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Проблема ресоціалізації осіб, які повертаються з місця позбавлення 

волі, є доволі актуальною та гострою, а особливо повернення неповнолітніх з 

таких установ виконання покарання. Адже молодь через свій вік, 

недосвідченість, несформованість характеру відчуває ще більші труднощі в 

процесі соціальної адаптації після виходу з місць позбавлення волі. Саме 

проходячи такий процес ресоціалізації можна стати вільним громадянином 

нашого суспільства.  

У багатьох країнах світу, зокрема і у нашій, ув’язнення залишається 

найбільш поширеною формою покарання. В таких умовах ізоляції від 

суспільства відбувається певна трансформація особистості злочинця. 

Неповноліття – складний період розвитку. В силу несформованості особистості 

в цей період у підлітків з’являється сильне прагнення до самостійності, 

проявляються агресивність, упертість, заперечення всього, що його оточує. 

Такий період є недовгий, але він визначає подальший характер, темперамент та 

становлення особистості. Це відбувається під дією активного впливу 

соціального середовища, найближчого оточення і суспільства в цілому. 

Оскільки ж на осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, такого впливу 

соціального середовища, оточення, родини, друзів немає, то і виникає гостра 

проблема деформації свідомості та особистості підлітка. Тому, виходячи на 

волю, молоді люди мають за спиною практику нехтування законом, моральними 

нормами, з якими вони потрапили до місць позбавлення волі, а також яких 

набули під час перебування в оточенні тюремної субкультури.  

Після повернення засудженого в суспільство виникає психологічна 

проблема неспроможності соціальної адаптації підлітка. Під соціально-

психологічною адаптацією розуміється процес входження особи до системи 

взаємовідносин найближчого соціального середовища (мікросередовища). 

Соціальна адаптація засуджених є однією з основних умов, які забезпечують їх 

ресоціалізацію, яка є процесом свідомого відновлення в соціальному статусі 

повноправного члена суспільства особи, яка скоїла злочин і засуджена за нього, 

шляхом застосування до неї комплексу нормативно-правових, соціально 

організаційних, психологічних, виховних та інших заходів на різних етапах 
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кримінально-правових та кримінально-виконавчих відносин з метою 

забезпечення готовності її до самокерованої правослухняної поведінки в 

соціумі [1]. 

Соціально-виховна робота із засудженими – це цілеспрямована 

професійна діяльність відповідних суб’єктів, яка полягає у здійсненні 

зовнішнього впливу на поведінку засудженого з метою її подальшої позитивної 

зміни. Спочатку необхідно встановити рівень сформованості 

загальносоціальних цінностей як підґрунтя ефективної ресоціалізації таких 

осіб. Значення має і встановлення рівня знань, розвитку, вмінь і навичок 

управління своїми почуттями та емоціями, бажання особи стати на шлях 

виправлення тощо.  

За результатами, отриманими в ході вивчення потреб та інформації про 

засудженого, слід розробляти програму соціально-виховної роботи, включаючи 

до неї заходи, що дозволять забезпечити потреби засудженого, визначені на 

етапі оцінки. Постійно має проводитись моніторинг процесу та оцінка 

результатів соціально-виховної роботи із засудженим, що відображається у 

ступені виправлення засудженого, зміні його ціннісних пріоритетів, планів 

тощо. Соціально-виховна робота із засудженими організовується в 

індивідуальних, групових та в окремих випадках у масових формах на основі 

психолого-педагогічних принципів і таких методів, як бесіда, консультування, 

пояснення, розповідь, лекція, інструктаж тощо [2, с. 15]. 

Так, О. В. Лисодєд визначає виховну роботу як засіб духовного впливу 

на засудженого і спробу поліпшити його особистість за час відбування 

покарання шляхом цілеспрямованого виправного впливу, поновлення або 

прищеплення засудженим навичок правильної орієнтації у системі духовно-

моральних цінностей, психологічної та іншої підготовки до ведення 

морального, соціально корисного способу життя після звільнення з місць 

позбавлення волі [4, c. 13] . 

 Дієвим способом відновлення особистості таких неповнолітніх є 

робота кваліфікаційних психологів з молоддю, а також забезпечення 

достатнього рівня соціальної підготовки та матеріального забезпечення. При 

звільненні із місць позбавлення волі така молодь має бути впевнена, що 

держава допоможе їй отримати необхідні документи громадянина, у центрі 

зайнятості допоможуть знайти роботу, забезпечить інші гарантії нормального 

життя. Важливу роль виконують реабілітаційні центри, які відвідують особи, 

що звільнилися з місць позбавлення волі. Там молоді люди навчаються 

правильно спілкуватись, формувати свої думки та бажання, навчаються 

налагоджувати свої відносини з оточенням, навчаються ставити і вирішувати 

правомірно свої важливі життєві завдання. Завдяки цій підтримці психологічно 
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особи ніби ізолюються від негативних зовнішніх впливів, минулого оточення, а 

отже, і від можливих рецидивів.  

Кінцевим результатом, реальною метою соціально-виховної роботи має 

стати створення необхідних умов для формування життєвих (людських) 

компетенцій засудженого, бажання та можливості діяти у конкретній життєвій 

ситуації відповідно до власних цінностей, ставлень та  переконань, що 

відповідають позитивним цінностям суспільства [3, c. 49]. 

Успішна, правильна ресоціалізація, з одного боку, руйнує старі 

антисуспільні звички, а з другого – формує нове соціально адаптоване 

функціонування в суспільстві. Цей процес триватиме, поки старі антисуспільні 

звички руйнуються, а нові – будуть зміцнюватись та формувати в особі нові 

цінності, які базуються на правослухняній поведінці та повазі до суспільства. 

В умовах сучасної України для підвищення процесу ресоціалізації 

необхідно, по-перше, перебудувати «радянську, інквізиційну» пенітенціарну 

систему, а також створити за підтримки державних органів широку мережу 

реабілітаційних центрів, громадських організацій, де звільнена молодь може 

отримати соціальну допомогу та супровід у побудові нового життя.  
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