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АНОТАЦІЯ 
 

Красілова Ю. М. Соціально-психологічні чинники ресоціалізації 

неповнолітніх засуджених. ‒ На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за спеціальністю 19.00.05 ‒ соціальна психологія; психологія соціальної 

роботи. ‒ Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН 

України. ‒ Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню соціально-психологічних 

чинників ресоціалізації неповнолітніх засуджених. У роботі здійснено 

теоретико-методологічний аналіз підходів до визначення передумов 

ресоціалізації неповнолітніх засуджених. Визначено соціально-психологічні 

чинники ресоціалізації неповнолітніх засуджених до покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі, а саме: високий рівень рефлексії й цілепокладання; 

розвинена функція прогнозу; соціально спрямовані ціннісні орієнтації; 

наявність суб’єктності; досягаюча мотивація; асертивна поведінка; відсутність 

хибних типів виховання в сім’ї; взаєморозуміння неповнолітніх із батьками; 

наявність у неповнолітніх сфери самореалізації; соціальна спрямованість 

референтної групи. 

На основі визначення чинників, які складають ресоціалізаційний 

потенціал, розроблено типологію неповнолітніх, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням, зокрема: ситуативний тип, контекст-залежний, 

особистісно зумовлений та імпульсивний тип. Створено та апробовано 

програму ресоціалізації неповнолітніх засуджених відповідно до їх типології.  

Ключові слова: неповнолітні засуджені, пробація, ресоціалізація 

неповнолітніх засуджених, ресоціалізаційний потенціал, соціально-

психологічні чинники ресоціалізації. 

 

ANNOTATION 

Krasilova Y. M. Socio-psychological factors of resocialization of of 

juvenile convicts. ‒ As a manuscript. The dissertation for the degree of 
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psychological sciences in speciality 19.00.05 ‒ social psychology; psychology of 

social work. ‒ Taras Shevchenko National University of  Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. ‒ Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the research of social-and-psychological factors 

of resocialisation of juvenile convicts. The theoretical and methodological analysis 

of approaches to determine the preconditions for resocialisation of juvenile convicts 

is performed in the thesis. The social-and-psychological factors of resocialisation of 

juvenile convicts sentenced to non-conviction are identified. They are the following: a 

high level of reflection; a developed function of forecasting and goal setting; 

socially oriented system of values; presence of subjectivity; an achieving 

motivation; an assertive behaviour; absence of wrong types of upbringing in the 

family; mutual understanding of minors with their parents; the presence 

selfrealisation sphere; a social orientation of the reference group.     

Based on the determination of factors that make up the resocialisation 

potential, the types of juveniles  released from probation has been developed, in 

particular: situational, context-dependent, personally conditioned and impulsive 

types. The situational type includes adolescents, which are characterized by low and 

medium level of development of reflection, an insufficiently developed function of 

prognosis and goal setting. They are not always able to analyse their actions and to 

take right decisions, to re-estimate their values. The reason for the illegal behaviour 

of these adolescents is often a conflict with adults who do not understand the 

specifics of their age. The crime for these minors is an opportunity to express 

themselves, to assert themselves, it is a kind of protest against parents or a way to 

attract their attention. The percentage of adolescents who belong to this type is the 

largest, that can be explained by their age. The positive qualities that are a resource 

for resocialisation are the presence of subjectivity, an achieving motivation and 

purposeful value orientations.  

Context-dependent juvenile convicts have a low level of reflection and a low 

level of prognosis and goal-setting function, the vast majority of them have lack of 

subjectivity; in a situation of frustration their behaviour is non-assertive. As a rule, 
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they commit crimes in a group by prior conspiracy. The reason for the crime can be 

the teenager's desire to feel emotional intimacy with friends (which they don't feel in 

the family). And these are mostly antisocial groups. The resource for resocialisation 

of this type are socially oriented system of values.  

The personally conditioned type of juvenile convicts is distinguished by a 

hostile attitude to the world, selfish values, a high level of aggression. These 

adolescents have a low level of reflection. The teenagers have negative personality 

traits that are usually caused by unfavourable living conditions of the child, for 

example, a wrong type of family upbringing. Such adolescents act antisocially, they 

do not see guilt in their negative actions and do not realise their negative traits, 

because they consider their behaviour as normal, as it directly corresponds to their 

views and attitudes. Along with that, the positive qualities are the developed 

function of forecasting and goal-setting, the achieving motivation, the presence of 

subjectivity.  

The impulsive type includes juvenile offenders who do not know how to 

predict actions and their consequences, act without thinking, and they have almost 

no conscious decision-making process. The minors of this type are characterized by 

an incontinence, impatience, they try to do everything quickly and recklessly. In 

case of failure, they may react inadequately, even aggressively. The adolescents 

have a dominating avoidant motivation, and most of them have lack of the 

subjectivity. At the same time, they have a high and medium level of reflection, 

which makes it possible to analyse and to re-estimate their actions. The percentage 

of adolescents of this type is the lowest. It can be explained by individual 

psychological features related to the functioning of the nervous system, namely, an 

increased lability. 

 The program of resocialisation of juvenile convicts according to their 

typology is created. The program was tested on the basis of the juvenile probation 

sector in Kyiv; the purpose of the program is to restore or to acquire the lost or 

unformed values, a normative behaviour, social abilities of the adolescent, as well as 

to create conditions for the formation of readiness to meet the needs, interests and 
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rights in a lawful manner. The participation of convicted adolescents in the program 

involves 4 stages: 1) diagnostic; 2) installation; 3) psychological interventions; 4) 

reflexive; it is based on the application of the principles of voluntariness, awareness, 

confidentiality, non-condemnation and acceptance, feedback, compliance with the 

boundaries of development relations. The program includes methods of social-and-

psychological training: interactive techniques, role-playing games, reflective circles, 

art techniques, etc.; and parenting competence trainings: mini-lectures, simulation 

games, cases, role exercises. 

Key words: juvenile convicts, probation, resocialization juvenile convicts, 

resocialisation potential, socio-psychological factors of resocialization. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Гуманізація сфер суспільних відносин 

сучасного українського суспільства супроводжується змінами у кримінально-

виконавчій системі покарань. На сьогодні в Україні традиційні методи 

виконання покарання у вигляді позбавлення волі щодо неповнолітніх зведено 

до мінімуму, оскільки розвиваються альтернативні методи,  серед яких 

пробація (випробування) займає чільне місце.  

У такий спосіб упереджується ситуація примусового відриву підлітка від 

соціального оточення і ув’язнення у виправному закладі, що негативно 

впливає на соціалізацію неповнолітньої особи, провокує процеси подальшої 

криміналізації.  

Феномен ресоціалізації є предметом вивчення у різних галузях 

соціогуманітарного знання: педагогічній (О. Караман, В. Лютий,                            

В. Мардахаєв, І. Парфанович, В. Тюріна), юридичній (О. Беца, І. Богатирьов, 

Е. Бурдо, А. Гусак, М. Садовнікова, М. Єнікєєв, І. Кроу, В. Льовочкін,            

Д. Ягунов), психологічній (О. Власова, Н. Максимова, О. Сафін, Ю. Швалб,     

О. Хлонь, С. Яковенко), пенітенціарній педагогіці та психології (Б. Ліарас,       

В. Кривуша, В. Медведєв,  В. Синьов) та ін. 

У психології питання ресоціалізації розробляється у таких основних 

підходах: гуманістичний (Р. Сірс, Ф. Таненбаун, Ф. Тейлор), психодинамічний 

(А. Адлер, З. Фрейд,  Е. Фромм), когнітивно-поведінковий (К. Бартол,            

А. Бандура, Р. Блекборн). 

Ресоціалізація неповнолітніх розглядається в працях українських 

дослідників, зокрема, йдеться про виховну роботу із засудженими 

неповнолітніми (В. Кривуша, П. Вівчар, В. Синьов та ін.); соціально-

педагогічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх (П. Гусак, О. Караман,                         

В. Лютий, А. Скіць, М. Фіцула, С. Харченко, О. Янчук); аспекти соціальної 

адаптації дітей та молоді, що відбували покарання в пенітенціарних закладах 

(О. Беца, В. Любченко, Н. Максимова, І. Пінчук, В. Сулицький, 

С. Толстоухова та ін.). 
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Ресоціалізація неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням, є новою практикою в соціальній роботі, яка має забезпечувати 

реалізацію принципів соціальної справедливості, прав людини, колективної 

відповідальності та поваги до різноманітності. Відбувається перехід від 

традиційних підходів щодо виправлення засуджених до пріоритетних задач 

розвитку їхньої особистості. 

При цьому нез’ясованими залишається ряд суперечностей між:  

а)  новітніми запитами  практики і існуючими технологіями роботи з 

неповнолітніми засудженими;  

б) врахуванням індивідуально-особистісних, вікових особливостей 

засуджених та інноваційним змістом соціальної ситуації розвитку підлітка в 

інформаційному суспільстві;  

в) незавершеними процесами становлення ціннісних орієнтирів 

вітчизняного соціуму і особливостей поведінки молоді, в тому числі підлітків.     

Актуальний стан наукової розробки та соціальна значущість проблеми 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Соціально-психологічні 

чинники ресоціалізації неповнолітніх засуджених».  

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. 

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до наукової теми кафедри 

соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Технології 

соціальної реабілітації в умовах трансформації суспільних процесів» (номер 

державної реєстрації 0116U007570). 

Тема дисертаційного дослідження затверджена (протокол № 6 від 22 

грудня 2011 р.) та уточнена (протокол № 4 від 16 листопада 2017 р.) Вченою 

радою факультету психології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Мета дослідження полягає у визначенні соціально-психологічних 

чинників ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до покарань, не пов’язаних 

з позбавленням волі, та в розробці програми їх ресоціалізації. 
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 Відповідно до мети визначено завдання дослідження:  

1. У результаті теоретико-методологічного аналізу з’ясувати основні 

підходи до визначення передумов ресоціалізації неповнолітніх 

засуджених.  

2. Розробити теоретичну модель ресоціалізаційного потенціалу особистості. 

3. Емпірично вивчити чинники ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

4.   Розробити та апробувати програму ресоціалізації підлітків, засуджених 

до альтернативних покарань відповідно до типології їхньої особистості. 

Об’єкт дослідження: процес ресоціалізації неповнолітніх засуджених. 

Предмет дослідження: соціально-психологічні чинники ресоціалізації 

неповнолітніх, засуджених до покарань,  не пов’язаних з позбавленням волі. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: положення 

щодо розвитку особистості ( Г. Костюк, С. Максименко, Л. Сердюк, В. Чепак та 

ін.), проблем соціалізації (І. Ващенко, О. Власова, А. Коваленко, В. Москаленко,                  

Ю. Швалб та ін.); детермінант та механізмів поведінки, що відхиляється від 

соціальних норм (О. Змановська, Л. Крупельницька, Н. Максимова,                      

К. Мілютіна, С. Мітіна, К. Сєдих та ін.); соціальної реабілітації особистості          

(Н. Завацька, О. Чуйко, М. Беннет, П. Бергер, Д. Гарланд); психологічних 

особливостей неповнолітніх злочинців (С. Гарькавець, А. Грись, М. Долгових,    

О. Караман, В. Коновалова, В. Лютий, Н. Малиш та ін.); психолого-

педагогічних технологій, що сприяють ресоціалізації засуджених (В. Журавльов, 

К. Ігошев, В. Лютий, В. Рибаков,  та ін.).  

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених 

завдань використано такі методи: а) теоретичні ‒ аналіз, синтез, порівняння, 

абстрагування, узагальнення, систематизація  для з’ясування соціально-

психологічних чинників ресоціалізації неповнолітніх засуджених; б) емпіричні 

‒ спостереження, аналіз документів (особова справа, вирок суду, 

характеристика); експертна оцінка фахівців служби пробації та структуроване 

інтерв’ю з неповнолітніми  для виявлення соціальної ситуації розвитку 
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засуджених, а також психодіагностичні методики: «Мотиваційний тест          

Х. Хекхаузена» (Х. Хекхаузен)  для дослідження ціннісно-мотиваційної 

сфери засуджених; «25 бажань» (Н. Максимова)  для виявлення наявності 

суб’єктності та рівня рефлексивності; «Мій день через п’ять років»                

(Н. Максимова)  для з’ясування особливостей функції прогнозу та 

цілепокладання; «Визначення ступеню сформованості асертивної поведінки» 

(Н. Максимова, О. Недибалюк)  для визначення типу поведінки 

неповнолітнього засудженого у фруструючій ситуації; в) методи 

математично-статистичної обробки даних: критерій Колмогорова-

Смирнова  для визначення відмінностей показників між визначеними 

групами засуджених;  Т-критерій Вілкоксона – для визначення достовірності 

зрушень за певними параметрами внаслідок застосування програми 

ресоціалізації. 

Наукова новизна одержаних результатів  полягає у тому, що  

уперше:  

– визначено складові і структуру теоретичної моделі ресоціалізаційного 

потенціалу неповнолітніх засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням 

волі; 

– з’ясовано соціально-психологічні чинники ресоціалізації неповнолітніх 

засуджених: високий рівень рефлексії; розвинена функція прогнозу й 

цілепокладання; соціально спрямовані ціннісні орієнтації; наявність 

суб’єктності; досягаюча мотивація; асертивна поведінка; відсутність хибних 

типів виховання в сім’ї; взаєморозуміння неповнолітніх із батьками; наявність 

у неповнолітніх сфери самореалізації; соціальна спрямованість референтної 

групи; 

– розроблено типологію неповнолітніх засуджених до покарань, 

альтернативних позбавленню волі, а саме: імпульсивні, особистісно зумовлені, 

ситуативні, контекст-залежні; 
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– створено програму ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до покарань, 

не пов’язаних із позбавленням волі, відповідно до типології особистості 

засуджених підлітків; 

удосконалено поняття «ресоціалізація неповнолітніх засуджених» як процес,  

формування соціально-прийнятних ціннісних орієнтацій, засвоєння 

нормативних форм  поведінки та встановлення соціально-підтримуючих 

зв’язків та відносин, що мають суспільну значущість;  

набуло подальшого розвитку змістовне наповнення програми ресоціалізації 

неповнолітніх, засуджених до покарань, альтернативних позбавленню 

волі. 

Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечено 

методологічним обґрунтуванням вихідних теоретичних позицій, цілісною 

організацією дослідження, використанням взаємодоповнювальних методів, що 

відповідають меті та завданням дослідження, репрезентативністю вибірки, 

поєднанням кількісних і якісних методів аналізу отриманих емпіричних даних, 

використанням методів математичної статистики.  

Особистий внесок здобувача. У статті, написаній у співавторстві з       

Н. Ю. Максимовою, авторові належить розробка та апробація інструментарію 

дослідження та інтерпретація отриманих емпіричних результатів (доробок 

автора становить 80 %). 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що отримані 

результати можуть використовуватися у роботі фахівців служб пробації у  

процесі ресоціалізації неповнолітніх засуджених, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. Результати дисертаційної роботи можуть бути 

використані при викладанні дисциплін «Соціальний супровід засуджених», 

«Психологія девіантної поведінки», «Основи превентивної соціальної 

педагогіки», «Попередження соціальної ексклюзії» для студентів освітнього 

ступеню бакалавр, які навчаються за спеціальністю соціальна робота, 

соціальна педагогіка. 
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Теоретичні та практичні положення роботи впроваджено в освітній 

процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(довідка №016/02-а від 18.01.2021р.); у діяльність сектору ювенальної пробації 

м. Києва Голосіївського районного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» у м. Києві та Київській області Міністерства юстиції України 

(довідка №32/11/2942-19 від 17.12. 2019р.); в роботу Іванківського РВ філії 

Державної установи «Центр пробації» в м. Києві та Київській області (довідка 

№32/16/194-21 від 25.01.2021р). 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри соціальної реабілітації 

та соціальної педагогіки факультету психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2016-2020 рр.) та оприлюднені у 

виступах на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, форумах, а саме: IV,V, VI Міжнародних науково-практичних 

конференціях «Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває у конфлікті з 

законом, крізь призму правових реформ» (Київ, 2016, 2017, 2018); Першій 

всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Соціальна робота в контексті соціокультурних змін» (Київ, 2016); Науково-

практичній конференції «Правові, психологічні та педагогічні проблеми 

профілактики правопорушень» (Одеса, 2016), ІІ Всеукраїнському форумі до 

дня захисту дітей «Дитина у тривожному середовищі: розвивальні та 

відновлювальні практики» (Київ, 2019); ХХІІ Міжнародній конференції 

молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та 

перспективи дослідження» (2020).  

