформованою професійна правова свідомість за всіма компонентами виявилась у курсантів, що відносяться до толерантної групи за ступенем вираженості передумов до профе-сійної деформації особистості. При цьому моти-ваційний і поведінковий компоненти розвинені вище, ніж когнітивний й емоційний.  Курсанти, віднесені до нейтральної групи виявилися більш рівномірно розподілені за рів-нями сформованості професійної правової свідо-мості, з тенденцією до зниження, тому що висо-кий рівень виявлено у найменшої кількості рес-пондентів. У цій групі вищі показники мотива-ційного та когнітивного компонентів, тоді як емоційний і поведінковий трохи нижчі. Це гово-
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рить про те, що курсанти у цілому зорієнтовані на освоєння професії, проте особливості розвит-ку їх емоційно-вольової сфери та поведінки де-що ускладнюють процес професійної адаптації.  У курсантів, віднесених до групи ризику, чіт-ко простежується тенденція до зниження рівня сформованості професійної правової свідомості за всіма компонентами порівняно з іншими гру-пами. Найменші показники відзначені по когні-тивному і поведінковому компонентам, що гово-рить не тільки про слабку успішність і труднощі адаптації до навчально-професійної діяльності, але й у цілому про слабкість рефлексивних і ре-гулятивних функцій.  Проаналізувавши отримані дані, можна зро-бити висновок, що на початковому етапі профе-сійного становлення, а саме період навчання курсантів у ВНЗ системи МВС є характерним оволодіння системою основних ціннісних уяв-лень, що характеризують профеcійну спільність, оволодіння спеціальними знаннями, вміннями, навичками, необхідними і важливими для май-бутньої професійної діяльності та інших життє-во важливих сфер.  У зв’язку з цим професійне становлення кур-сантів у період навчання у ВНЗ системи МВС роз-глядається як процес динамічного розвитку осо-бистості, центральним новоутворенням якого є формування професійної правової свідомості, що перешкоджає у подальшому професійній де-формації особистості співробітників правоохо-ронних органів.  Разом з тим, слід зазначити, що переважна більшість досліджень вивчення цього психологі-чного феномену зосереджене на його проявах й усуненні у період безпосередньої професійної діяльності, тобто носить реабілітаційний харак-тер. Враховуючи, що трансформація особистості під впливом професії починається на початко-вих етапах професійного становлення та розвит-ку, тобто в освітньому процесі, то очевидною стає необхідність наукового і практичного ви-вчення психологічних умов профілактики про-фесійної деформації у курсантів ВНЗ системи МВС, що і стало метою нашого дослідження .  Таким чином, виявлено наступний зв’язок: в умовах професійної діяльності найбільш вагоме значення мають індивідуально-типологічні осо-бливості особистості, підкріплені її смисловими утвореннями й особливостями поведінки та ак-тивності. Кореляційний аналіз отриманих ре-зультатів показав, що індивідуально-типологіч-ні особливості (а саме: рівень інтелекту, нервово-психічна стійкість і гнучкість) впливають на 

осмислення особистістю цілей у житті і можли-вістю саморегуляції своєї поведінки, у свою чер-гу оcобистісно-смислові конструкти (моральна нормативність) обумовлюють моральну поведі-нку, і те й інше важко при наявності виражених акцентуацій характеру .  Представлені вище результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі виснов-ки: формування професійної деформації особис-тості у курсантів обумовлено трьома групами чинників: індивідуально-типологічні (рівень інтелекту, акцентуації характеру, нервово-пси-хічна стійкість, гнучкість), особистісно-смислові (внутрішня мотивація, смисложиттєві орієнта-ції, моральна нормативність), поведінкові (рівень моральної свідомості, самоінтерес, пси-хотичні реакції і стани, психологічний захист, саморегуляція поведінки).  У кожній з груп чинників мають місце коре-ляції, що відображають як внутрішні, так зовні-шні зв’язки між чинниками: 
– чим нижчий рівень інтелекту і нервово-психічна стійкість особистості, тим яскравіші прояви акцентуйованих рис, що, у свою чергу, веде до зниження гнучкості поведінки; 
– чим вища свідомість життя і чіткіші смисло-життєві орієнтації, тим вища моральна нор-мативність поведінки і внутрішня мотива-ція вибору професії; 
– взаємозалежність поведінкових чинників зводиться до групування по прояву сфер особистості (емоційно-вольова, психомотор-на, соціально-психологічна), не корелюючи при цьому між собою, що вказує на детермі-націю поведінкових процесів іншими особи-стісними сферами; 
– індивідуально-типологічні особливості впливають на осмислення особистістю ці-лей у житті і можливість саморегуляції своєї поведінки, у свою чергу, особистісно-смис-лові конструкти зумовлюють моральну по-ведінку, і те й інше ускладнюється наявніс-тю акцентуацій характеру.  За ступенем схильності особистості до профе-сійної деформації виділяється три групи: толе-рантна група (відсутність схильності до даного явища, особистість може протистояти деформа-ції), нейтральна група (ймовірність професійної деформації нижча і більш відстрочена, залежить від зовнішніх умов) і група ризику (висока схи-льність до професійної деформації, яка може проявлятися у період оволодіння професією). Серед курсантів найчисленнішою є нейтральна група схильності до професійної деформації, по-ширеною є група ризику і найбільш рідко зустрі-чається толерантна група.  
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Рівень сформованості професійної правової свідомості у курсантів нейтральної групи та гру-пи ризику нижчий, ніж у курсантів толерантної групи за всіма компонентами, що свідчить про необхідність проведення профілактичної робо-ти вже у період їх професійного становлення.  За сукупністю особистісних особливостей курсанти ВНЗ системи МВС можуть бути толера-нтні, нейтральні або мати ризик професійної деформації, що впливає на процес формування професійної правової свідомості і визначає висо-кий, середній або низький рівень його розвитку у період професійного навчання.  Профілактика професійної деформації пред-ставляє собою сукупність попереджувальних заходів, орієнтованих на зниження ймовірності розвитку передумов і проявів професійної дефо-рмації, і включає заходи як психологічного, так і непсихологічного організаційно-управлінського, виховного характеру. До приватних завдань, що вирішуються у процесі профілактики професій-ної деформації працівників органів правопоряд-ку, слід віднести: розробку та впровадження у практику критеріїв професійного відбору осіб, придатних для роботи в ОВС (морально-етичні установки, емоційна стійкість, сміливість, рішу-чість і відповідальність за свої дії, ініціативність, старанність, готовність до роботи в екстремаль-них умовах при тривалих психічних і фізичних навантаженнях і т. д.); вироблення професійного імунітету і високої культури роботи; розвиток морально-психологічної стійкості та ділової спрямованості; формування у працівників уста-новки на дотримання у роботі кодексу професій-ної честі; вдосконалення стилю методів управ-ління персоналом, зниження ймовірності напру-жених і конфліктних ситуацій у колективах ОВС. Істотна роль у боротьбі з професійною деформа-цією полягає у попередженні розвитку власного «вигоряння».  
Висновки: Організація психологічної профіла-ктики професійної деформації у курсантів ВНЗ 

