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Прафесшная дэфармацыя (ад лац. йейэгтайо — “с к ^ эн н е ”) уяуляе сабой 
працэс кагштыунага скажэння, пЫхалапчнай дэзарыентацьй асобы, выюйканы 
перманентным уздзеяннем знешшх { унутраных фактарау, звязаных з 
выкананнем прафесшнай дзейнасщ. Выпрацаваныя прафесшныя патэрны 
паводзшау маюць уласщвасць распаусюджвацца на шиты я сферы 
жыццядзейнасщ. У кантэксце нашага даследавання щкавасць выклшае 
прафесшная дэфармацыя мауленчай дзейнасщ супрацоушкау органау 
унутраных спрау як своеасабл1вы негатыуна-прававы стыль зносш.

ПЫхалшгвютычныя даследаванш паказваюць, што прафесшная 
дэфармацыя маулення тыповая для супрацоушкау розных падраздзяленняу 
органау унутраных спрау. Яе прычынам1 называюць: 1) спецыфшу сацыяльнага 
асяроддзя, што прадвызначае выбар мауленчых мадэлей; 2) абмежаванасць 
мауленчых атуацый, тыповых для супрацоушкау, { выюйканы гэтым 
абмежаваны набор стылёвых, лексша-семантычных [ невербальных рэсурсау 
мовы; 3) паглыбленне прафесшнай спецыял1зацьй, тышзацьй маулення 
(штодзённая праца па вырашэнш тыповых, стандартызаваных задач, з аднаго 
боку, удасканальвае прафесшныя веды, з другога — фарм1руе прафесшны 
слэнг, вызначае стыль мыслення \ зносш).

Вылучаецца 3 групы фактарау мауленчай дэфармацьй, звязанай з 
выкананнем прафесшных абавязкау: нарматыуна-службовыя, асобасныя \ 
сацыяльна-пахалапчныя. Часовай мяжой, якая вызначае незваротныя працэсы 
мауленчай дэфармацьй, з ’яуляецца чацвёрты год службы: тэта праяуляецца у 
фарм1раванш пласту прафесшна арыентаванай л е к с т , у змешванш гутарковага 
[ афщыйна-дзелавога стыляу у зносшах, парушэнш тэмпу гаворю, страце 
здольнасщ да пабудовы аб’ёмных лапчных выказванняу.

Спосабам прафшактыю мауленчай дэфармацьй з ’яуляецца павышэнне 
штэлектуальнага, духоунага I маральнага узро^шю супрацоушкау органау 
унутраных спрау, развщцё мауленчай культуры у межах заняткау па службовай
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[ щэалапчнай падрыхтоуцы, фарм1раванне навыкау эфектыунай мауленчай 
камушкацьп ва умовах мауленчага прощдзеяння. У сувяз1 з гэтым асабл1вае 
значэнне набывае прафесшная адукацыя, якая ул1чвае неабходнасць 
процщзеяння магчымым негатыуным наступствам практычнай дзейнасц1 
супрацоун1кау.
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