Публікації. Результати дослідження відображено у 13 публікаціях, 

серед яких 4 статті у наукових фахових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України, 2 статті в іноземних виданнях; 1 стаття в 

іншому науковому виданні, 6 тез доповідей на наукових форумах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 
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Список використаних джерел містить ‒ 177 найменувань, з них ‒  29 

іноземною мовою. Загальний обсяг дисертації складає  256 сторінки, основний 

обсяг ‒ 166 сторінок. Робота містить 18 таблиць (на  14 сторінках) та 16 

рисунків (на 8 сторінках) та 3 додатків. 
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Розділ І Теоретико-методологічний аналіз підходів до визначення 

передумов ресоціалізації неповнолітніх засуджених 

1.1. Теоретико-методологічні підходи до вивчення  проблеми 

ресоціалізації неповнолітніх засуджених 

Проблема злочинності є актуальною, особливо серед неповнолітніх. 

Злочинність підлітків має свою специфіку, що зумовлюється соціально-

психологічними особливостями цієї категорії осіб їхнім статусом у 

суспільстві. Це відбито у  кримінальному законодавстві України, де йдеться 

про окремі норми, що передбачають відповідальність і покарання осіб у віці 

від 14 до 18 років.  

Поняття «неповнолітній правопорушник» введено у юриспруденції. 

Вперше його конкретизували у «Пекінських правилах», під яким розуміється 

«дитина або молода людина, яка в межах існуючої правової системи може 

бути притягнута до відповідальності за правопорушення в такій формі, яка 

відрізняється від відповідальності, що застосовується до дорослих» [98].  

«Ер-Ріядські керівні принципи» визначають, що вчинки молодих людей 

або їхня поведінка, яка не відповідає нормам і цінностям, прийнятним у 

конкретному суспільстві або конкретній державі, у багатьох випадках 

пов’язані із процесом дорослішання, тобто поведінка більшості осіб з часом як 

правило змінюється [67]. Тому, саме в цьому віковому періоді необхідно 

допомогти підлітку ресоціалізуватися, для того щоб попередити рецидив.  

Одним із напрямів у боротьбі із рецидивною злочинністю взагалі та 

злочинністю неповнолітніх, є ресоціалізація [39,80,82,117].  

Феномен ресоціалізації є предметом вивчення у різних галузях 

соціогуманітарного знання: педагогічній (О. Караман, В. Лютий, 

В. Мардахаєв, І. Парфанович, В. Тюріна,), юридичній (О. Беца, І. Богатирьов, 

А. Гусак, М. Єнікеєв, В. Льовочкін, Д. Ягунов), психологічній (О. Власова, 

Н. Максимова, О. Сафін, Ю. Швалб, О. Хлонь, С. Яковенко), пенітенціарній 

педагогіці та психології (В. Кривуша, В. Медвєдєв, В. Синьов) та ін. 

Натомість, теоретико-методологічний аналіз показує, що феномен 
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ресоціалізації засуджених розглядається у контексті існування двох 

протилежних за своєю суттю парадигм: репресивної та гуманістичної. 

Прихильники першої парадигми виходять із того, що злочинні нахили 

закладені в людині від народження і заперечують можливості якісних змін 

людської психіки (Е. Кречмер, У. Клайфельтер, Ч. Ломброзо, У. Шелдон, 

З. Фройд, А. Фромм та ін.). Прихильники гуманістичної парадигми доводять, 

що злочинна поведінка людини є наслідком несприятливого мікросоціального 

середовища і неправильних форм виховання дитини, яка може бути усунена 

(С. Беккер, Е. Дюркгейм, Р. Мертон, Н. Міллер, Р. Сірс, Дж. Уайтінг,              

Ф. Танненбаум, Ф. Тейлор та інші). Водночас, з’ясовано, що тип ресоціалізації 

у кожній країні залежить від правової (законодавчої) регламентації цього 

процесу, в якій, відповідно, може закріплюватись необхідність соціального 

відновлення особистості засуджених (США, Франція, Німеччина), або ж 

поняття ресоціалізації в них не містить достатньо зрозумілої інтерпретації, що 

породжує не системність і незбалансованість самого процесу (Нідерланди, 

Італія).   

Визначено, що в Україні сформовано нормативну базу, яка стоїть на 

захисті прав та інтересів неповнолітніх засуджених, описує форми роботи 

суб’єктів ресоціалізаційної роботи з ними. Законодавство України  визначає 

ресоціалізацію, як  свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі 

повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного 

загальноприйнятого соціально-нормативного життя у суспільстві [108, 109, 

118, 121].  

В українському законодавстві ресоціалізацію неповнолітніх, 

засуджених, покладено на сектор ювенальної пробації, діяльність якого 

спрямована на забезпечення нормального фізичного та психічного розвитку 

неповнолітніх, профілактику агресивної поведінки, мотивацію позитивних 

змін особистості та поліпшення соціальних стосунків. Водночас, наукових 

робіт, присвячених уможливленню застосування психологічно коректних 
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програм (методів, форм) ресоціалізації неповнолітніх засуджених до покарань 

не пов`язаних з позбавленням волі, в Україні фактично не має. 

З’ясовано, що більшість науковців трактують поняття ресоціалізації у 

якості специфічного (системного за своїм характером) соціального феномену, 

функціонування якого приводить до позитивної трансформації особистості і 

подоланню соціальної ексклюзії засудженого. Ресоціалізація  має на меті 

перебудову особистості засудженого, його свідомості, знань, переконань, 

системи цінностей та діяльності (І. Парфанович); відновлення порушених або 

втрачених індивідом суспільних зв‘язків і відносин (О. Чуйко). 

Ресоціалізація ‒ це повторна соціалізація, підготовка індивіда до 

повернення у звичне середовище, шляхом змін цінностей, норм та установок 

для відновлення соціальних зв’язків. Вона спрямована на переорієнтацію 

соціального спрямування особистості шляхом включення її у нові, позитивно 

орієнтовані міжособистісні стосунки та види діяльності [89]. 

Фахівці соціальної сфери у своїй роботі спираються на визначення 

ресоціалізації як повторної соціалізації, в процесі якої відбувається підготовка 

повернення  індивіда у звичне середовище, відновлення його соціальних 

зв’язків відбувається шляхом зміни установок та цінностей [89, 116, 142]. 

Т. Алєксєєнко розглядає ресоціалізацію як один зі складних соціальних 

процесів, який спрямований на подолання десоціалізації особистості, 

відновлення необхідних якостей для нормальної життєдіяльності та 

переорієнтацію соціального спрямування розвитку особистості шляхом 

включення у нові позитивні міжособистісні стосунки і види діяльності [3].  

Ю. Швалб, стверджує, що ресоціалізація здійснюється тільки як 

мотивована і вольова дія самого індивіда. Людину не можна ресоціалізувати 

«ззовні» – їй можна тільки надати соціальну або психологічну допомогу в 

рішенні змінити своє життя. Ресоціалізація здійснюється як процес зміни 

індивідом своєї власної системи соціальних настанов, соціальних зв’язків і 

соціальних взаємодій. Така зміна, безумовно, є надзвичайно складною в 

психологічному плані і настільки ж важкою в діяльнісному плані. Тому, 



20 

психологічна допомога та соціальна підтримка у процесі ресоціалізації, 

повинні здійснюватися за двома основними напрямами. Перший напрям 

пов’язаний із формуванням і підтримкою мотивації на зміну соціального 

статусу особистості. Другий ‒ із підтримкою особистості при реалізації 

прийнятого рішення [143].  

І. Богатирьов під ресоціалізацією розуміє ‒ виправлення засудженого, 

процес формування у нього законослухняної поведінки, стимулювання 

становлення на життєву позицію, яка відповідає соціальним нормам, шляхом 

відновлення, збереження та розвитку соціально-корисних якостей і відносин 

під час відбування покарання та соціальної адаптації після звільнення з місць 

позбавлення волі [16]. 

Ресоціалізація це – відновлення у людини втрачених соціальних 

цінностей і досвіду спілкування, поведінки та життєдіяльності, на яку 

впливають особистісні виховні фактори та фактори середовища [65]. 

Соціальне середовище відіграє неабияку роль у формуванні особистості 

неповнолітнього і впливає на його подальший світогляд.  

На думку інших дослідників, головним завданням процесу ресоціалізації 

злочинця є зміна особистісних якостей засудженого, яка б дала змогу 

повернути його у соціум, розраховуючи на його саморегульовану стабільну 

соціально-нормативну поведінку [68, 89].  

Ресоціалізацію вважають процесом виправлення засудженого, 

формування правослухняної поведінки, налаштування особистості на таку 

життєву позицію, яка б відповідала соціальним нормам [81, 82]; беручи за 

основу відновлення, збереження та розвиток соціально корисних якостей і 

відносин [28, 102]. Науковці виокремили чинники успішної ресоціалізації, 

зокрема: навички компромісної поведінки; орієнтація у просторі соціальних 

відносин; стресостійкість; сприйняття власного минулого [37, 50, 56, 80].  

Вітчизняні вчені, які працюють у пенітенціарній системі [12, 61, 82], 

наголошують, що ресоціалізація є однією із підсистем загальнодержавного 

виховання, і залежить від характеру та рівня розвитку суспільних відносин.    
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На основі цього вони визначили основні принципи ресоціалізації засуджених, 

а саме: принцип цілеспрямованості педагогічного процесу, який сприятиме 

формуванню у правопорушника соціально-нормативної особистісної позиції; 

наступний принцип − зв’язок процесу ресоціалізації з реальним життям, 

мається на увазі поновлення та налагодження соціально корисних зв’язків і 

відносин засуджених; принцип наукового обґрунтування виховних програм і 

технологій, це безпосереднє створення умов для їхньої реалізації; принцип 

додержання законності в процесі ресоціалізації.  

Ряд дослідників  (О. Беца, В. Кривуша, В. Синьов) трактують 

ресоціалізацію як: «процес виправлення засудженого, формування в нього 

законослухняної поведінки, стимулювання становлення особистості на таку 

життєву позицію, яка відповідає соціальним нормам, на основі відновлення, 

збереження й розвитку соціально корисних якостей і відносин особистості під 

час виконання покарання й подальшої адаптації засудженогг до умов 

самостійного життя на волі» [129, с. 110]. 

М. Єнікєєв стверджує, що: «Необхідність ресоціалізації виникає там, де 

соціалізація не була успішною і замість соціально й культурно прийнятих 

цінностей і форм поведінки індивідом були засвоєні асоціальні, що 

відзеркалювалися на соціальному середовищі» [48].  

З метою підвищення ефективності профілактики злочинності серед 

неповнолітніх йдеться про врахування особистісних особливостей підлітків, а 

також складнощі цього вікового періоду, які впливають на становлення та 

розвиток особистості.  

Підлітковий вік є одним з найскладніших в розвитку людини, саме в цей 

період відбувається перехід від дитинства до дорослості. Специфікою цього 

віку є особливі зміни, пов'язані з фізичним дозріванням, інтелектуальним і 

особистісним становленням. У цей період відбувається зміна інтересів, 

переважає прагнення до самостійності, активної діяльності. 
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Основна суперечність підліткового періоду ‒ наполегливе прагнення 

підлітка до визнання своєї особистості дорослими за відсутності реальної    

можливості утвердити себе серед дорослих.  

Серед особливостей неповнолітніх, насамперед, йдеться про ґенезу їхніх 

психічних новоутворень, а саме: з одного боку, їхнє бажання незалежності, 

певної свободи вчинків, з іншого – тривога, страх перед змінами і 

проблемами, потреба у самовизначенні, потреба у виборі майбутнього шляху, 

пошуку (знаходження) свого місця у житті, необхідності усвідомити себе 

членом суспільства, в здатності діяти відповідно до своїх цінностей. Якщо 

підліток не може знайти своє місце у житті (він не бачить себе у футболі, 

навчанні і т. ін.), то злочин для нього може стати кроком самоствердження 

особистості.  

Через обмеженість життєвого досвіду підліток не спроможний повною 

мірою правильно оцінити ситуацію, що склалася, і, як наслідок, він вступає в 

конфлікт, що може призвести до різного роду девіацій, аж до порушення 

закону. Для неповнолітніх правопорушників характерний низький рівень 

розвитку моральних уявлень і соціально схвалюваних навичок поведінки. 

Вони імпульсивні, не схильні до самоаналізу та рефлексії і часто не 

усвідомлюють себе суб'єктами власної діяльності.  

У визначенні поняття девіантної поведінки переважно йдеться про сталу 

поведінку особистості, яка відхиляється від найбільш важливих соціальних 

норм і може спричинювати шкоду суспільству, або самій особистості і 

супроводжується її соціальною дезадаптацією [91].  

А. Лобанова та Л. Калашнікова визначають девіантну поведінку як 

особистий виклик людини, зокрема, підлітка, соціальному середовищу, який 

породжено неузгодженістю між її особистісними домаганнями і суспільними 

вимогами (нормами, стандартами, правилами, приписами) та виявляється 

такими соціально-поведінковими діями та вчинками, що не схвалюються (чи 

засуджуються) близьким оточенням або суспільством [86]. 
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Досліджуючи структуру девіантної поведінки, Н. Максимова визначила 

три рівні проявів порушень: стереотипів поведінки, моральних норм та 

правових норм. До першого рівня відносяться відхилення, які не відповідають 

стереотипним уявленням суспільства про певні норми поведінки, поведінка 

таких осіб не зачіпає права оточення, їхні дії не звичні і можуть викликати 

лише здивування (невротичні прояви, пірсінг, належність до субкультур та 

ін.). Другий рівень характеризується вчинками людини, яка зачіпає права 

інших, порушуючи моральні норми, через незадоволення оточуючих такому 

підлітку важко соціалізуватися, а це в свою чергу призводить до соціальної 

дезадаптації. Найнебезпечнішим для суспільства є третій рівень девіантної 

поведінки, до якого належать неповнолітні з делінквентною та кримінальною 

поведінкою, тобто, підлітки, що порушують правові норми [91]. 

Різновиди девіацій, які найчастіше визначають розглянули А. Лобанова і 

Л. Калашнікова а саме: делінквентна поведінка (антисуспільна протиправна 

поведінка, що спрямована на нанесення шкоди окремим громадянам чи 

суспільству в цілому); залежна поведінка (прагнення до кого не-будь чи чого-

небудь для отримання задоволення); адиктивна поведінка (зловживання 

хімічними речовинами з метою зміни свідомості); сексуальні девіації 

(відхилення від соціальних і моральних норм у сексуальній поведінці); суїцид 

(свідоме позбавлення себе життя); бродяжництво (переміщення з одного 

населеного пункту до іншого, не маючи постійного місця проживання); 

жебрацтво (випрошування грошей з метою отримання прибутку) [86]. 

Н. Максимова визначає девіантного підлітка як підлітка, який «не 

просто одноразово і випадково ухилився від норм поведінки, а постійно 

демонструє девіантну поведінку, яка має соціально-негативний характер» [91]. 

Вцілому, девіантна поведінка підлітків не відповідає загальноприйнятим 

соціальним нормам та принципам, наносить певну шкоду як самому підлітку 

так і іншим людям або суспільству, негативно сприймається оточуючими 

людьми і не схвалюється ними, має як епізодичний характер, так і стійку 

повторюваність [86]. 
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Аналізуючи девіантну поведінку старшокласників С. Немченко 

виокремлює 11 типів підлітків-девіантів, розглянемо деякі із них: обраний 

(підлітки, які переконані, що вони є унікальними та геніальними, схильні до 

алкоголізму, вживання наркотиків, ситуативна проституція, шахрайство); 

жорсткий (характеризується бажанням досягти свого, не зважаючи на інших, 

девіантна поведінка може проявлятися у актах вандалізму, пограбуваннях, 

шантаж); дратівливий (основною ознакою даного типу є дратівливість, 

втомлюваність, підлітки пасивні та безініціативні і піддаюся авторитетному 

впливу); замкнений (підлітки віддають перевагу усамітненню, емоційно 

холодні, схильні до суїциду, бродяжництва, грабіжництво, правопорушення, 

зазвичай здійснюються одноосібно); злісний (серед проявів девіантної 

поведінки переважають силові дії проти особистості, корисливі 

правопорушення, вживання алкогольних напоїв); безцеремонний 

(представники даного типу характеризуються суїцидальними намірами, 

вживанням спиртних та наркотичних засобів а також можливі дрібні 

правопорушення); вразливий (для підлітків даного типу притаманна 

підвищена вразливість та чуттєвість, вони не конфліктні, не рішучі і дуже 

ймовірно, що вони можуть потрапити під негативний вплив); впертий 

(неповнолітні вперті у судженнях, важко включаються в роботу, 

безініціативні, легко підкоряються думкам більшості) [111].  

З усім тим, така типологія, створена за різними критеріями (а точніше, 

методологічна невизначеність критеріїв), не може бути достатньо 

конструктивною і продуктивною у застосуванні, оскільки, наприклад, тип 

безцеремонний не виключає поняття жорсткий, дратівливий, впертий, злісний, 

скептичний.   