МВС можлива за допомогою програми реалізації сукупності психологічних умов, до яких відно-сяться діагностика особистісних передумов про-фесійної деформації; організація психологічного супроводу курсантів у період навчання у вишу з урахуванням специфіки навчально-професійної діяльності на різних етапах навчання; цілеспря-моване формування професійної правової свідо-мості у курсантів як стрижневого особистісного новоутворення, що перешкоджає професійній деформації; проведення психокорекційної робо-ти, спрямованої на подолання особистісних пе-редумов професійної деформації особистості курсантів ВНЗ системи МВС.  
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В статье изложены результаты анализа формирования профессионального правового сознания как 
стержневого личностного новообразования, препятствующего профессиональной деформации личности 
курсантов вузов МВД. Установлено, что в условиях профессиональной деятельности весомое значение име-
ют индивидуально-типологические особенности личности, подкрепляемые ее смысловыми образованиями 
и особенностями поведения и активности.  

Ключевые  слова :  деформация личности, профессиональная деятельность, индивидуальные особен-
ности, адаптивность, сознание.  
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Найважливішими завданнями військової пси-хології є діагностика, відновлення і корекція психічних станів, особистісного і соціального статусу військовослужбовців що перебували у миротворчому контингенті. Це обумовлюється тим, що на даний час понад 20 000 військовослу-жбовців Збройних Сил України брали участь у бойових операціях з підтримання миру.  Діяльність військовослужбовців за бойових обставин характеризується впливом на психіку різних стрес-факторів. Тривалість їх впливу, а також психотравмуючий характер можуть спри-яти виникненню таких змін у психіці воїна, які знижують ефективність його діяльності у бойо-вій обстановці, а також негативно виявляються у мирних умовах життєдіяльності.  Особливо ця проблема стала глибоко дослі-джуватися у західній психології після війни у В’єтнамі, коли американське суспільство зіткну-лося з численними випадками соціально-психо-логічної дезадаптації воїнів, які повернулися додому. Ці проблеми мають глибоку історію: скільки часу існують війни, стільки ж існують і проблеми посттравмуючих психічних станів вої-нів після участі у бойових діях.  Теоретичні основи психологічної реабілітації спираються на представлення В. М. Мясищева про реабілітацію як перебудову системи відно-син особистості і пристосуванні індивідуума до цих важливих сторін життєдіяльності. На думку 

М. М. Кабанова однією з найважливіших сфер реабілітації (поряд із професійною, сімейною, суспільною ін.) є сфера психологічна [1].  Психологічна реабілітація – процес організо-ваного психологічного впливу, спрямованого на допомогу військовослужбовцям у подоланні не-гативних психологічних наслідків пережитого ними травматичного стресу військової діяльнос-ті, для забезпечення такого стану психічного здоров'я військовослужбовців, що дозволяє їм досить ефективно вирішувати бойові і службові задачі [2].  Участь у бойових діях загальновизнано вва-жається стресовим фактором найвищого ступе-ня інтенсивності. Проблема збереження здоро-в’я і працездатності осіб, що беруть участь у вій-ськових конфліктах, останнім часом привертає увагу великого числа дослідників. Одержали розвиток нові концептуальні підходи до органі-зації психологічної реабілітації на різних її ета-пах, для окремих категорій військових фахівців. Однак соціально-психологічні аспекти змісту й особливості реалізації комплексних програм психологічної реабілітації, орієнтовані на окремі категорії поранених і хворих, на специфіку про-явів психічних розладів у військовослужбовців, розроблені недостатньо.  Можна розглянути декілька наукових підхо-дів, що розглядають зміст, структуру й особли-
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