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Ресоціалізація неповнолітнього засудженого в пенітенціарному 

закладі – складний процес, успішність якого залежить від ефективності 

заходів з нейтралізації тих асоціальних норм, які стали причиною 

протиправної поведінки такої особи, розвиток через їх усвідомлення 

позитивних соціальних норм, цінностей, ролей, зв’язків, зразків поведінки з 

метою повторної інтеграції в суспільство після звільнення. 

Дослідженню питань ресоціалізації засуджених, які відбувають 

покарання, приділяли увагу у своїх працях такі науковці, як Ю. М. Антонян, 

Н. А. Бєляєв, О. М. Бандурка, І. Г. Богатирьов, О. А. Васильєв, Т. Н. Волков, 

В. І. Гуськов, В. И. Ігнатенко, І. І. Карпец, М. Я. Гуцуляк, О. Я. Соловій,  

Н. Ф. Кузнецова, О. Г. Колб, А. Г. Ковальов, В. О. Меркулова, А. Т. 

Потьомкіна, Т. Г. Предов, С. В. Познишев, М. С. Рибак, Н. А. Стручков, В. М. 

Трубніков, І. В. Шмаров, А. М. Яковлєва, А. О. Яровий та інші вчені. 

Аналіз процесу ресоціалізації дозволяє окреслити його структуру, 

яка складається з трьох етапів – допенітенціарного, пенітенціарного та 

постпенітенціарного. 

Перший етап ресоціалізації – допенітенціарний – визначається як 

період, який починається з моменту вчинення злочину та арешту, 

продовжується в ході досудового слідства (перебування в слідчому ізоляторі) 

та судового процесу, якщо неповнолітній правопорушник визнає свою 

провину, щиро кається та засуджує свою злочинну поведінку [6, с.8–87]. 

Ресоціалізація на цьому етапі здійснюється через соціально-психологічні 

механізми усвідомлення вини, нанесення шкоди та порушення соціальної 

гармонії неповнолітнім [2, с.67]. У СІЗО створені спеціальні умови на 

виконання таких завдань: функціонують кімнати виховної роботи, спортивні 

кімнати або майданчики, навчально-консультативні пункти загально- 

освітніх шкіл, бібліотеки, кімнати психологічного розвантаження. Цей етап 

ресоціалізації закінчується переведенням неповнолітнього із СІЗО до 

виховної колонії за рішенням суду.  

Другий етап – пенітенціарний – є основним. Він починається з 
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моменту прибуття засудженого в колонію й закінчується звільненням. На 

цьому етапі неповнолітній проходить декілька стадій перебування у 

пенітенціарній установі: 

1) адаптації до умов виконання покарання;  

2) єдиного процесу виховання, перевиховання, виправ- 

лення та самовиховання;  

3) підготовки до звільнення [4].  

Тривалість цих стадій є різною для кожного неповнолітнього 

злочинця. На пенітенціарному етапі суттєве значення для засудженого має 

ступінь психологічної підготовленості неповнолітнього, а також багато чого 

залежить від рівня педагогічно-психологічної роботи та соціального 

середовища колонії, в яке він потрапляє. [4]. Основним механізмом 

ресоціалізації цього періоду є адаптація засуджених до нових, ізольованих 

від суспільства умов життя в колонії. На цьому етапі медичним персоналом 

здійснюється медичне обстеження, а психологами й педагогами – первинне 

вивчення особистості новоприбулих та класифікація засуджених за різними 

ознаками. У результаті таких дій на кожного засудженого складається 

індивідуальна програма соціально-виховної роботи, а комісія з розподілу 

засуджених по відділеннях виносить рішення про переведення до дільниці 

ресоціалізації (ст. 95 КВК України) [3, с.47].  

Тільки спостерігаючи за поведінкою неповнолітнього, можна 

говорити про ступінь його ресоціалізації, у якій проявляється сформована 

система ставлень особистості до: 1) суспільства; 2) навчання; 3) суспільно 

корисної праці; 4) громадської роботи; 5) персоналу колонії; 6) колективу 

засуджених; 9) юридичних і моральних норм; 10) вчиненого злочину тощо 

[5]. 

Відповідно до чинного законодавства за 6 місяців до звільнення 

вихователь відділення СПС складає характеристику на засудженого, у якій 

містяться оцінка засудженого, надана психологами (школи і колонії), 

школою, ПТУ, виробництвом, бухгалтерією; усі заохочення, стягнення тощо. 

Ухвалюється рішення про переведення засудженого на поліпшені умови 

тримання в дільницю соціальної адаптації.  

Для третього етапу – постпенітенціарного – обов’язковою є 

підготовка засудженого до його повторного інтегрування в суспільство. На 

засудженого розробляється спеціальна індивідуальна програма підготовки 

його до звільнення. Засуджені працевлаштовуються на окремих виробничих 

об’єктах колонії або за її межами на інших об’єктах та проживають у межах 

колонії у спеціально обладнаних приміщеннях окремо від засуджених. 

Розглянемо більш ретельно механізми постпенітенціарної ресоціалізації. 

Опинившись на волі, неповнолітній зустрічається з низкою проблем:  
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- побутових (втрата житла, розпад сім’ї, розірвання стосунків з 

близькими);  

- працевлаштування (відсутність потрібної кваліфікації, дефіцит 

робочих місць, відмова в прийняття на роботу тощо);  

- соціально-психологічних (упереджене ставлення ото- 

чуючих; втрата соціально корисних зв’язків з рідними, друзями, 

однокласниками) [1, с.7].  

Отже, на початковому етапі перебування на волі неповнолітньому 

необхідне відновлення (або набуття) соціального статусу, стосунків з 

найближчим оточенням (батьками, родичами, вчителями, сусідами, друзями), 

зв’язків із соціальними інститутами (школою, громадськими організаціями), 

соціально-психологічної гармонії для подальшої успішної адаптації та 

інтеграції в суспільство [2, с.64]. Процес відновлення – предмет дослідження 

соціальної реабілітації. Якщо конкретизувати зміст процесу соціальної 

реабілітації неповнолітнього, який повернувся з місць позбавлення волі, то 

він включає: вивчення проблем звільненого, особистісних ресурсів особи, 

яка потребує соціальної адаптації; сприяння вирішенню проблем 

забезпечення житлом, продовження освіти, професійного навчання, 

працевлаштування; корекцію індивідуальних рис, що заважають соціальній 

адаптації, неадекватної реакції на оточення; консультування щодо вирішення 

побутових проблем у взаємодії зі звільненим; захист прав і представлення 

інтересів звільненого; нейтралізацію негативного впливу соціального 

середовища; здійснення психологічної підтримки [1, с.12]. 
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