Питання виховної та профілактичної роботи з неповнолітніми, 

засудженими до альтернативних покарань, розглядалися в низці наукових 

публікацій. Зокрема, в дослідженнях О. Андрєєвої, С. Поволоцької, 

М. Калиняк розкриваються організаційно методичні умови здійснення 

профілактичної роботи правоохоронними органами, І. Парфанович розкриває 
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зміст і методи виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми, 

І. Богатирьов – зміст і методи профілактично-виховного впливу кримінально-

виконавчих інспекцій на засуджених, В. Лютий – соціально-педагогічні 

аспекти діяльності кримінально-виконавчих інспекцій з ресоціалізації 

неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням. 

Неповнолітній правопорушник вважається мінливою й динамічною 

особистість. Спостереження за його поведінкою свідчать про дивну 

непослідовність суджень, висновків і спонукань, нестійкість поведінки, 

нелогічність учинків і дій і т. ін. У психології правопорушника має місце 

єдність несумісності: подвійність і суперечливість самої основи особистості, її 

ставлення до суспільства, до оточуючих людей, до норм і правил поведінки. 

Неповнолітнього правопорушника трактують як: «складну систему з 

яскраво вираженими і досить гострими запереченнями, контрастами та 

суперечностями; подвійністю моралі, дисгармонії моральних і правових 

уявлень, поглядів, почуттів. У них переважає екстернальний локус контролю. 

Це означає, що підліток шукає причини своєї поведінки у впливові оточення, 

тобто, ззовні. Перебуваючи в асоціальному угрупуванні, він діє як його друзі» 

[112].  

Схильність до зовнішнього локусу контролю виявляється разом з такими 

рисами, як невпевненість у своїх можливостях, прагненні відкласти реалізацію 

намірів  на невизначений термін, тривожність, конформність. За неможливості 

впливу на перебіг подій, у підлітків із зовнішнім локусом контролю переважно 

формується  прагнення підкорятися групі.  

Група однолітків є для підлітка важливим джерелом інформації, новою 

формою міжособистісних відносин та являє собою новий специфічний вид 

емоційних контактів, що неможливі, або з певних причин відсутні в сім’ї, мова 

йде про неформальні, або асоціальні  групи. 

Варто зазначити, що дуже важливе значення для неповнолітнього має 

відчуття приналежності, що виникає у підлітка до найближчого соціального 
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оточення, цінність якого згодом стає основою для власних етичних оцінок 

[86]. 

Л. Виготський зауважує: «оскільки провідною у цьому віці є 

комунікативна діяльність, то спілкуючись, у першу чергу, зі своїми 

однолітками підліток отримує необхідні знання про життя. Дуже важливою 

для підлітка є думка про нього групи, до якої він належить. Сам факт 

належності до визначеної групи додає йому додаткової впевненості у собі. 

Позиція підлітка у групі, ті якості, які він здобуває у колективі, істотно 

впливають на його поведінкові мотиви. Ізольованість підлітка від групи, може 

викликати фрустрацію і бути чинником підвищеної тривожності» [32]. 

Едвін X. Сазерленд вважає, що кримінальна поведінка засвоюється 

переважно в первинних групах  зокрема, в групах однолітків. Тому, 

дослідник пов’язує злочин з тим, що він назвав диференційованою асоціацією 

[154]. Мається на увазі те, що у суспільстві існує чимало різних субкультур, 

деякі соціальні спільноти заохочують законні дії, а інші  ні. Відповідно 

людина стає правопорушником, якщо поєднує себе з тими людьми, які є 

носіями кримінальних норм.  

Аналізуючи різні організації, зокрема, таку як «Піонерська організація», 

можна сказати, що вона мала позитивний вплив на особистість 

неповнолітнього, оскільки мала на меті подолання антисоціальних проявів 

шляхом підвищення рівня виховної роботи, формування дисциплінованості 

школярів; здійснення профілактичної діяльності шляхом організації дозвілля 

підлітків. Варто звернути увагу на те, що ця громадська дитяча організація 

впливала і на шкільну і позашкільну сферу життя і діяльності підлітків. 

Піонерська організація використовувала в своїй діяльності методи, які 

розширювали простір для дитячої активності, самостійності, ініціативності, а 

саме: метод залучення піонерів до практичної участі в суспільно-політичному 

житті, метод піонерських доручень, методи і прийоми морального виховання 

(поєднання роз'яснювальної виховної роботи з виконанням суспільно корисної 

праці); метод створення і зміцнення піонерських традицій та ін. [145].  
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Можна стверджувати, що такі форми і методи роботи з підлітками, 

формували у них відповідальне ставлення до навчання, повагу до старших та 

однолітків, сприяли розвитку організованості, дисциплінованості, 

ініціативності та самостійності і розширювали активні життєву позицію 

підлітків.  

З іншого боку, існувало чимало різних субкультур, які пропагують 

кримінальну поведінку серед підлітків. Наприклад рух «Червоних кхмерів»  

націоналістичний партизанський комуністичний рух у Камбоджі. Основна ідея 

полягала в тому, що освіта, сім’я, релігія і загалом цивілізація негативно 

впливають на людей, тому, потрібно лише працювати і працювати на благо 

інших. До цієї спільноти залучали підлітків із бідних сімей, які не мали 

батьків, їм видавалася зброя і дозвіл катувати та вбивати людей. Неповнолітні 

вирізнялися неабиякою жорстокістю, агресією та ненавистю до людей, про це 

свідчить той факт, що підлітки могли без перешкод розстрілювати та забивати 

людей палицями, навіть дітей, які були значно менші за них [13].  

Р. Мертон виходив з концепції аномії (моральний розклад, падіння 

моралі), на його думку аномія виникає, коли в певних областях соціального 

життя відсутні чіткі стандарти поведінки. На основі цих поглядів вченим було 

визначено п'ять реакцій на напругу, яка виникає у зв'язку з невідповідністю 

між соціальними цінностями та обмеженістю засобів їх досягнення, зокрема: 

"конформісти" (особи, які дотримуються загальноприйнятих цінностей і 

встановлених засобів їх реалізації); "інноватори" (особи, які  дотримуються 

соціально прийнятих цінностей, і разом з тим можуть використовувати не 

лише законні засоби їх досягнення); "ритуалісти" (особи, які наслідують 

прийняті стандарт, хоча вони і не мають для них цінності); "ретріатисти" 

(особи, які не сприймають і не використовують законних шляхів для 

досягнення цілей); "бунтарі" (особи, які відкидають існуючі нормативні 

цінності і прагнуть затвердити нові цінності, впливаючи на соціальну 

систему). 
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Узагальнюючи окреслений досвід щодо розробки проблеми 

ресоціалізації неповнолітніх засуджених, можна зазначити, що основними 

теоретико-методологічнми підходами її дослідження є гуманістичний            

(Р. Сірс, Ф. Таненбаун, Ф. Тейлор), психодинамічний (А. Адлер, З. Фрейд,     

Е. Фромм), когнітивно-поведінковий (К. Бартол, А. Бандура, Р. Блекборн). У 

кожному з цих підходів застосовано відповідні, специфічні форми і методи 

ресоціалізації неповнолітніх. 
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1.2. Форми і методи ресоціалізації неповнолітніх: 

                        вітчизняний та зарубіжний досвід 

На сьогоднішній день питання злочинності постає дуже гостро, 

особливо серед неповнолітніх, адже підлітки, це особлива категорія 

населення, яка потребує спеціалізованого втручання та особливого 

поводження. 

У збірнику німецького звичаєвого права «Швабське зерцало» (складено 

в Аугзбурзі в 1275 р.) зазначалося, що суддя при розгляді справи повинен 

звернутися до експертів, щоб вони допомогли обрати оптимальне покарання, 

яке б допомогло виховати та виправити неповнолітнього. Тобто, ми можемо 

сказати, що саме таким чином відбувалися перші кроки на шляху до 

ресоціалізації неповнолітніх [132].  

Важливу роль у становленні процесу ресоціалізації мали церкви, 

зокрема, в Іспанії (1337 рік) та Італії (1649-1721роки) створювалися спеціальні 

заклади/притулки для підлітків-правопорушників, де про них піклувалися, їм 

призначали опікунів і допомагали з працевлаштуванням.  

 Перші спроби створити заклади для неповнолітніх правопорушників 

були у Великій Британії. На початку 1820-х рр. Ворвікширський суд почав 

застосовувати формальне покарання для неповнолітніх у вигляді одного дня 

ув’язнення, потім правопорушники передавалися під нагляд батьків або 

роботодавців. Варто зазначити, що особи, які брали на поруки 

правопорушників були волонтерами. Як свідчить статистика, із 483 

правопорушників, які були під опікою, лише 78 скоювали повторний злочин, 

це свідчить проте, що ці заходи були дієвими.  

Досить цікавим, є досвід Великої Британії щодо виконання громадських 

робіт, які було покладено на службу пробації. Громадські роботи 

відбуваються, як правило, один або два рази на тиждень по 6–8 годин на 

підприємствах та в організаціях, що здійснюють свою діяльність у соціальних 

програмах, на користь суспільству. Наприклад, у м. Лідс таке покарання 

відбувається на підприємстві, що переробляє пластмасову тару. Натомість  в 
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м. Бредфорд – у їдальні для похилих людей, де засуджені допомагають 

шефповару у приготуванні обідів [132]. 

У Сполучених Штатах Америки суди функціонували на основі Закону 

«Про дітей покинутих, безпритульних та злочинних та про нагляд за ними». 

Кримінальна юстиція щодо неповнолітніх передбачала: індивідуальний підхід; 

допомогу неповнолітнім, а не покарання; обговорення з опікунами і батьками 

призначення виховних та лікувальних заходів. Перший суд у справах 

неповнолітніх було створено у 1899 році. Таким чином, можемо спостерігати, 

що у Сполучених Штатах Америки саме у такий спосіб відбулося 

реформування системи покарання щодо неповнолітніх [38]. 

В Англії та Уельсі було прийнято Закон «Про пробацію злочинців» 

(1907 р.) на який і сьогодні опирається багато країн. Відповідно до положень 

цього закону з 1925 року, наявність служб пробації в кожному англійському 

суді була обов’язковою. А трохи згодом, у 1948 році, було прийнято Закон 

«Про кримінальну юстицію», відповідно до цього закону служби пробації 

надавали послуги, які пов’язані з реабілітацію правопорушників, корекції їх 

поведінки та підготовкою досудових доповідей.  

Відповідно до кримінального законодавства Швеції основними видами 

покарання є: штраф; громадські роботи; пробація; умовне засудження; 

тюремне ув’язнення. У службах пробації існує ряд спеціалізацій, зокрема: 

офіцери, що працюють з неповнолітніми; офіцери, що відповідають за 

електронний моніторинг; офіцери, що займаються персональним 

розслідуванням та досудовими звітами; офіцери, що відповідають за 

виконання громадських робіт. Варто зазначити, що в Україні, ряд цих функцій 

може виконувати один інспектор служби пробації [44].  

Варто звернути увагу на те, що служба пробації Румунії відповідає не 

лише за покарання альтернативні позбавленню волі, а й надає психологічну 

допомогу особам, відносно яких було вчинено злочин. Перші ідеї про 

ресоціалізацію та соціальну адаптацію засуджених згадувалися у 

законодавстві Румунії у 1874 році, відповідно до цього створювалися «комісії 
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з нагляду» в кожній установі виконання покарань, які мали на меті допомагати 

засудженим після звільнення. Згодом ці ідеї були прописані в Кримінальному 

кодексі, зокрема, в статті 50, де мова йшла про те, що кожен суд має 

здійснювати соціальний патронаж засуджених, тобто відповідатиме за 

соціальну реінтеграцію засуджених, особливо неповнолітніх. Також у даному 

кодексі вперше була внесена пропозиція щодо запровадження альтернативних 

видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі [69].  

У зв’язку з тим, що у 90-х рр. ХХ століття в Румунії збільшився рівень 

злочинності і в’язниці були переповнені, уряд прийняв рішення відкрити 

експериментальні центри пробації за підтримки KNOW-HOW FOUND, 

Великобританія. В результаті такого експерименту рівень злочинності 

зменшився і в кінці 2000 року було затверджено наказ про організацію та 

функціонування послуг з соціальної реінтеграції та нагляду за 

правопорушниками (пробації). 

Служба пробації в Грузії, яка була створена у 2001 році, виконує такі 

види покарання (що не пов’язані з позбавленням волі), а саме: позбавлення 

права діяльності, або призначення на посаду; громадські та виправні роботи; 

відтермінування виконання вироку; проходження корекційної програми. 

Також служби пробації реалізують пробаційні програми, серед яких: 

психореабілітаційні (подолання агресії, подолання шкідливих звичок, 

формування просоціальної поведінки); професійно-освітні тренінги (курси 

іноземних мов, комп’ютерні курси); соціально-культурна робота із 

засудженими (організація екскурсій до музеїв, зустріч з видатними особами). 

Залежно від рівня ризику особи (за методикою оцінки ризиків та потреб 

засуджених) складається індивідуальний план роботи із засудженим і 

застосовуються відповідні програми, зокрема: групові зустрічі для умовно 

засуджених або членів їх сімей; життєві цінності; уміння справлятися з гнівом 

та стресом; комунікативні навички; управління конфліктами, лідерство і 

асертивна поведінка; здоровий спосіб життя, спортивні програми для 

неповнолітніх [44].  
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Відмітимо, що пробаціонери (суб’єкти служб пробації) допомагають 

літнім людям та дітям, відвідуючи будинки пристарілих та притулки, на 

добровільних засадах залучаються до донорства, також беруть участь у 

заходах з очищення та озеленення парків, допомагають відновлювати церкви 

та монастирі. Для пробаціонеорів проводять різноманітні спортивні змагання 

тощо.  

Аналізуючи діяльність служб пробації Грузії, можемо зазначити, що 

неповнолітніх-правопорушників не лише залучають до суспільно-корисних 

справ, а й переймаються їхніми інтересами та вподобаннями. Заходи, які 

проводяться з неповнолітніми правопорушниками дозволяють змінити їх 

світогляд та зробити переоцінку життєвих цінностей, тобто, позитивно 

вплинути на підлітка [44]. 

Якщо брати до уваги моделі європейських країн, то в Німеччині турбота 

про підлітків охоплює всі заходи щодо організації вільного часу або дозвілля 

дітей і підлітків: діють молодіжні центри, є можливість працевлаштування в 

організаціях для молоді, галузі освіти молоді, розвиток спортивних напрямків, 

організація рекреації молоді, захист прав підлітків, тобто, існує розгалужена 

система превентивних заходів для молоді.  

У Німеччині кримінально-виконавча система включає в себе 

пенітенціарні установи закритого та відкритого типу, також установи, в яких 

знаходяться особи із психічними захворюваннями, а також засуджені, які 

лікуються від алкоголізму та наркоманії. Засуджений може бути переведений 

із установи закритого типу до установи відкритого типу у тому випадку, якщо 

він не порушував норм поведінки. В установах виконання покарань відкритого 

типу, менш суворий режим, із засудженим проводиться індивідуальна робота 

методами психотерапії, йому дозволяється вільно рухатися по території і 

навіть можливо вийти за межі пенітенціарної установи. Також в  країні існує 

практика скорочення строку відбування покарання для неповнолітніх за 

правослухняну поведінку [105].    
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Системі ювенальної юстиції притаманними є наступні риси: здійснення 

судочинства спеціальними судами для неповнолітніх; пріоритет 

альтернативних покарань (мінімум втручання); пріоритет медіації та 

відновного правосуддя; пріоритет виховних громадських санкцій;  взяття під 

варту (на якомога короткий термін від 6 місяців до 5 років, у виняткових 

випадках – до 10 років); абсолютне виключення розгляду справ неповнолітніх 

у загальному суді для дорослих, навіть у найсерйозніших випадках. 

Можливі такі різновиди правових наслідків для неповнолітніх, що 

порушили закон в Німеччині: а) заходи виховання (Erziehungsmassregeln). 

Мета таких заходів – не покарання злочинця, а його виховання для 

забезпечення його правомірної поведінки і зниження до мінімуму ймовірності 

скоєння злочинів у майбутньому. Заходи виховання  поділяють на вказівки 

(Weisungen) та приписи надати допомогу у вихованні (Hilfe zur Erziehung); б) 

вказівки – обов’язки і заборони, що регулюють спосіб життя підлітка і 

внаслідок цього сприяють вихованню.  

Закон про суди для неповнолітніх містить наступний відкритий перелік 

обов'язків: дотримуватися вказівки про місце перебування; жити в сім'ї або 

соціальному закладі: займатися навчанням або роботою; виконати певну 

роботу; перебувати під керівництвом і наглядом певної особи; брати участь у 

курсі соціального тренінгу; примиритися з потерпілим; не підтримувати 

відносини з певними людьми або не відвідувати місця розваг; обов'язок брамі 

участь у вивченні правил дорожнього руху; в) заходи примусу: попередження 

(Verwarnung) обов'язки (Auflagen) та арешт (Jugendarest).  

