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Ми можемо пишатися своєю приналежністю до українського народу, бо 
цей народ гідний поваги як такий, що, незважаючи на всі політичні негаразди, 
зберіг власну гідність, потяг до свободи, повагу до інших людей. Зберіг свою 
прекрасну глибоку культуру, що відображає всі його внутрішні якості.  

Вся історія українців, за словами В. Винниченка, – це «беззупинний, 
безперервний ряд повстань, війн, пожарищ, голоду, набігів військових пере-
воротів, інтриг, сварок, підкопування. Ми бачимо, що наше минуле є героїч-
ним, патріотичним та в деякій мірі трагічним. Вічний спротив нашого народу 
проти загарбників не має кордонів ні у часі, ні у просторі. Цей спротив буде 
продовжуватися доти доки ми не досягнемо бажаної перемоги. 

Крізь призму історії ми можемо побачити обличчя справжнього україн-
ця – суворого козака, захисника Батьківщини, якого не лякають ні чисель-
ність, ні озброєність ворога, ні малі власні шанси на перемогу. Ці якості не-
можливо знищити, бо в нас вони закладені предками, їх розбудили вороги, 
війна та нескінченна агресія. 

Це означає, що процес відродження бойового духу та історичної правди 
знову почав діяти. І лише від нас залежить який буде його результат. 
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ПРАВОСЛАВНА ВІРА ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Професійна деформація особистості зустрічається практично у всіх сфе-
рах суспільної життєдіяльності – серед бухгалтерів, лікарів, програмістів, в 
тому числі й працівників поліції. В процесі професійної діяльності кожна лю-
дина використовує певні вміння та навички, вдосконалює їх і в результаті 
стає справжнім професіоналом своєї справи. Однак професійний досвід набу-
тий нею, закономірно відображається в її особистому житті, внутрішньо-
сімейних відносинах, що в цілому впливає на формування стійких морально-
духовних цінностей суспільства. 

Особливі умови праці працівників Національної поліції (спілкування з 
асоціальними елементами, постійний ризик травмування, поранення, психічні 
та фізичні перевантаження) обумовлюють можливість інтенсивного розвитку 
професійної деформації. Як наслідок, вона може проявлятися в поведінці, що 
далеко не співпадає із закріпленими вимогами професійної етики, більше то-
го, вона не підтримується суспільством, всіляко засуджується громадськістю. 
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На наш погляд, у попередженні професійної деформації працівників 
Національної поліції особливу роль відіграє православна віра, яка ґрунтується 
на вищих духовних цінностях і побудова поліцейськими на її основах своєї 
професійно-службової діяльності. Саме православна віра є певним внутрі-
шнім морально-етичним кодексом поліцейського, що впливає на розуміння та 
ціннісну вагу для нього таких понять, як держава, право, вірність присязі, 
відданість своїй державі. Заради благополуччя у суспільстві, віруючі люди, 
порівняно з невіруючими, надають особливого значення таким принципам, 
як: взаємоповага та підтримка між людьми, порозуміння та терпимість, спіль-
не обговорення проблем тощо. 

Зокрема, особи з глибокими релігійними переконаннями категорично не 
сприймають хабарництво як таке, не лише при використанні службового ста-
новища, а й взагалі. Вони мають більшу вимогливість до власної поведінки, 
більш відповідальні за прийняття рішень, що стосуються не лише самих себе, а 
й усіх інших членів суспільства. Серед них значна кількість тих, хто засуджує і 
абсолютно не виправдовує авторитаризм, зверхність у спілкуванні з громадя-
нами, зловживання службовим становищем, застосування насилля як засобу 
впливу на свідомість інших людей, зловживання алкогольними напоями тощо. 

Вирішальним чинником у попередженні та усуненні професійної дефо-
рмації поліцейського є колектив. На основі православних цінностей, а саме 
глибокої поваги до людини, допомоги ближньому, вдосконаленні своєї осо-
бистості, збагаченні професійним та життєвим досвідом інших (як безпосере-
дніх керівників, так і підлеглих), можливо побудувати здоровий, згуртований 
колектив в будь-якому підрозділі Національної поліції України.  

Значну роль у попередженні явища професійної деформації поліцейсь-
кого відіграє критика і самокритика. Саме православна віра стверджує крити-
чний погляд на наявні у людини негативні особисті якості, закликає до боро-
тьби з ними задля порятунку душі. Особливу роль у попередженні професій-
ної деформації працівників національної поліції відіграє особистий приклад 
колег, особливо керівників. Щодня спостерігаючи за високоморальною пове-
дінкою свого начальника, своїх товаришів, які дотримуються православної 
етики, працівник поліції мимоволі переймається глибокою повагою до них і 
бажанням слідувати зразкам їхньої поведінки і професійно-службової діяль-
ності. Це також сприяє формуванню оптимального морально-психологічного 
клімату в підрозділах Національної поліції.  

В такому разі православна віра може бути моральним дороговказом но-
вого українського поліцейського, закладаючи надійний фундамент його висо-
ких особистих якостей. Без такого джерела морального і духовного зростан-
ня, яким є православна віра, поліцейський не зможе постійно витримувати 
стрес, втому, депресію, що в кінцевому результаті спричиняє порушення пси-
хологічного клімату в підрозділі, формування негативних якостей особистості.  
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