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Вирішення проблеми соціально-психологічної адаптації осіб, які 

потрапили до місць позбавлення волі, є завжди пріоритетним напрямом 

діяльності, тому що від того, наскільки успішно відбуватиметься процес 

пристосування засуджених до нових соціальних умов, наскільки швидко 

вони зможуть засвоїти нові норми, правила поведінки в домінуючому 

соціумі, залежить їх подальша доля й доля їх близьких. Розгляд соціально-

психологічної адаптації засуджених є актуальним напрямом для прогнозу їх 

поведінки в даному середовищі, а також для надання кваліфікованої 

психологічної допомоги[1]. 

У сучасній теорії кримінально-виконавчого права не вироблено 

єдиного підходу стосовно розуміння поняття соці- 

альної адаптації осіб до умов позбавлення волі. В юридичній літературі 

зустрічаються часом діаметрально протилежні погляди у висвітленні даного 

питання. В. М. Трубніков заперечує концепцію пристосовництва, вказуючи, 

що з цим не можна погодитися, адже в такому разі поняття соціальної 

адаптації розглядається лише як пристосування, залучення особи до 

соціального середовища і не додається значення зворотній дії соціального 

середовища на особистість. Тому, мабуть, правильно вважає І. В. Гуськов, 

який зазначає, що це процес залучення засуджених до соціального 

середовища, що має не лише добровільний, але і примусовий характер, 

пов’язаний зі встановленням на період судимості деяких правообмежень на 

тісну взаємодію з соціальним середовищем із метою усвідомленого 

підпорядкування правовим і іншим соціальним нормам. Процес соціальної 

адаптації особистості до змінних умов життя необхідно трактувати значно 

ширше, ніж її пристосування до умов існування. Можна сказати, що 

соціально-психологічна адаптація – це процес взаємодії особистості й 

соціального середовища, під час якого відбувається активне пристосування 

психіки особистості до умов фізичного та соціального середовища, що 

виникає у зв’язку зі змінами в соціальному середовищі або переходом з 

одного соціального середовища в інше [2]. 
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Вивчаючи соціальну адаптацію, можна виділити  основні 

психологічні стани засудженого, що відбивають можливість виконувати ним 

певні функції: 

1) адекватне сприйняття навколишньої дійсності й власного 

організму; 

2) адекватна система відносин і спілкування; 

3) здатність до праці, навчання, організації дозвілля й відпочинку; 

4) здатність до самообслуговування й взаємообслуговування в 

колективі. 

Перебування людини в умовах позбавлення волі зумовлює існування 

обмеження її незалежності, що проявляється таким чином: засуджений 

поміщується до певної групи, зобов’язаної підкорюватись встановленим у 

чинному законодавстві правилам поведінки, доступ до отримання інформації 

у нього обмежений, засуджений пристосовує свою поведінку до вимог 

режиму, повинен підкорятися персоналу колонії і т.п. Таким чином, правила 

режиму позбавлення волі побудовані з розрахунком на те, щоб поставити 

засудженого у певні межі поведінки [3]. 

Важливим аспектом соціальної адаптації є прийняття індивідом 

соціальної ролі в умовах неволі. Цим зумовлено віднесення соціальної 

адаптації до одного з основних соціально-психологічних механізмів 

соціалізації особистості. Ефективність соціальної адаптації в значній мірі 

залежить від того, наскільки адекватно індивід сприймає себе й свої 

соціальні зв’язки. Успішність процесу адаптації до умов позбавлення волі 

залежить від низки факторів: розуміння суті й необхідності правообмежень, 

яким людина піддається; усвідомлення серйозності свого нового становища; 

включення в діяльність для пошуку шляхів, які могли б законним способом 

полегшити становище; впливу інших засуджених[4]. 

Психічний стан засуджених істотно змінюється залежно від часу 

знаходження в пенітенціарній установі. Найбільш глибокі переживання 

характерні для початкової адаптації до умов конкретної установи або 

загального орієнтування. Нерідко засуджені, налякані «колишніми» 

злочинцями, починають із побоюванням і недовірою ставитися до вимог 

адміністрації виправної установи. Це веде до виникнення психологічного 

бар’єра між вихователями й засудженими, створює певні труднощі для 

правильного поводження засуджених. Надалі в особистісній динаміці 

засудженого стабілізуються дві тенденції: перша складається в успішному 

завершенні пристосування до умов соціальної ізоляції; друга 

характеризується поглибленням і наростанням негативних змін в 

особистості, їх закріпленням, що перешкоджає успішній адаптації до умов 

позбавлення волі, а отже, виправленню й перевихованню. Тому адаптація 
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засудженого буде проходити  успішніше, якщо вдасться зняти його 

внутрішній опір новим вимогам і направити його активність на досягнення 

соціально значимих цілей[5]. 

Засуджені адаптуються до умов соціальної ізоляції шляхом 

агресивної або неагресивної поведінки. З. А. Колесникова та Є. Ф. Штефан 

описали психологічний портрет особистості агресивного злочинця. Для 

нього характерні: агресія, ворожість, тривожність, неврівноваженість, 

емоційна нестійкість, слабкий самоконтроль та  конфліктність. 

Р. Кратчфілді і Н. Лівсон вважають, що контролю над агресією 

можна досягти через навчання і виховання. На їх думку, процес навчання 

контролювання своїх агресивних прагнень чи здатність виражати їх у 

формах, прийнятних в рамках даної цивілізації, називається соціалізацією 

агресії. 

Основними ознаками нормальної адаптації є: відповідність 

поведінки засудженого реальній інформації про перспективи його 

перебування в місцях позбавлення волі; дотримання ним режиму відбування 

покарання, вимог адміністрації; здатність контролювати свою поведінку та 

емоції. Р. Берон і Д. Річардсон зазначають позитивний вплив моделей 

неагресивної поведінки. На їх думку, існує безліч ситуацій, в яких 

відчувається напруження, їх можна розрядити, якщо задіяні в них особи 

демонструють стриману поведінку, закликають не йти на крайні заходи 

або роблять те й інше разом [6]. 

Отже, за своєю суттю соціально-психологічна адапта- 

ція – це розвиток особистості, що вимагає від індивіда все складнішої й 

гнучкішої реакції пристосування до нових вимог середовища, нових 

соціальних очікувань в місцях позбавлення волі. Тому можна сказати, що на 

успішність процесу соціально-психологічної адаптації впливають такі 

соціально-психологічні чинники: соціальна ізоляція, емоційна напруженість, 

посилений вплив соціального середовища, колектив засуджених, стресові 

ситуації, конфлікти. Тобто основними завданнями має стати розроблення 

психокорекційних заходів, спрямованих на зниження рівня дезадаптації 

засуджених в умовах соціальної ізоляції,а також планування співробітниками 

виправних установ роботи з засудженими. 
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