Згідно з законом про суди неповнолітніх, суд має право винести на 

адресу неповнолітнього попередження, що підкреслює злочинний характер 

вчиненого ним діяння у разі незначності скоєного і позитивної характеристики 

особистості правопорушника. Обов'язки Закону про суди неповнолітніх 

виокремлює такі види обов'язків: відшкодування шкоди, заподіяної злочином; 

принесення вибачень потерпілому в особистій формі; виконання роботи: 

оплата грошової суми на користь суспільно корисного установи. Арешт, 
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згідно з Законом про суди неповнолітніх маже бути призначений: «у вільний 

час» (використовується вільний час від роботи та навчання); на короткий 

термін (2–4 дні); на тривалий термін (1–4 тижнів); 4) заходи виправлення і 

безпеки (Massregeln der Besserung und Sicherung).  

У Законі про суди неповнолітніх передбачені: приміщення в 

психіатричну клініку; приміщення в лікувальний заклад для примусового 

лікування від алкоголізму чи наркоманії; встановлення нагляду за поведінкою; 

позбавлення права керувати автомобілем; превентивне ув'язнення; 

позбавлення волі. Дана міра не є пріоритетною в Німеччині. Позбавлення волі 

застосовується тільки в самих крайніх випадках, коли дія за допомогою 

альтернативних заходів не представляється ефективним [105].   

Варто зазначити, що у Німеччині зародилася методика – «Педагогіка 

пригод». Це своєрідний досвід групової взаємодії у природніх умовах, який 

сприяє розвитку особистості неповнолітнього. Вважається, що вона була 

заснована німецьким педагогом Куртом Ханом у 1920 році, який у 

експериментальній школі-інтернаті (у замку Салем) застосував елементи 

«терапії пригод» у навчальному процесі. Доцільно розглянути основні 

принципи виховної системи, які Курт Хан сформулював у 1929 році, зокрема: 

молоді необхідно більше можливостей для самореалізації; потрібно, щоб діти 

пізнали відчуття успіху і поразки; варто сформувати у дітей уявлення про 

власну віддачу та про відданість загальній, спільній справі; слід навчити дітей 

зберігати тишу і цінувати спокій інших; необхідно навчити дітей планувати 

свою діяльність;  у життєдіяльності дітей має бути час на ігри та спорт [69].  

У Німеччині існують служби судової допомоги молоді, у складі яких 

працюють соціальні працівники. Фахівці допомагають неповнолітнім 

правопорушникам після виявлення злочинів, ще до порушення провадження у 

кримінальній справі. Соціальні працівники допомагають реабілітації 

правопорушників, ще до вироку суду. Також соціальні працівники служби 

судової допомоги неповнолітнім з'ясовують соціальні умови життя підлітка, 

вивчають його особистість, соціально-психологічні обставини злочину та 
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подають звіт до  суду, пропонуючи свою міру покарання. Оскільки в 

Німеччині вважається, що взяття під варту негативно впливає на особистість 

підлітків, тому соціальні працівники пропонують превентивні  заходи, які б 

допомогли неповнолітнім не скоїти рецидив, щоб уникнути ізоляції. 

Соціальні працівники залучають правопорушників до роботи в будинках 

престарілих, в будинка інвалідів, в лікарнях, практикується організація 

спільного самостійного проживання правопорушників разом з соціальним 

працівником. Соціальні працівники проводять індивідуальні бесіди з 

неповнолітніми, з родиною, допомагають у працевлаштуванні та у пошуках 

житла та ін..  

У США існує приблизно 993 державних виправних установ для 

неповнолітніх злочинців (в яких перебуває 45 тисяч засуджених). Також у 

США існують і приватні виправні установи для неповнолітніх 

правопорушників, які утримуються громадськими та релігійними 

організаціями (у них перебуває 29 тисяч неповнолітніх правопорушників). 

Цікавим є той факт, що кожного року у виправних закладах розглядається 

питання подальшого перебування неповнолітнього в установі, тобто, його 

можуть перевести або до іншої установи, або звільнити під нагляд [38]. 

Зміст ювенального правосуддя полягає не в покаранні винної особи, а в 

забезпеченні турботи, охорони і захисту. Вважаючи належне поводження з 

дитиною своєю метою, доктрина «батьківської турботи» не завжди 

передбачала покарання, яке було б пропорційним здійсненого 

правопорушення, а тому не визнавала необхідність проведення належної 

процедури правосуддя в ювенальних судах. Проте з часом в результаті 

конституціоналізації ювенальної юстиції в рішеннях Верховного суду США в 

70–80-х рр. були внесені деякі корективи в ювенальний процес. 

Основоположні ідеї американської доктрини «батьківської турботи» були 

відображені як в ювенальних кодексах штатів, так і в прийнятих федеральних 

законах в області ювенальної юстиції та попередження злочинності 

неповнолітніх. У більшості штатів США система ювенальної юстиції 
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незалежна від системи «дорослого» правосуддя. У більшості штатів вона 

управляється соціальною службою, а саме: Агентством соціальної служби,  і 

службою по роботі з сім'єю і дітьми. Здійснення правосуддя у справах 

неповнолітніх переслідує в США дві мети: реабілітацію підлітка і 

забезпечення громадської безпеки. В системі ювенальної юстиції працюють 

поліція, офіцери пробації, прокурори, захисники, ювенальні судді, соціальні 

працівники [134]. 

Значна кількість підлітків-правопорушників не потрапляє під 

юрисдикцію ювенального суду. Їх включають у реабілітаційні програми, 

метою яких є їхнє залучення у соціально спрямовані заняття та хобі. Питання 

про передання справи підлітка до суду вирішують служба пробації та 

прокурор, визначаючи форми впливу на нього: пробачити вчинене, здійснити 

корекційну роботу з ним неформально або передати справу в ювенальний суд. 

Близько половини справ, які підлягають, по суті, розгляду в суді, 

розглядаються неформально. Якщо підліток виконує умови, накладені на 

нього в ході неформального вирішення проблеми, то справа далі не йде. Якщо 

ж ні, то справа передається до ювенального суду або в простий кримінальний 

суд, але у деяких штатах така практика заборонена.  

Активно використовується процесуальний механізм «угоди про вину» у 

роботі з підлітками злочинцями. У США, де поширене правосуддя за участю 

присяжних, лише в декількох штатах існують суди присяжних для 

неповнолітніх [94]. Перед винесенням рішення співробітники служби пробації 

розробляють план роботи з підлітком. План мітить такі форми роботи: 

виявлення потреби і потреби підлітка, перелік доступних програм для 

вирішення проблем підлітка. План передається судді, який і приймає рішення  

[132].  

Варто звернути увагу на те, що за шістдесят днів до звільнення з 

виправної колонії неповнолітнім дозволяється короткотермінове перебування 

у громаді під наглядом. А за тридцять днів до звільнення підлітки можуть 

прийти додому на ніч, або на вихідні дні. Після завершення строку відбування 
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покарання неповнолітні перебувають під наглядом та отримують соціальні 

послуги [44]. 

У США також існують виправно-трудові табори «US Boot Camps» 

(«Військові черевики»). Це є виправна установа, яка існує за напіввійськовим 

режимом (наприклад: після сніданку підлітки працюють 6–8 годин, потім 

займаються стройовою підготовкою і фізичними вправами, а ввечері мають 

час для навчання, або у разі необхідності – час для отримання консультацій). 

У ці установи направляються неповнолітні правопорушники за вироком суду, 

або ж з метою превентивного характеру на термін від дев’яноста до ста 

вісьмидесяти днів [38]. 

У США широко використовують метод «шокової терапії». Мета цього 

методу полягає в психологічній дії на підлітків, що перебувають на обліку в 

поліції за схильність до правопорушень, зловживання наркотиками. Підлітки 

відвідують поліцейські дільниці, центри лікування неповнолітніх наркоманів, 

виправні центри для підлітків, в’язницю для неповнолітніх злочинців, морг. 

Таке комплексне ознайомлення підлітків з виправними і лікувальними 

установами позитивно впливає на неповнолітніх. І, як свідчить статистика 

Америки ‒ 76 % неповнолітніх, які відвідали такі установи, змінились, ці 

підлітки більше не потрапляли в поліцію.  

У країні функціонує програма наставництва, яка покликана запобігти 

злочинам, ця програма допомагає розвинути навички для постановки і 

досягнення цілей. Наставництво в США почало розвиватися разом зі 

створенням першого суду у справах неповнолітніх у Чикаго (1899 р.). До кінця 

ХХ століття влада вважала, що для неповнолітніх правопорушників 

найефективнішою мірою покарання буде позбавлення волі, оскільки саме у 

в’язницях та колоніях до підлітків застосовувалась жорстка дисципліна і 

структурований розпорядок дня. Ситуація змінилася, коли численні 

дослідження показали, що такий метод покарання не знизив рівень рецидивної 

злочинності. Тому, в країні почало розвиватися відновне правосуддя 

(«restorative justice»). Реституційне правосуддя мало на меті допомогти 
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неповнолітнім у конфлікті з законом усвідомити наслідки своїх дій для 

потерпілого, а це, своєю чергою буде розвивати у підлітка почуття 

відповідальності. Такий підхід вимагає від правопорушника відшкодування 

збитку або виплати компенсації потерпілому. Тобто, таке своєрідне 

примирення між правопорушником та потерпілим. Реституційне правосуддя 

прагне реінтегрувати неповнолітнього правопорушника у суспільство [134].   

В цілому, американські дослідники розкритикували програму пробації 

та віднесли її до неефективних нетерапевтичних програм [140]. 

Недосконалість пробації як практики полягає, на їх думку, в тому, що на 

практиці система пробації використовується юрисдикціями як «кеш-пам'ять» 

для судової системи неповнолітніх, внаслідок її безмежної спроможності та 

при відносно невеликих фінансових затратах, а не для її ефективності щодо 

зменшення злочинності. Емпіричні дані свідчать про те, що традиційне 

випробування саме по собі не є ефективним у зниженні злочинності. Однією з 

найбільш часто цитованих причин відносної неефективності традиційних 

програм пробації є великі навантаження працівників служби пробації. Як 

показують дослідження, «перевантажена служба пробації, яка бачить клієнта 

лише раз на місяць, має мало можливостей контролювати поведінку клієнта, 

чи справляти великий вплив на його життя» [44]. 

Розглянемо як працюють з неповнолітніми які знаходяться у конфлікті із 

законом на прикладі Польщі. У структурі пенітенціарних закладів для 

неповнолітніх є виховні заклади та виправні установи. Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх у Польщі починається з сімнядцяти років, за 

особливо тяжкі злочини з п’ятнадцяти років. У віці від тринадцяти до 

сімнядцяти років неповнолітні можуть перебувати у виховних колоніях, які 

називаються «корекційними будинками» [79]. 

Виправні заклади є найбільш суворою мірою покарання для 

неповнолітніх, тому підліток може потрапити до виправного закладу лише в 

тому випадку, коли заходи, які застосовувалися до нього не дали ніяких 

результатів, тобто не відбулися зміни у поведінці підлітка. Іншими 
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причинами, які слугують тому, що підлітки можуть потрапити  до виправних 

закладів, може бути високий ступінь деморалізації і припущення, що менш 

суворі заходи покарання, не зможуть його виправити.  

У польському правосудді лише у кінці ХХ століття змінилася система 

правосуддя відносно неповнолітніх, оскільки раніше неповнолітні каралися 

так як і дорослі. З’явилися спеціальні комісії у справах дітей та молоді, які 

застосовують правила мінімального втручання у роботі із соціально- 

дезадаптованою молоддю, поважаючи їх права та вікові особливості. Це і 

визначає гуманістичний підхід до соціальної реабілітації, який включає: 

нагляд офіцера пробації за неповнолітнім; виховання в прийомних сім’ях, які 

мають профіль соціальної реабілітації; профілактичні та корекційні програми 

у спеціальних закладах або закладах відкритого типу.  

Посилаючись на парадигми відновного правосуддя, застосовуються такі 

заходи як: виплата компенсації жертві злочину; реституція; неоплачувана 

робота для жертви злочину; посередництво між правопорушником та жертвою 

злочину, тобто, медіація та сімейні конференції. 

У Польщі справи неповнолітніх розглядає суд по сімейних справах, який 

приймає рішення щодо вироку, враховує психологічну та соціальну незрілість 

підлітків, які, своєю черггою, не можуть нести повну відповідальність за свою 

поведінку. Тому неповнолітні знаходяться під наглядом служби пробації або 

направляються до виправних закладів [79].  

Прогресивна система покарання неповнолітніх перш за все була 

заснована на сегрегації та класифікації засуджених у пенітенціарних закладах. 

Передбачається поетапність відбування покарання, яке полягає в поступовому 

пом’якшенні умов утримання у в’язниці. Залежно від поведінки неповнолітніх 

враховується індивідуальний підхід підрозділу, спочатку їх поміщають у 

слідчий ізолятор з особами, які скоїли дрібні правопорушення, їх тримають в 

більш «м᾽якому» режимі, відносно тих підлітків, які скоїли більш серйозний 

злочин.  
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У Польщі існують центри реабілітації для неповнолітніх 

правопорушників. Молодіжний освітній центр, центр реабілітації функціонує 

як заклад відкритого типу (без охорони і решіток). Зрештою, він розглядається 

як ізолятор, оскільки неповнолітні знаходяться під наглядом педагогів, 

контакти з навколишнім середовищем обмежені, в тому числі і з родиною. 

Проте вважають, що такі заклади не є ефективними, оскільки неповнолітні не 

можуть самостійно приймати рішення, знижується самооцінка, обмежуються 

прояви творчі та ін., а наглядачі можуть зловживати своєю владою [105].  

Повертаючись у суспільство неповнолітні зустрічаються з низкою 

проблем, наприклад: суспільство їх не сприймає, стигматизує, підліткам 

складно продовжувати навчання, влаштуватися на роботу та ін.. Це все 

породжує безсилля щось змінити і, в результаті, рецидив. З метою запобігання 

цьому, у центрі реабілітації проводиться відповідна робота з неповнолітніми. З 

ними проводять профілактичну бесіду, покроково планують подальші ідеї, які 

планує втілити підліток.  

Оскільки у ресоціалізації неповнолітнього велику роль відіграє сім’я, то 

польські науковці вважають, що необхідно проводити соціальну роботу з 

родиною неповнолітнього правопорушника. Першою чергою, батьки мають 

засвоїти педагогічну культуру, усвідомити психологічні особливості підлітка 

та створити умови для оптимального та емоційного розвитку неповнолітнього 

[69].  

Варто зазначити, що у Польщі широко використовується у роботі із 

засудженими, програма марочних систем. Засновником цієї системи вважають 

англійського капітана Меконочі, який очолював (1840 р.) виправну установу 

для відбування покарання у виді позбавлення волі. Засуджені поділялися на 

три класи, а саме: перший клас ‒ особи, які вперше потрапили до в’язниці; 

другий клас ‒ перехідний клас; третій клас ‒ рецидивісти. Засудженому 

надавалася можливість змінити своє становище у колонії шляхом старанної 

праці та хорошої поведінки. За сумлінну працю та зразкову поведінку 

засудженим нараховувалися бали, або марки, які вони накопичували протягом 
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певного часу. За день можна було отримати шість марок, а якщо в’язень 

працював сумлінно, то міг отримати додаткові марки, але максимум дві за 

день. За допомогою цих марок засудженим могли пом’якшити умови 

ув’язнення, а якщо кількість марок перевищувала норму, то навіть міг 

зменшитися строк позбавлення волі. За цією системою засуджений проходив 

певні ступені і коли він був на останньому ‒ його переводили до перехідної 

в’язниці, де займалися його підготовкою до виходу на волю; умови в ній були 

наближені до умов вільнонайманих робітників.  Трохи згодом, засуджений 

отримував відповідне посвідчення, де зазначалося, що він повинен 

утримуватися від порушень закону,  звільнявся з ув’язнення, але на волі 

перебував під наглядом поліції та у випадку порушення правил поведінки міг 

бути повернутий до місць ув’язнення на невідбутий строк [69]. 

Ця система широко використовується у Польських колоніях, де 

засуджені відносяться до певного класу. Якщо засуджений належить до 

вищого класу, то він має кращу камеру, кращу їжу, ввечері може 

користуватися електричним світлом та брати участь в дебатах з питань етики.  

Натомість, якщо засуджений відноситься до нижчого класу/розряду, він 

має гірші умови у камері, отримує не дуже смачну їжу, також може бути 

позбавлений прав на побачення та листування.  

Цікавим є той факт, що колір одягу засуджених, які відносилися до 

різних класів, був неоднаковий, зокрема: для вищого класу ‒ синій одяг; для 

середнього темно-сірий; для нижчого класу ‒ червоний. Щоб перейти з одного 

класу до іншого, засудженому необхідно отримати марки, за місяць їх має 

бути дев’ять, три марки він може отримати за належну поведінку, три ‒ за 

хорошу роботу та ще три ‒ за старанне навчання. Тому, якщо засуджений хоче 

жити в кращих умовах і мати більше можливостей для життя, йому потрібно 

активно працювати.  

 Таким чином, засуджений проходив довгий шлях від покарання до 

виправлення, наполегливо працюючи не лише на благо колонії, а й над собою, 
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усвідомлюючи той факт, що поставленої мети можна досягнути лише 

наполегливою працею та хорошою поведінкою. 

У Росії з неповнолітніми працюють соціально-реабілітаційні центри, в 

яких проводиться комплексна соціальна реабілітація, а саме: соціальний 

патронат сімей; творчі заняття; праця у трудових майстернях. У країні існує 

нова форма соціального обслуговування з дезадаптованими підлітками, це 

«Транзитна квартира». Неповнолітні, які опинилися у складних життєвих 

обставинах можуть перебувати у таких квартирах 2‒3 місяці, де можуть 

одночасно перебувати два або три підлітка. Щодня їх відвідують працівники 

реабілітаційного центру допомоги сім’ям та дітям. Підлітків навчають 

основам побутового самообслуговування, вирішенню конфліктних ситуацій та 

ін. Також, у Росії існує заборона перебувати підліткам у нічний час на вулицях 

міста, а також заборонено відвідувати зали ігрових автоматів [125]. 

У Франції вважають, що позбавлення волі є негативним для особистості 

підлітка-правопорушника і не сприяє його ресоціалізації. Тому, уряд Франції 

намагається якомога менше застосовувати цей вид покарання. Ще в країні 

одним із видів покарання є праця, за яку засуджені отримують від 30 до 70% 

заробітної плати [135].   

Якщо говорити про загальні риси, які притаманні системі ювенальної 

юстиції у Франції, то варто виділити наступні: перевага виховних заходів над 

каральними заходами; вивчення особистості неповнолітнього 

правопорушника; спеціалізація суддів, які повинні займатися виключно 

справами неповнолітніх. 

 Беззаперечно, вагоме місце займає вивчення особистості 

неповнолітнього правопорушника або, так зване, соціальне дослідження, яке 

проводиться за правилами, передбаченими французьким процесуальним 

законодавством, у результаті якого складається спеціальне досьє. Вивчення 

особи неповнолітнього злочинця є обов'язковою процесуальною вимогою. В 

результаті вивчення та розгляду справи суддя може застосувати до 

неповнолітнього злочинця: кураторство (нагляд) за неповнолітнім в сім'ї; 
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поміщення в установу для неповнолітніх; поміщення у в'язницю. У разі, якщо 

виховні заходи передбачають повернення до батьків, догану, відшкодування 

шкоди, кураторство, виховну опіку, призначення судової протекції, поміщення 

в установу, то виховна санкція ‒ це, наприклад, відшкодування збитків або 

надання допомоги постраждалим, заборона на відвідування окремих місць або 

спілкування з певними людьми; перевага виховних над каральними заходами; 

глибоке знайомство з психологією, з особистістю неповнолітнього 

правопорушника; спеціалізація суддів, які повинні займатися виключно 

справами неповнолітніх [69]. 

Цікавим є факт, що інколи ювенальне правосуддя Франції ще називають 

«кабінетним правосуддям», тому що суддя, який розглядає справи 

неповнолітніх-правопорушників та спілкується з ними безпосередньо у своєму 

кабінеті, залучаючи до співпраці соціальні служби, мається на увазі, що справа 

зазвичай не доходить до суду. У разі судового засідання, суддя доручає 

вихователю (це людина, яка пройшла спеціальне навчання) скласти так зване, 

соціальне досьє, яке містить: інформацію про сімейний стан підлітка; його 

успішність в школі; психологічну характеристику; інформацію про сім’ю 

неповнолітнього і навіть досліджують, як ставляться до підлітка після того, як 

він скоїв злочин [13].  

Хочемо звернути увагу, що найнижчий рівень правопорушень є в 

Японії, оскільки кримінальна юстиція країни базується безпосередньо на 

превентивному вихованні. Підростаюче покоління виховується на звичаях та 

традиціях країни, яке включає в себе шану та повагу до батьків. Уряд Японії 

схиляється до думки, що неповнолітніх правопорушників необхідно 

реабілітувати та виховувати.  

Ювенальна юстиція Японії складається з: служби пробації; сімейних 

судів; пенітенціарних установ для дітей та молоді. До цього часу ювенальна 

юстиція країни функціонує на основі нормативно-правового акту 

затвердженого у 1949 році, який називається «Шоненьо». Цей акт передбачає 

захист неповнолітніх правопорушників до двадцяти років і має на меті саме 
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захист, оскільки в акті використовують термін «процес, щодо захисту 

неповнолітньої особи». При цьому покарання полягає у перевихованні 

неповнолітнього злочинця, якщо він і не бажає цього [81].  

Цікавим є досвід роботи зі злочинцями у Данії та Голландії, де 

вважається, що самообслуговування є основою розвитку особистості та 

відповідальності за себе. Тому, засуджені можуть об’єднуватися у групи по 

десять  дванадцять осіб, де займаються приготуванням їжі, прибиранням 

тощо [6]. 

Однією із форм роботи у зарубіжних країнах є методи, які сприяють 

ресоціалізації злочинців, а саме: «пенітенціарна відпустка». Мається на увазі, 

що засудженому, надається можливість за межами установи, де він відбуває 

покарання, відвідати церкву, знайти роботу, налагодити сімейні стосунки та 

ін., а сприяти цьому має соціальний працівник. Також існує подібний метод, 

який називається «поступове звільнення». За цим методом засуджений за 

кілька тижнів до звільнення може щодня йти за межі установи на певний час, 

або на ніч, вирішуючи при цьому деякі питання, зокрема: навчання чи 

працевлаштування, налагодження соціальних зв’язків та ін. Зазвичай, такі 

методи застосовуються лише в тому випадку, коли засуджений має 

законослухняну поведінку і не порушує встановлених правил. Хоча, у Норвегії 

ці методи застосовують не залежно від поведінки засудженого [105].  

Система ювенальної юстиції Великобританії заснована на ідеї 

профілактики підліткової злочинності, яка може заощадити витрати на 

засуджених для країни. На стадії профілактики та роботи з підлітками групи 

ризику у Великобританії існують такі можливості: програма інклюзії молоді 

(YIР) для осіб від восьми до сімнадцяти років. Програма діє у сто десяти 

найбільш кримінально активних районах країни. Вона дає молодій людині 

можливість підвищити освітній рівень, отримати нові вміння та навички, 

допомогти з вибором професії. Також діють YISPs ‒ «Панелі інклюзії та 

підтримки» молоді. Існують програми для батьків на місцевому рівні [81]. 

Організовуються «партнерства шкільної безпеки» (Safer School Partnerships), 
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чия мета впливати на кримінальну обстановку в школах. Вони утворюються 

при школах і до їх складу входять офіцери поліції. 

Якщо неповнолітній здійснює правопорушення вперше або повторно, 

але визнає провину, ним займається поліція чи місцеві служби, і він не 

піддається суду. При цьому поліція і місцеві органи використовують систему 

різних «приписів» і «систему угод» щодо такого неповнолітнього. Можливим 

є застосування наступних заходів примусу: догана, останнє попередження, 

домовленість про прийнятну поведінку, наказ про припинення антисоціальної 

поведінки (заборона відвідувати конкретні місця, зустрічатися з певними 

людьми), місцевий домашній арешт (застосовується до тих, хто не досяг 

шістнадцятирічного віку: забороняється залишати будинок після настання 

певного часу доби), індивідуальний план реабілітації, наказ відвідувати 

заняття в спеціалізованому центрі, штраф, умовне засудження [125].   

Тож, аналізуючи закордонний досвід функціонування пенітенціарних 

систем, можемо сказати, що робота та навчання є ключовими моментами у 

ресоціалізації засуджених.  

В Україні (1917 р.) існували спеціальні суди для молодих людей, які 

порушили закон, їх називали «дитячими судами». Ці суди були створені за 

рішенням органів місцевого самоврядування, їхня діяльність регулювалася 

місцевими правовим актами, а фінансування відбувалося з бюджету 

територіальної громади. Трохи згодом (з 1918 р.) справи неповнолітніх почали 

розглядатися позасудовими органами – спеціальними комісіями у справах 

неповнолітніх. До складу таких комісій входив суддя, педагог та лікар. 

Неповнолітні-правопорушники отримували покарання у вигляді медико-

педагогічної роботи і в жодному разі не направлялися до пенітенціарного 

закладу. Такий підхід є суттєвим кроком на шляху до ресоціалізації 

неповнолітніх-правопорушників, оскільки до уваги бралася безпосередньо 

особистість підлітка та його особливості [132].  

Кардинально змінилася ситуація у роботі з неповнолітніми-

правопорушниками у 1935 році, було ліквідовано окреме провадження у 
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справах неповнолітніх та комісії у справах неповнолітніх і до підлітків було 

відновлено застосування усіх видів покарань. 

Починаючи з 1971 року ситуація щодо роботи з неповнолітніми-

правопорушниками змінилася, було відновлено положення щодо урахування 

факторів, які могли вплинути на кримінальну поведінку підлітка і якщо він не 

становив ризику для суспільства, суд міг застосувати до правопорушника 

заходи виховного впливу.  

Трохи згодом (1995 рік) було прийнято Закон України «Про органи і 

служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх», 

який включав положення про запровадження інституту судових вихователів у 

судах, з метою контролю виконання рішень які стосуються неповнолітніх, та 

все ж таки це положення так і не було впроваджено в практику. 

З 2000 року було укладено ряд документів, які стосувалися захисту 

дитинства, соціальної роботи з дітьми та молоддю та ін., зокрема: Закон 

України «Про охорону дитинства» (від 26 квітня 2001р.); Закон України «Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю» (від 21 червня 2001р.); Роз’яснення 

Верховного Суду України стосовно «Судової практики щодо розгляду справ 

неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність» (від 29 серпня 2003р.);  

Указ Президента України «Про концепцію розвитку кримінальної юстиції 

щодо неповнолітніх в Україні» (від 24 травня 2011р.); Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини (на 2008-2016 рр.). 

На сьогодні в Україні виконання покарання відбувається у вигляді 

позбавлення волі, однак, соціальна ізоляція негативно впливає на особистість 

засудженого, на його психіку, насамперед це стосується неповнолітніх, які 

перебувають у процесі особистісного становлення та розвитку. Існує дещо 

інший підхід до перевиховання неповнолітніх злочинців, порівяно з іншими 

країнами. Зокрема, існують реабілітаційні програми для підлітків, які вони за 

бажанням можуть відвідувати. Та, як свідчить практика, зазвичай, 

неповнолітні не відвідують подібні заходи, тому, що їх не зобов’язують цього 

робити.  
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Тому, зазначимо, що з метою запобігання рецидиву серед підлітків, 

необхідно, щоб реабілітаційні програми були обов’язковими, оскільки 

неповнолітній під час процесу навчання може змінити свій світогляд, свою 

поведінку та цінності.  

Іншим методом покарання (за Кримінально-виконавчим кодексом 

України стаття 26 – 46) є покарання, альтернативні позбавленню волі: 

позбавлення права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю; 

громадські роботи (полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи  

чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають 

органи місцевого самоврядування); виправні роботи (покарання 

встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається  за 

місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт 

провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком 

суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків) та звільнення відбування 

покарання з випробуванням (у разі звільнення неповнолітнього від відбування 

покарання з випробуванням суд може покласти на окрему особу, за її згодою 

або на її прохання, обов'язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним 

виховної роботи), які дозволяють уникнути соціальної ізоляції підлітка в 

найважливіший період його становлення [78]. 

На сьогодні контроль за поведінкою неповнолітніх осіб, звільнених від 

відбування покарання здійснює сектор ювенальної пробації. Такі центри 

функціонують у чотирнадцяти містах України, зокрема: Дніпро; Житомир; 

Запоріжжя; Київ; Кривий Ріг; Кропивницький; Львів; Маріуполь; Мелітополь; 

Миколаїв; Одеса; Полтава; Рівне; Харків. 

Згідно статистичних даних висвітлених у «Огляд результатів діяльності 

ДУ «Центр пробації» за 2019 рік», на обліку в системі ювенальної пробації 

станом на 1 січня 2020 року перебувало 850 неповнолітніх суб’єктів пробації 

та 39 осіб, які досягли повноліття [113 с.24-25].  

Пробація є системою наглядових та соціально-виховних заходів, що 

застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, 
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виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує 

обвинуваченого (відповідно до Закону про пробацію від 5 лютого 2015 року).  

Пробація щодо неповнолітніх – це пробація стосовно осіб віком від 

чотирнадцяти до всімнадцяти років, яка здійснюється з урахуванням вікових 

та психологічних особливостей неповнолітніх. 

Служба пробації спрямована на забезпечення неповнолітніх 

нормального фізичного та психічного розвитку, профілактику агресивної 

поведінки, мотивацію позитивних змін особистості та поліпшення соціальних 

стосунків. На відміну від кримінально-виконавчої інспекції (яка проводить 

виховну роботу з підлітками, що перебувають на обліку і здійснює контроль за 

їх поведінкою) та центрів соціальних служб для сім̍ ї дітей та молоді (які 

здійснюють заходи спрямовані на формування та закріплення  

здорового способу життя, профілактику наркоманії, алкоголізму,  

соціально небезпечних хвороб, у т. ч. ВІЛ/СНІД). 

Служба пробації у межах своїх повноважень організовує: забезпечення 

суду досудовими доповідями про обвинувачених; здійснення нагляду за 

засудженими; виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт; 

реалізацію пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням; соціально-виховну роботу із засудженими; 

підготовку до звільнення засуджених, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі та позбавлення волі на певний строк [58]. 

Видами пробації є: досудова пробація; наглядова пробація; 

пенітенціарна пробація. Досудова пробація передбачає забезпечення суду 

чітко представленою інформацією, що характеризує особу, яка притягається 

до кримінальної відповідальності, з метою прийняття судом рішення про міру 

відповідальності особи.  

Досудова доповідь стосовно особи, яка притягається до кримінальної 

відповідальності, повинна містити: соціально-психологічну характеристику; 
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оцінку ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення; 

висновок щодо можливості виправлення без обмеження волі або позбавлення 

волі на певний строк. Ефективно виконати зазначені вимоги може лише 

фахівець, який знає психологію, педагогіку, має базові знання з психопатології 

і психіатрії. З огляду на це видається дивним, що порядок складання досудової 

доповіді затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує 

державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, а не 

спеціалістами з психології, педагогіки та соціальної роботи [58]. 

Отже, можна зазначити, що відповідно до штатного розкладу психологи 

та соціальні працівники мають працювати у службах пробації. Проте в 

практиці роботи ці фахівці поки що участі не беруть, оскільки організація 

впровадження цієї служби лише розпочата.  

У роботі з неповнолітніми правопорушниками у секторі ювенальної 

пробації реалізуються пробаційні програми («Зміна прокримінального 

мислення», «Подолання агресивної поведінки», «Попередження вживання 

психоактивних речовин», «Формування життєвих навичок»),  здійснюються 

вони разом із суб’єктом, що надає соціальні послуги, визначені Законами 

України «Про соціальні послуги» та «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 

та молоддю». Метою пробаційних програм є досягнення позитивних змін у 

поведінці неповнолітнього суб’єкта пробації. Водночас кожна із затверджених 

програм містить свою специфічну мету. 

Програма «Зміна прокримінального мислення» спрямована на розвиток 

та підтримку у неповнолітнього навичок конструктивного та критичного 

мислення, формування навичок рефлексії, планування та постановки цілей, а 

також сприяння розвитку соціально прийнятних норм поведінки та навичок 

співпраці у взаєминах з оточенням. 

Програма «Подолання агресивної поведінки» спрямована на розвиток 

навичок саморегуляції психоемоційних станів, управління гнівом та 

агресивною поведінкою, розширення інструментів ефективної взаємодії, 
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формування готовності дотримуватися соціально прийнятних норм та 

ненасильницьких моделей поведінки. 

Програма «Попередження вживання психоактивних 

речовин» спрямована на розвиток та підтримку навичок ефективного 

самоконтролю, усвідомлення необхідності стратегій зменшення шкоди вiд 

вживання психоактивних речовин та підвищення вмотивованості до відмови 

вiд їх вживання. 

Програма «Формування життєвих навичок» спрямована на розвиток та 

підтримку у неповнолітнього навичок успішного спілкування та співпраці, 

сприяння формуванню просоціальних цінностей та ефективних стосунків у 

сім’ї, здобуття освіти і працевлаштування, цілепокладання та побудови 

життєвих планів на засадах загальноприйнятих цінностей [118].   

Тому, можна сказати, що важливою умовою здійснення пробації є те, що 

підлітка, який перебуває у конфлікті із законом, не ізолюють від суспільства 

шляхом направлення його до виправної установи, а направляють на певний 

термін під нагляд працівника служби пробації, який здійснює контроль за його 

поведінкою. Це, у свою чергу, актуалізує проблему пошуку науково 

обґрунтованих способів удосконалення процесу ресоціалізації підлітків, 

віднаходження методів, засобів, інструментів психологічного і соціально-

психологічного впливу на свідомість підлітка з метою відновлення соціально-

нормативного  життя в суспільстві.  

Отже, існують проблеми в діяльності служби пробації, які 

перешкоджають процесу ресоціалізації неповнолітніх правопорушників а 

саме: 

– відсутній диференційований підхід у роботі з неповнолітніми 

правопорушниками; 

– соціально-виховна робота не проводиться за індивідуальним планом 

роботи із засудженим; 

– не надається консультативна та психологічна допомога; 
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– до соціально-виховної роботи із засудженими неповнолітніми не 

залучають батьків або їхніх законних представників; 

– не на належному рівні проводиться оцінка ризиків повторного вчинення 

кримінальних правопорушень.  

 Це можна пояснити тим, що не достатньо проводиться діагностика 

соціально-психологічних особливостей підлітка. 

 Оцінка ризиків повторного вчинення кримінальних правопорушень 

проводиться, проте вона включає лише збір і аналіз інформації про 

неповнолітнього правопорушника, а саме діагностика соціально-

психологічних особливостей підлітка не проводиться. Це, своєю чергою 

перешкоджає можливості визначити наявність мотивації до ре соціалізації у 

неповнолітнього.  

На основі закордонного досвіду в Україні, у сфері відновного 

правосуддя, до неповнолітніх-правопорушників застосовують методику 

сімейних групових конференцій (англ. Family Group Conferences ‒ FGC). Ця 

методика широко застосовується у сфері відновного правосуддя. Методику 

започатковано в Новій Зеландії, де було покладено фундамент системи 

правосуддя для неповнолітніх, створеної новозеландським "Законом про дітей, 

молодь та їх сім'ї" 1989 року. В рамках закону, сімейні конференції 

використовуються і як альтернатива суду (до винесення судового рішення) і 

на стадії, що передує призначенню покарання (після винесення судового 

рішення) [81]. Вони також створюють можливості для альтернативної системи 

визнання відповідальності за скоєне, отже, можуть бути застосовані на етапі 

винесення судового рішення. На утворення такої форми роботи у Новій 

Зеландії вплинули традиції плем’я Маорі, представники якого вважали, що 

дитина не може розглядатися окремо, тому до вирішення її проблем має 

залучатися вся родина. 

На сьогодні, в Україні ця методика лише впроваджується, активно її 

використовують у відновному правосудді, зокрема, у сімейній конференції 

беруть участь підліток, члени його сім'ї (в широкому сенсі), жертва (і, за 
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бажанням, особи що підтримують її), адвокат у справах молоді (на вимогу 

підлітка), соціальний працівник (тільки в певних випадках), будь-які інші 

особи, за бажанням сім'ї, наприклад, спонсор організації по боротьбі з 

наркоманією або громадській роботі, який може виявитися корисним для 

підлітка. Зміст цієї методики полягає в тому, що безпосередньо сама родина 

розробляє план вирішення проблеми, пропонує шляхи вирішення ситуації, що 

склалась і, відповідно, самі учасники несуть відповідальність за впровадження 

і реалізацію цього плану. А у самого правопорушника виникає бажання 

виправитися, прийняти відповідальність за власні дії, оскільки його 

підтримують значущі для нього люди [69]. 

Також останніми роками цей метод роботи активно почали 

використовувати в колоніях, у роботі з неповнолітніми засудженими, з метою 

підготовки їх до виходу із в’язниці, щоб підліток розумів, що його там 

чекають рідні і готові йому допомогти. 
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1.3. Теоретична модель ресоціалізаційного потенціалу неповнолітніх 

засуджених 

 

Для соціально дезадаптованих підлітків характерна сформованість 

певних особистісних структур, низький рівень розвитку моральних уявлень і 

соціально схвалюваних навичок поведінки. Вони імпульсивні, не схильні до 

самоаналізу та рефлексії і часто взагалі не усвідомлюють себе суб'єктами 

власної діяльності. У таких підлітків відсутня мотивація досягнення, а, 

натомість, переважає уникаюча мотивація.  

Соціально дезадаптований підліток, якого не взяли в соціально 

спрямовану групу, потрапляє до асоціальних угруповань, що є вирішальним 

чинником включення підлітка у злочинну діяльність. Нерідко лідером таких 

груп є раніше судима доросла людина або злочинець, це сильна особистість з 

хорошими організаторськими здібностями, яка вміє привабити до себе, а потім 

і підкорити собі підлітків.  

Асоціальність угруповань не завжди виявляється в діях, але завжди 

відображається в моральних цінностях та нормах. Цінується сила, нахабність, 

жорстокість, агресивність, зухвалість і цинізм по відношенню до 

законослухняних громадян. Норми поведінки, які тут культивуються, є 

такими: хибні форми вияву дорослості (паління, вживання алкоголю та 

наркотиків, уміння лаятися, битися); протиправні дії як найвищий вияв 

«доблесті». Підліток в асоціальному угрупованні має змогу задовольнити 

власні потреби й почуття захищеності, тут він знаходить емоційний комфорт, 

має можливість самореалізації ( нехай тепер уже в асоціальній, але все ж у 

реальній і значущій для нього  діяльності) й отримання позитивної оцінки 

[123]. 

Однією з особливостей психологічного стану неповнолітніх є, з одного 

боку – бажання незалежності, певної свободи вчинків, з іншого – тривога, 

страх перед змінами і проблемами. Особливу гостроту набуває потреба у 

самовизначенні, якщо підліток не може знайти своє місце у житті, він не 
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бачить себе у футболі, навчанні, то злочин для нього може виступати як 

самоствердження особистості. Також, важливою є потреба у виборі 

майбутнього шляху, знаходження свого місця у житті, необхідності 

усвідомити себе членом суспільства, в здатності діяти відповідно зі своїми 

внутрішніми цінностями. 

 Неповнолітні мають проблеми у самовизначенні, яке розглядається як 

мотиваційний центр, що визначає їх діяльність, поведінку і ставлення до 

навколишнього світу. Через відсутність життєвого досвіду підліток не 

спроможній правильно оцінити ситуацію, що склалася, і, як наслідок, він 

вступає в конфлікт, що може призвести до порушення  закону. 

Г. Бочкарьова дійшла висновку, що підлітки-правопорушники 

відрізняються бідністю духовних потреб і наявністю сильно виражених 

примітивних і суспільно шкідливих потреб. і тим не менш деякі суттєві 

особливості прагнень і бажань у цілого ряду підлітків-правопорушників 

переконують нас у тому, що більшість не являються закоренілими 

злочинцями: їм хочеться робити добро людям, походити на хороші зразки, 

вони мріють почати життя заново, добре вчитися, працювати, заслужити 

повагу оточуючих. 

Також, зазначаються особистісні фактори формування кримінальної 

поведінки неповнолітнього до яких відносяться зокрема незадовільнені 

потреби, педагогічна занедбаність, несформованість комунікативних навичок, 

неадекватна самооцінка та низький культурний рівень [21]. Звичайно, ці 

фактори є особистісними, але неможливо заперечити, що всі вони формуються 

виключно під впливом сімейного виховання, в ході розвитку та становлення 

особистості. Тому, відповідальність за наявність таких особистісних 

особливoстей неповнолітнього повністю лежить на батьках. 

Сім’я є першим соціальним інститутом, оскільки виховує дитину і 

впливає на її соціалізацію. Особливості виховання та батьківсько-дитячі 

відносини (28) безпосередньо впливають на поведінку дітей у майбутньому.  І 

як показує ряд досліджень (В. Кузнєцова та ін.), якщо у сім’ї панує 
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жорстокість, недовіра, конфлікти, то в результаті таке виховання може 

призвести до відхилень у поведінці. Або ж, якщо батьки обирають хибні типи 

виховання, зокрема: гіпопротекція; гіперпротекція; підвищена моральна 

відповідальність; емоційне відторгнення та ін., можуть призвести до 

девіантної поведінки (Е. Ейдеміллер, В. Юстицкіс, Н. Максимова та ін.).  

Отже, як стверджує І. Бурлакова, І. Ващенко, саме сім'я може виростити 

морально здорову дитину, оскільки формує ціннісні установки і орієнтації, 

зміст яких відповідає потребам соціально справедливого, правового та 

ефективного суспільства, а це в свою чергу гарантує успішну адаптацію 

дитину в соціумі. 

У Європі давно керуються принципом: якщо дитина скоїла злочин – у 

цьому винні дорослі. Саме тому там немає системи покарання, а є превентивні 

заходи – запобіжні та виховні, які застосовуються до дітей та підлітків. Адже 

сім'я відіграє особливу роль в житті засудженого, оскільки стає для нього 

підґрунтям відновлення здатності до переживання, близькості, любові, 

гармонії у відносинах. Але сім'я також може стати чиником подальшого 

розвитку схильності до злочинної поведінки (в разі агресивного ставлення до 

неповнолітнього з боку членів сім'ї, його ігнорування, дистанціювання від 

нього і його проблем; гіперопіки й інших форм прояву порушення сімейних 

зв'язків, що може послужити приводом для протесту неповнолітнього, 

способом вираження якого часто є злочин). 

 Дослідження, що проводилося у 2006 році в Піттсбурзі та Кембриджі 

показало також, що значущим криміногенним чинником неповнолітнього є 

наявність у членів сім’ї судимостей в минулому.  

А вітчизняні дослідники В. Лютий та П. Кочерган у 2004 році опитали 

38 представників кримінально-виконавчих інспекцій, існуючих на той час, та 

визначили основні особистісні та соціальні проблеми з якими зіштовхуються 

неповнолітні, засуджені до покарань, непов’язаних з позбавленням волі [89]. 

Так, серед проблем, з якими найчастіше зустрічаються неповнолітні на обліку, 
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найбільш поширеними виявилися проблеми їх сімей: «низький матеріальний 

достаток сім’ї» (80% опитаних), «неповні сім’ї» (60% опитаних). 

Значну роль у формуванні протиправної поведінки неповнолітніх 

відіграє сімейне середовище. Тому немає сумніву, що профілактична та 

виправна робота повинна проводитися із обов’язковим залученням членів 

сім’ї. 

Підлітки відчувають гостре почуття провини перед близькими, особливо 

перед матір'ю. Виникає впевненість, що це не стільки злочинці, скільки діти 

запущені і що сучасне втручання в їхнє життя могло б змінити їх долю, а 

правильне перевиховання, з урахуванням особливостей їх мотиваційної сфери, 

повернути до нормального життя [91].  

Т. Журавель зазначає, що формування передумов протиправної поведінки 

неповнолітніх у сімейному оточенні пов’язане зі: складними життєвими 

обставинами їх рідних; порушенням структури сім’ї та негативним 

психологічним кліматом у сім’ях; хибною педагогічною позицією батьків та 

неадекватним стилем сімейного виховання, низькою батьківською 

компетентністю загалом; нехтуванням проблемами і потребами дитини; 

наявністю криміногенного досвіду у батьків або інших членів сім’ї; вживання 

батьками алкоголю та різного виду психоактивних речовин [9]. 

В. Лютий до причин, пов’язаних із сім’єю дитини, які призводять до її 

соціальної дезадаптації, відніс такі особливості виховання: безпосереднє 

залучення дитини до кримінальної діяльності, виховання її в дусі асоціальних 

орієнтирів; жорстоке поводження з дитиною, вчинення щодо неї 

насильницьких дій, жорсткі методи виховання; недостатня увага з боку 

батьків до дитини, її виховання, задоволення її потреб, нехтування її 

інтересами; брак у сім’ї матеріальних умов для повноцінного розвитку, 

життєдіяльності та виховання дитини; виховання дитини педагогічно 

некомпетентними особами (наприклад, старшими дітьми), а також особами, 

що мають обмежені можливості щодо педагогічного впливу на дитину 

(літніми людьми, сусідами, знайомими тощо); перенесення дорослими на 
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дитину агресії, спричиненої якимись іншими проблемами; залучення дитини 

до конфліктів між батьками, конкуренція між ними через дитину, атмосфера 

емоційного напруження, взаємної неприязні; неадекватний стиль виховання та 

порушення педагогічної позиції батьків у благополучних сім’ях 

(гіперпротекція, гіпопротекція, емоційне нехтування дитиною тощо); 

неприйняття вікових змін у дитині в підлітковому віці – ігнорування батьками 

вікових потреб підлітка, висування вимог до його поведінки та використання 

прийомів виховання, що не відповідають конкретному віку [90]. 

Водночас, характер і особливості процесу ресоціалізації засуджених 

підлітків неодмінно пов’язані з віковими особливостями останніх. Основна 

психологічна потреба цього вікового періоду – прагнення до збільшення 

кількості контактів із ровесниками, розширення соціального досвіду, 

залучення до динамінчих соціальних груп, потреба автономності у 

соціальному житті, самостійності, відмежування себе від дорослих і визнання 

власних прав з позиції інших людей. Зокрема, зміни, які відбуваються в 

мотиваційній сфері підлітка (Л. Божович, В. Давидов, І. Кон, Д. Фельдштейн), 

за певних умов можуть суттєво деформуватися. Засуджені підлітки – це одна 

із найбільш вразливих категорій, яка потребує підтримуючої допомоги, 

оскільки в ситуації покарання підліток втрачає мотивацію на зміни до 

кращого, або ж навпаки, набуває негативної мотивації (В. Корельська,             

О. Недибалюк). 

У підлітковому віці відбуваються перетворення в найрізноманітніших 

сферах психіки. Кардинальні зміни торкаються мотивації. Зміст мотивів 

вчинків відбиває світогляд підлітків, плани їхнього майбутнього життя. 

Структура мотивів має ієрархічну систему супідрядних мотиваційних 

тенденцій на основі провідних суспільно значущих і таких, що стали 

домінантними для особистості, мотивів. Що стосується механізму дії мотивів,  

вони діють тепер не безпосередньо, а виникають на основі свідомо 

поставленої мети і свідомо прийнятого наміру. Саме у мотиваційній сфері, 

дослідники вбачають головне  новоутворення підліткового віку [17]. 
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У соціально дезадаптованих підлітків відсутня мотивація досягнення, а 

натомість переважає уникаюча мотивація (36), це заважає підлітку включитися 

в соціально схвалювану діяльність, тобто, призводить до неможливості 

задовольнити потребу в самореалізації. У подальшому, неможливість 

задовольнити потребу в самореалізації штовхає неповнолітнього на пошуки 

асоціальних або штучних засобів зміни психічного стану з негативного на 

позитивний, що призводить до різних форм поведінки: делінквентної, 

адиктивної,  кримінальної. 

Х. Хекхаузен відзначав, що «поведінка людини у певний момент часу 

мотивується не будь-якими чи всіма можливими її мотивами, а тим із 

найвищим мотивів в ієрархії, який при цих умовах ближче  всіх пов’язаний з 

перспективою досягнення відповідного цільового стану» [138].   

Саме у мотиваційній сфері, як зазначала Л. Божович, знаходиться 

головне новоутворення перехідного віку, так як мотиваційна сфера підлітків 

визначає їх життєвий шлях, безпосередньо впливає на діяльність, поведінку та 

їхнє ставлення до навколишнього світу [17].  

Науковці розрізняють змістовну та динамічну сторони мотивації. 

Змістовна складова мотивації включає в себе ціннісні орієнтації індивіда, 

життєві позиції, функцію прогнозу. Ціннісні орієнтації особистості 

відображають погляди, переконання, моральні принципи, а також визначають 

її поведінку.  

Причини протиправної поведінки здебільшого шукають у соціальних 

умовах існування людини і в її особистих рисах, які знижують адаптивні 

можливості, насамперед у її мотиваційній сфері, ціннісних орієнтаціях, 

особливостях емоційно-вольової та інтелектуальної сфер. Негативні соціальні 

умови, з одного боку, породжують складні життєві ситуації, при вирішенні 

яких людина порушує правові норми, з іншого,  впливають на формування 

особистості людини, роблять її вразливою, дезадаптованою.       

Особистісні ж риси ускладнюють оцінку особою ситуації, не дають їй 

можливість прийняти адекватне рішення, свідомо управляти своєю 
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поведінкою, протистояти негативному впливові інших осіб. Соціальні 

чинники, що породжують протиправну поведінку, можна поділити на 

макросоціальні чинники (стан економіки, екології, суспільної моралі, 

діяльність соціальних інститутів) і чинники мікросередовища (безпосереднє 

оточення: сім’я, школа, громада, неформальні взаємовідносини з 

однолітками). Серед чинників індивідуальних виокремлюють особливості 

темпераменту, характеру, емоційно-вольової сфери, а також інтелектуальний 

розвиток, особистісний досвід (знання, вміння, навички, стереотипи 

поведінки) й особистісну спрямованість (ціннісні орієнтації, переконання, 

етичні принципи тощо).  

Дитина порушує соціальні норми тоді, коли соціальна ситуація, в якій 

вона знаходиться, не дає їй достатньо правомірних можливостей для 

задоволення потреб, особистісні ресурси дитини (запас знань та вмінь, 

можливості емоційно-вольової та інтелектуальної сфер) занадто низькі для 

правомірного вирішення проблем, а ціннісні орієнтації, переконання, моральні 

норми дитини не стримують її від порушення закону [101]. 

Динамічна сторона мотивації включає в себе мотивацію досягнення та 

уникаючу мотивацію. С. Занюк визначає мотивацію досягнення як  ̶  

прагнення досягти високих результатів і майстерності в діяльності, а 

проявляється вона у виборі складних завдань і намаганні їх виконати [60].  

Повною протилежністю мотивації досягнення є уникаюча мотивація, 

тобто, мотивація уникнення неприємностей та покарання, або її ще вживається 

термін «негативна мотивація». Отже, уникаюча мотивація характеризується 

усвідомленням можливих неприємностей та покарань, які можуть виникнути в 

результаті невиконаної діяльності. 

На думку Н. Максимової, у мотиваційній сфері соціально 

дезадаптованих підлітків найбільше виражена уникаюча мотивація, яка 

заважає підлітку включитися в соціально схвалювану діяльність, а це 

призводить до не можливості задовольнити потребу в самореалізації. У 

подальшому, неможливість задовольнити потребу в самореалізації штовхає 



60 

неповнолітнього на пошуки асоціальних або штучних засобів зміни 

психічного стану з негативного на позитивний, що призводить до 

делінквентної, адиктивної, а то й кримінальної поведінки. Це складає 

динамічний аспект мотиваційної сфери засудженого [91]. 

В. Васильєв виділяє кілька категорій мотивів злочинної поведінки: 

а) неусвідомлювані мотиви, які властиві певному типу особистості, що 

характеризуються переоцінкою значущості своєї особистості, агресивним 

ставленням до навколишнього середовища, нестійкістю настрою; 

б) компенсаторні або гіперкомпенсаторні мотиви, пов'язані з розвитком 

комплексу неповноцінності, неадекватністю, ущемлені особистості; в) мотиви, 

пов'язані з відстроченим у часі дією, яка закріпилася в дитинстві за 

механізмом імпринтингу травматичного досвіду; мотиви, властиві особистості 

з психічною патологією, що не виключає осудності, коли у суб'єкта виникає 

найсильніше прагнення зробити вчинок, який сам він розцінює як абсолютно 

недопустимий [25]. 

Г. Шиханцов виділив такі мотиви антисоціальної поведінки: мотиви 

самоствердження, захисні мотиви, заміщаючі, ігрові, мотиви 

самовиправдання, які можуть мати і усвідомлений і неусвідомлений характер 

[146]. 

У дослідженні мотивів В. Бочелюк виокремлено сім основних груп 

мотивів, які займають найбільше значення в мотивації злочинів, вчинених 

молодими людьми, серед них такі: а) мотиви, які молода людина 

затрудняється точно визначити (характерною рисою мотиваційної сторони 

злочинів, вчинених молодими людьми, є їх ситуативність та імпульсивність); 

б) мотив як «помста, озлоблення» (значна частина злочинців перебувала в 

момент скоєння злочину в стані гострого особистісного конфлікту з 

оточуючими людьми); в) мотив «жадібність, намір придбати матеріальні блага 

(корисливий мотив); г) мотив «прагнення авторитету у товаришів»; д) мотив 

«наслідування іншим особам»; е) наївно ‒ дитячі мотиви: «бажання пригод, 

чогось особливого», «прагнення здаватися сміливим» [20]. 
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Зміст мотивів відбиває світогляд підлітків, отже, це пов’язано з 

формуванням планів їхнього майбутнього життя. Структура мотивів 

характеризується ієрархічною системою, наявністю певної системи 

супідрядних різних мотиваційних тенденцій на основі провідних суспільно 

значущих і таких, що стали цінними для особистості, мотивів. Що стосується 

механізму дії мотивів, то вони діють тепер не безпосередньо, а виникають на 

основі свідомо поставленої мети і свідомо прийнятого наміру. 

М. Вагнер зазначає, що у перехідний період відбуваються перетворення 

в найрізноманітніших сферах психіки. Кардинальні зміни торкаються 

мотивації. Мотивація відіграє важливу роль у становленні та розвитку 

особистості підлітка, оскільки саме в цьому віці складається ієрархія 

мотивів, набувають стійкість домінуючі мотиви.     

Здійснюючи вчинки і дії, люди виходять із різних спонукань, нерідко 

керуються прямо протилежними мотивами, які відіграють винятково важливу 

роль у життєдіяльності кожного індивіда. Теоретичні дослідження і 

кримінальна практика показують, що мотиваційна сфера особистості злочинця 

характеризується егоцентризмом, неприйняттям ним соціальних цінностей, 

стійким конфліктом із частиною представників навколишнього середовища, 

виправданням себе. В особистості злочинця переважає викривлена система 

цінностей, яка формується в ході соціалізації, бо не є вродженою. Чимало 

злочинів пов'язані із заздрістю, що є передумовою для розкрадань, 

грабіжництва і розбою [24]. 

Мотиваційна сфера являє собою сукупність постійно змінних і 

вступаючих у нові відносини один з одним збуджень: потреби, смисли, 

мотиви, цілі, емоції, інтереси. Психологи стверджують,  що  саме  мотиваційна   

сфера  складає  основу спрямованості особистості (Л. Божович, В. Давидов,   

Б. Ломов, С. Рубінштейн  та  ін.). 

При характеристиці злочинів, мотив і мотивація відіграють одну із 

визначальних і провідних ролей, так як вчинення злочину, як і будь-якої іншої 

поведінки чи діяльності особи є результатом процесу мотивації. 
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Мотиви злочинів трактують як пов'язані із задоволенням потреб, 

антисоціальним способом активні стани людської психіки, стани спонукання 

особистості, які визначають її суспільно небезпечне діяння [7, 25]. 

Вивчення мотивів є необхідною умовою розкриття психологічної 

природи людських дій взагалі і злочинних дій зокрема. Встановити мотив 

злочину ‒ це означає встановити те, що спонукає суб'єкта вчиняти суспільно 

небезпечне діяння, яка психологічна підстава злочину, що внутрішньо 

спрямовує особистість на його вчинення. 

Злочинне діяння не визначається зазвичай одиничними, окремими 

мотивами. Дійсні спонукання суб'єкта, як правило, являють собою складну 

систему різних за змістом та силою мотивів. Більше того, злочин нерідко є 

результатом об'єктивізації не одного, а декількох одночасно домінуючих 

мотивів. 

Відомим є порівняльне дослідження особистості неповнолітніх 

правопорушників та звичайних школярів (Г. Бочкарьова та ін.). За його 

результатами виявилося, що у мотиваційній сфері правопорушників 

переважають нижчі мотиви, виражені антисоціальні прагнення і слабкі 

моральні мотиви. Натомість, моральні мотиви звичайних школярів є 

регулятором їх поведінки, а вищі інтереси і потреби є багатшими і 

різноманітнішими. Як результат, було виявлено, що елементарні потреби, 

навіть якщо вони яскраво виражені, необов'язково призведуть до скоєння 

злочину. А для злочинної поведінки характерне задоволення антисоціальних і 

антиморальних потреб.  

Досліджуючи мотиваційну структуру злочинних діянь, вчинених, 

наприклад, молодими людьми, виходимо насамперед з наступного: мотив — 

це те, що уявляється самому суб'єктові безпосередньою основою для 

злочинного діяння. 

В. Бедь виокремив два види мотивації злочинної поведінки, а саме: 

ситуативну (малотривала, заздалегідь не підготовлена, недостатньо 

усвідомлена, яка визначається стереотипами поведінки і психологічним 
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станом особистості) та навмисну (відносно тривала, розподілена в часі, 

відображає домінуючі орієнтації суб'єкта і є більш стійкою). 

Ми погоджуємося з думкою Н. Максимової, що у мотиваційній сфері 

соціально дезадаптованих підлітків найбільше виражена уникаюча мотивація, 

яка заважає підлітку включитися в соціально схвалювану діяльність, а це 

призводить до неможливості задовольнити потребу в самореалізації. У 

подальшому, неможливість задовольнити потребу в самореалізації штовхає 

неповнолітнього на пошуки асоціальних або штучних засобів зміни 

психічного стану з негативного на позитивний, що призводить до 

делінквентної, адиктивної, а то й кримінальної поведінки. Це складає 

динамічний аспект мотиваційної сфери засудженого [8]. 

Отже, спираючись на доробок у різних підходах щодо визначення 

мотивів злочину, доцільно провести нові дослідження у вивченні мотиваційної 

сфери неповнолітніх засуджених, враховуючи сучасні умови розвитку 

вітчизняного соціуму. 

Для профілактики злочинності серед підлітків, дуже важливо 

враховувати фактори, які впливають на мотиви злочинної діяльності. 

Наприклад, Бочелюк зазначає, що на мотиви злочинної діяльності, як і на 

особистість у цілому, мають значний вплив умови сімейного виховання, 

йдеться про: склад родини, у якій виховувалася ця особа, матеріальна і 

житлова забезпеченість родини, рівень освіти та культури батьків, особливості 

відносин усередині родини, її психологічний клімат, відносини родини до 

оточуючих людей і т. ін. Із цих факторів найбільш істотний вплив на 

мотивацію злочинних діянь має відсутність одного або обох батьків і 

відхилення від норми в поведінці членів родини.  

Наступна група факторів ‒ це матеріальні та житлові умови, у яких 

перебувала молода людина. Ці обставини є визначальними тоді, коли мова йде 

про матеріальну забезпеченість осіб, які вчинили злочин. Матеріальна 

забезпеченість молодих людей має істотний вплив на мотивацію таких 

злочинів, як крадіжки, розкрадання.  
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 Також можна вказати на певну залежність мотивації від місця навчання, 

що безпосередньо пов'язано з соціокультурними цінностями. Насамперед, тут 

становить інтерес загальноосвітній простір. Найбільш чітко простежується 

зв'язок між рівнем освіти молодих людей і частотою поширеності таких 

мотивів, як "намагання набуття авторитету у товаришів", "наслідування іншим 

особам", "жадібність, прагнення накопичити матеріальні блага". Що нижче 

рівень освіти злочинців, то вище частота поширеності цих мотивів. 

Розподіл мотивів злочинних діянь істотно залежить від того, з ким 

молоді люди проводили свій вільний час. Найбільш чітко усвідомлюють 

спонукання до злочинної діяльності ті особи, які проводили своє дозвілля в 

колі осіб, об'єднаних протиправною діяльністю, й осіб, раніше судимих. Ця 

залежність найяскравіше проявляється стосовно до таких видів злочинів, як 

хуліганство, грабежі, розбійні напади. 

Виявлення характеру зв'язку між елементами середовища і виховання, 

мотивацією і видами злочинних діянь дозволяє зробити деякі узагальнення які 

мають важливе значення для правильної організації профілактичних заходів 

[33]. 

Підлітковий вік є періодом інтенсивного формування системи ціннісних 

орієнтацій, яка впливає і регулює поведінку людини у цілому 

(А. Здравомислов, С. Кушнарьов, В. Ядов), є основним каналом засвоєння 

духовної культури суспільства (В. Алєєксєєва). Дослідження, присвячені 

вивченню ціннісних орієнтацій засуджених підлітків, які відбувають 

покарання у виправних установах, показують, що вони зазнають суттєвих змін 

в бік актуалізації примітивних цінностей та набутті сенсів життя 

гедоністичного характеру (А. Істомін та ін.).  

Потужні зміни відбуваються у когнітивній сфері підлітка, зокрема в 

появі рефлексії та самосвідомості. Розвиток рефлексії у підлітка не 

закінчується лише внутрішньо особистісними змінами, через появу 

самосвідомості підліток стає здатним глибше розуміти інших людей 

(Л. Виготський). Це положення є важливим для розуміння ресоціалізаційних 
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чинників засуджених неповнолітніх, дозволяє припустити форми, засоби і 

методи роботи, які сприятимуть розвитку здатності підлітка брати 

відповідальність за власні вчинки, аналізувати їх, мати уявлення про причини 

та наслідки подій свого життя, відчувати суб’єктну причетність на події 

майбутнього (Н. Гуткіна, А. Карпов, І. Ладенко, Р. Павелків, A. Zolfaghari,       

D. Fathi).  

У свою чергу С. Рубінштейн зазначав, що людина здійснює зміни у 

житті, здатна до самостійності та самовдосконалення за допомогою 

суб᾽єктності. Він підкреслює, що: «Людина не лише об᾽єкт різноманітних 

впливів, але й суб᾽єкт, який, змінюючи зовнішню природу, змінює свою 

власну особливість, при цьому свідомо регулює свою поведінку» [122, с. 158].  

На думку К. Альбуханової-Славської, за доомогою суб᾽єктності 

вирішується завдання самовдосконалення людини. Дослідниця вважає, що 

суб᾽єкт виступає саморозвиваючою системою і постійно перебуває у процесі 

особистісного становлення [1]. 

Ґрунтуючись на дослідженнях А. Бандури, І. Ващенко, Е. Дюркгейма, М. 

Єнікєєва, Н. Кузнєцової, Н. Максимової та ін., можна зробити висновок про 

те, що основними причинами протиправної поведінки неповнолітніх 

засуджених є несприятливі соціально-побутові і матеріальні умови життя, 

деструктивна, неповна сім’я або ж її відсутність, а також асоціальне 

середовище спілкування підлітка, відсутність позитивної підтримки у 

референтній групі. З’ясовано, що провідним джерелом формування соціальних 

норм і ціннісних орієнтацій для підлітка із асоціальною поведінкою, 

насамперед є референтна група, яка слугує певним еталонним взірцем норм і 

цінностей, які підліток бере за основу своїх моральних уявлень (В. Ілійчук,     

Н. Пов’якель, І. Фурманов). Дослідження особливостей референтної групи у 

засуджених неповнолітніх, звільнених від відбування покарань, є важливим з  

точки зору  побудови моделі ресоціалізації, яку слід розглядати у контексті 

соціальної ситуації розвитку.  
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У дослідженні соціальних та психологічних детермінант виникнення 

фрустрації у підлітковому віці (О. Божок та ін.) виявлено, що до зовнішніх 

(соціальних) фрустраторів відносяться в основному: стосунки з однолітками, 

батьками, вчителями, друзями та однокласниками; умови навчання; існування 

в класному колективі; різноплановість вимог викладачів. До внутрішніх 

(психологічних): переживання невдачі або невпевненості; емоційні 

переживання; впевненість у собі; різноманітність власних інтересів та їх 

співвідношення з навчанням [18]. 

Отже, важливим фактором ресоціалізації неповнолітніх 

правопорушників є вміння коректного поводження у фруструючих ситуаціях. 

Фрустрація виникає в той момент, коли людина має певні нездоланні 

перешкоди або опір на шляху до задоволення потреб. Виокремлено три типи 

фруструючих ситуацій, а саме: позбавлення (коли відсутні необхідні засоби 

для досягнення цілей та задоволення потреб); втрата (смерть близької людини) 

та конфлікти як внутрішні, та і зовнішні [18]. 

  О. Недибалюк досліджувала реакції на фрустрацію неповнолітніх 

засуджених у виховній колонії за методикою Розенцвейга. У процесі  

дослідження  О. Недибалюка Н. Максимова модифікували цю методику таким 

чином: на основі сполучення типів реакції та їх направленості виокремлено 

п’ять типів поведінки неповнолітніх засуджених: а) асертивна поведінка (має 

прояв тоді, коли досліджуваний уміє висловити свої думки та почуття, не 

ображаючи інших, тобто конструктивно реагує на критику і пропонує шляхи 

вирішення проблем); б) неасертивна поведінка (неповнолітній хоче отримати 

бажане, але при цьому  покладається на інших, сподіваючись, що інші 

інтуїтивно зрозуміють чого він хоче); в) агресивна поведінка (спрямована на 

відстоювання своїх прав, шляхом приниження інших, навіть використовуючи 

обман, образи та погрози); г) суперечлива (продукують ті підлітки, в яких 

одночасно домінують два типи поведінки, підлітки у фруструючій ситуації 

діють свідомо, але мають внутрішній конфлікт); д) несформована поведінка 
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(продукують особи, які не знають як діяти в тій чи іншій ситуації, тому діють 

імпульсивно, під впливом зовнішніх обставин та емоційних переживань)[92].  

Узагальнення існуючих поглядів дало змогу сформувати визначення 

поняття ресоціалізації неповнолітніх засуджених, як цілеспрямованого 

процесу, спрямованого на формування соціально-прийнятних ціннісних 

орієнтацій, засвоєння нормативних форм поведінки та встановлення 

соціально-підтримуючих зв’язків та відносин, що мають позитивну 

спрямованість.  

Відповідно до результатів досліджень особливостей змісту та процесу 

ресоціалізації, завдяки узагальненню соціально-психологічних чинників 

ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до покарань не пов’язаних з 

позбавленням волі, розглядається ресоціалізаційний потенціал особистості, 

який є складним інтегративним утворенням, що складається із двох складових: 

структурних компонентів особистості (ціннісні орієнтації, функція прогнозу 

та цілепокладання, рефлексія, мотиваційна сфера) та параметрів соціальної 

ситуації розвитку (тип взаємодії підлітка в сім’ї; тип взаємодії з особами 

референтної групи) (рис.1). 

    

Рис. 1. Теоретична модель ресоціалізаційного потенціалу особистості 
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Визначення ресоціалізаційного потенціалу особистості дозволить 

спрогнозувати ефективність ресоціалізаційних заходів щодо неповнолітніх, 

засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі; умови, які 

визначать особливості, динаміку і  результати ресоціалізації.   
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Висновки до першого розділу 

1. Законодавство України  визначає ресоціалізацію, як свідоме 

відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена 

суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-

нормативного життя у суспільстві. Ресоціалізацію неповнолітніх, засуджених, 

покладено на сектор ювенальної пробації, діяльність якого спрямована на 

забезпечення нормального фізичного та психічного розвитку неповнолітніх, 

профілактику агресивної поведінки, мотивацію позитивних змін особистості 

та поліпшення соціальних стосунків. Водночас, наукових робіт, в яких 

представлено психологічно обгруновані програми ресоціалізації неповнолітніх 

засуджених до покарань не пов`язаних з позбавленням волі, в Україні майже 

не має. 

2. Більшість науковців трактують поняття ресоціалізації у якості 

специфічного, системного соціального феномену, функціонування якого 

приводить до позитивної трансформації особистості і подоланню соціальної 

ексклюзії засудженого. Узагальнення існуючих підходів дало змогу 

сформулювати визначення поняття ресоціалізації неповнолітніх засуджених, 

як цілеспрямованого процесу, спрямованого на формування соціально-

прийнятних ціннісних орієнтацій, засвоєння нормативних форм  поведінки та 

встановлення соціально-підтримуючих зв’язків та відносин, що мають 

позитивну спрямованість.  

3. Визначено соціально-психологічні чинники ресоціалізації, 

неповнолітніх, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, на 

яких ґрунтуються параметри емпіричного дослідження: сфера самосвідомості 

‒ рефлексія, суб’єктність, ціннісні орієнтації, функція прогнозу, 

цілепокладання; емоційно-вольова сфера ‒ реакція на фрустрацію; 

мотиваційна сфера ‒ змістовна та динамічна сторона; відсутність хибних типів 

виховання в сім’ї; взаєморозуміння підлітка з батьками; наявність у підлітка 

сфери самореалізації; соціальна спрямованість референтної групи. 
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4. Розроблено теоретичну  модель ресоціалізаційного потенціалу 

особистості неповнолітніх засуджених, що є складним інтегративним 

утворенням, яке має дві складові: структурні компоненти особистості (ціннісні 

орієнтації, функція прогнозу та цілепокладання, рефлексія, мотиваційна 

сфера) та параметри соціальної ситуації розвитку (тип взаємодії підлітка в 

середовищі сім’ї; тип взаємодії з особами референтної групи). 

5. Визначення ресоціалізаційного потенціалу особистості дозволить 

спрогнозувати ефективність ресоціалізаційних заходів щодо неповнолітніх, 

засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, умови, які 

визначать особливості, динаміку і  результати ресоціалізації.  
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Розділ ІІ Емпіричне дослідження чинників ресоціалізації   неповнолітніх, 

засуджених до покарань, не пов`язаних  з позбавленням волі 

2.1. Процедура та методи емпіричного дослідження соціально-

психологічних чинників ресоціалізації  неповнолітніх, засуджених до 

покарань, не пов`язаних з позбавленням волі 

Емпіричне дослідження проводилося упродовж 2015‒2017 рр. на базі 

служб пробації у м. Житомирі, м. Києві та Київській області (м. Біла Церква, 

м. Богуслав, м. Васильків, смт. Іванків, смт. Рокитне, смт. Сквира, м. Фастів). 

Всього у дослідженні взяло участь 159 осіб, з них 60 осіб неповнолітніх, 

засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, з них 52 хлопці та 

8 дівчат, 80 осіб – нормативна група (учні 9‒11 класів, гімназія «Міленіум» № 

318 (м. Київ), з них 48 хлопців та 32 дівчини, 19 осіб –  група експертів 

(працівники служби пробації).  

Відповідно до зазначених теоретичних результатів обрано параметри 

емпіричного дослідження соціально-психологічниїх чинників ресоціалізації 

неповнолітніх засуджених, а саме:  

 сфера самосвідомості ‒ рефлексія, суб’єктність, ціннісні орієнтації, 

функція прогнозу, цілепокладання; 

 емоційно-вольова сфера ‒ реакція на фрустрацію; 

 мотиваційна сфера ˗ змістовна та динамічна сторона; 

 соціальні чинники ‒ відсутність хибних типів виховання в сім’ї; 

взаєморозуміння підлітка з батьками; наявність у підлітка сфери 

самореалізації; соціальна спрямованість референтної групи. 

Для з’ясування особливостей суб’єктності, рівня рефлективності, 

ціннісних орієнтацій обрано методику Н. Максимової «25 бажань», оскільки 

вона є напівпроективною і дає підліткам можливість самим визначити свої 

бажання та визначити саме те, чого вони дійсно прагнуть, а дослідник має 

можливість зрозуміти що для них є ж важливим і що їх турбує. 

 Підлітку пропонується написати 25 власних бажань. Якщо підліток 

задавав питання, наприклад: «Чи багато я маю часу?»; Чи можна писати  
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менше бажань?»; «Чи можна писати будь-які бажання?» та інші, ми 

відповідали: «Пиши як хочеш». Відповідно до інструкції обробки результатів, 

визначаються такі шкали: 

1. Матеріальні та духовні (щоб визначити яка цінність для дітей є 

важливішою, тобто чому вона більше надає перевагу, певним речам, чи 

має більшу потребу в пізнанні).  

2. Соціальні, до них відносяться бажання, які відображають активність у 

ставленні до суспільних проблем і блага інших людей узагалі. Егоїстичні, 

коли бажання дитини стосуються лише її.  

3. Суб'єкти діяльності (йдеться про потребу у самовдосконаленні). 

Також за допомогою цієї методики є можливість визначити рівень 

рефлексії підлітка, залежно від кількості бажань, зокрема: низький  (1-4 

бажання); нижче середнього (5-9 бажань); середній рівень (10-14 бажань); 

вище середнього ( 15-19 бажань); високий (20 - 25 бажань). 

 Також, ми визначали спрямованість підлітка (тобто чи має він соціальні 

бажання, а саме бажання спрямовані на благо інших людей) та рівень 

суб’єктності, йдеться мова про бажання підлітків, які спрямовані на їх 

особистісний розвиток. 

Досліджуючи сферу самосвідомості також використано методику ‒ твір 

«Мій день через п’ять років». Ця методика дає можливість виявити ті сфери 

життя, які є важливими для підлітка, наскільки він цінує свій досвід; 

зрозуміти, які моменти життя стають для нього важливими у майбутньому. 

Методика «Мій день через п’ять років» створює умови, коли дитина сама 

може фантазувати, написати те, що її турбує в даний момент, те що їй 

потрібно, те, чого вона сама хоче і ми можемо зрозуміти, що для неї важливо. І 

якщо в інших методиках підліток не захоче щось розповісти, то в методиці 

«Мій день через п’ять років» він з легкістю може написати те, що його турбує, 

що він планує.  

За допомогою цієї методики ми можемо виявити, по-перше, яку життєву 

позицію займає підліток, а саме: чи активно він діє у життєвих ситуаціях, чи 
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самостійно долає перешкоди, що трапляються в них, чи навпаки, пасивно 

спостерігає за тим, що навколо відбувається. По-друге,  можна виявити в 

якому емоційному просторі (позитивному, або ж негативному) існує 

неповнолітній, наскільки успішно відбувається процес його соціалізації. Ця 

методика дозволяє вивчати способи організації майбутнього, власне, його 

зміст з розкриттям ставлення субєкта до емоційно приємних та проблемних 

життєвих подій. Цей метод є екологічним, оскільки дозволяє вивчати 

особистість в її звичному буденному існуванні. 

Для визначення рівня функції прогнозу та цілепокладання проведено 

ранжування творів за означеними маркерами. Ми використовували такі 

маркери з їхніми характеристиками: 

1. Маркер «Вказані шляхи досягнення мети» (за чотирибальною шкалою): 

0 балів – у творі відсутня мета; 1 – фон тривожний, напружений, острах 

перед майбутнім; 2 ‒  чітко вказана мета; 3 – вказані шляхи досягнення 

мети. 

2. Маркер «Емоційний фон» (за чотирибальною шкалою): 0 балів –

емоційний фон має негативне емоційне забарвлення; 1 – негативне 

емоційне забарвлення події; 2 – відсутність емоційних показників; 3 ‒ 

наявний позитивний емоційний фон. 

3. Маркер «Продуктивна діяльність» (за чотирибальною шкалою): 0 балів 

– відсутня діяльність; 1– в творі є інші люди, але відсутня взаємодія з 

ними; 1 – проявляється активність; 2 – у творі спостерігається 

продуктивна діяльність; 3 – наявна соціально спрямована продуктивна 

діяльність. 

Таким чином, за наявністю цих маркерів можна прояснити ступінь 

розвитку функції прогнозу та цілепокладання. Зміст аналізується в контексті 

єдності структурних елементів, представлених маркерами. Кожен 

досліджуваний може отримати оцінку функції прогнозу та цілепокладання від 

0 до 9 балів. 
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Відповідно до зазначених маркерів, нам вдалося виокремити три рівні 

функції прогнозу та цілепокладання підлітка-правопорушника:  

1. «низький» рівень (0 ‒ 3 бали), оскільки відображає низький рівень 

функції прогнозу та цілепокладання неповнолітнього; 

2. «середній» рівень (4 ‒ 6 балів), оскільки відображає середній рівень 

функції прогнозу та цілепокладання підлітка; 

3. «високий» рівень (7 ‒ 9 балів), оскільки він відображає високий 

рівень функції прогнозу та цілепокладання підлітка.  

До першої групи віднесено розповіді, в яких була відсутня мета, або 

негативний напрямок, негативно забарвлений емоційний фон та відсутня 

продуктивна діяльність . 

 До другої групи віднесено твори, що містять принаймні половину 

зазначених маркерів, серед них наявна мета, тривожний, або напружений 

емоційний фон, та активність, яка може бути не продуктивною (наприклад, у 

творі були представлені різновиди активності (але не діяльності), такі, як 

розваги та спілкування). 

 До третьої групи віднесено твори, в яких наявна чітка мета та вказані 

шляхи її досягнення, загальний емоційний фон має позитивне забарвлення, 

наявна продуктивна, соціально спрямована діяльність. 

Щоб визначити тип поведінки неповнолітнього засудженого у 

фруструючій ситуації ми використовували методику Н. Максимової, 

О. Недибалюк ‒ методика визначення ступеню сформованості асертивної 

поведінки [110].  

Методика є напівпроективною і складається з дванадцяти картинок, на 

яких зображені люди, які знаходяться у проблемній ситуації, ситуації 

фрустрації.          

Ситуації, які представлені в методиці мають такі блоки:  

Ситуації перешкоди –– визначають реакцію людини, коли вона 

стикається з неможливістю досягти бажаного або ускладненням у задоволенні 

її потреб. Сюди також віднесено ситуації, в яких порушуються її плани, а 
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обставини змушують людину докласти зусиль для досягнення мети. 

Наприклад: «Мені дуже шкода, але ми як раз продали останній квиток». 

Ситуації справедливої критики ‒ визначають реакцію людини на 

справедливі зауваження та висловлювання незадоволення її поведінкою з боку 

оточуючих. Наприклад: «Коли ми дійшли до сьомого поверху, ти говориш, що 

забув ключі!». 

Ситуації несправедливої критики ‒ визначають реакцію людини на 

образи та несправедливу оцінку. Це означає, коли людині докоряють, 

ображають,  негативно оцінюють її дії, але насправді вона не заслуговує такої 

оцінки. Наприклад: «Ви спіткнулися! Під ноги треба дивитися».  

Провокуючі ситуації ‒ визначають реакцію людини на висловлювання, 

які навмисно спрямовані на те, щоб вивести її з рівноваги. Це ситуації, де інша 

людина не дотримується обіцяного, тобто вона є винуватцем того, що сталося 

або коли присутнє несправедливе звинувачення. Наприклад: «Я розумію, що 

підводжу тебе, але приїхати я не зможу», «Я не зможу зараз Вас прийняти, 

хоча вчора ми про це домовлялися».  

Методика має таку інструкцію: «Подивись на цей малюнок. Тут 

зображено дві людини. Те, що говорить одна людина, записано в квадраті. 

Скажи, як ти думаєш, що йому відповідає інша людина». Потім 

неповнолітньому по-черзі показують малюнки.  

Обробка результатів методики полягала, що  всі відповіді розподілялися 

на три види поведінки в ситуації фрустрації: асертивна, неасертивна 

(самозахисна), агресивна. 

Асертивна стратегія поведінки підлітка направлена на вирішення 

проблемної ситуації, при цьому проявляючи повагу до прав інших людей. Ця 

стратегія є правильною емоційною реакцією у фруструючій ситуації. 

 Неасертивна стратегія поведінки  це своєрідний захист себе,  а 

фруструюча ситуація розглядається як щось таке, що може бути виправлене 

само по собі, потрібно тільки почекати.  
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Агресивна стратегія поведінки  реакція направлена на оточення в формі 

підкреслення провини когось іншого, або зобов’язує інших вирішити 

ситуацію. Проявом агресії є негативно емоційно забарвлені відповіді, погрози, 

лайливі висловлювання. 

Наведений вище якісний аналіз відповідей, був переведений в кількісні 

показники. Зокрема, чітка відповідність фрази наведеним параметрам 

асертивної поведінки оцінювалася в два бали. Також  можлива невизначена 

поведінка, тобто така, що включала елементи кожного з варіантів. Наприклад, 

в ситуації „Вибач, я випадково зламав твій мобільний телефон” неповнолітній 

засуджений відповідав „Ти повинен його відремонтувати”. Ця відповідь 

означає наявність як агресивної поведінки так  і частково пропонує вихід із 

ситуації. Отже, до балів за агресивність до асертивної стратегії поведінки 

додається 0,5 балів. В ситуації фрустрації неповнолітні виявляють ще дві 

стратегії: несформовану та суперечливу поведінку. 

Підлітки з суперечливою поведінкою з одного боку прагнуть наполягти 

на своєму, але не впевнені в своїх можливостях. Це викликає негативне 

переживання (внаслідок внутрішнього конфлікту), яке може проявлятися в 

агресивній поведінці. В тому разі, якщо жодна з реакцій на фрустрацію не 

переважає, тобто вони рівномірно проявляються незалежно від ситуації, 

можна вважати, що засуджений має несформовану поведінку в ситуації 

фрустрації [110, 92]. 

Щоб визначити тип мотивації неповнолітніх правопорушників ми 

використали методику – «Мотиваційний тест Х. Хекхаузена» [138]. Вона є 

проективною, що своєю чергою дає можливість підлітку на свідомому чи на 

підсвідомому рівнях перенести власні властивості, стани на зовнішні об'єкти. 

Стимульний матеріал становить шість картинок із зображеннями людей у 

різноманітних ситуаціях, підліток має подивитися на кожну картинку і дати 

відповіді на наступні запитання:  

1. Що тут відбувається і хто ці люди?  

2. Як виникла ця ситуація, що було перед цим? 
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3. Про що думає кожна людина, яка зображена на картинці, чого вони 

хочуть? 

4. Що буде далі, чим це все закінчиться? 

Інтерпретація методики відбувалася за допомогою математичної 

обробки Т. Бендас. Показник однієї розповіді вираховувався сумою балів по 

кожному із семи параметрів, які входили до мотивації досягнення та до 

уникаючої мотивації.  

      Параметри, які входили до мотивації досягнення:  

 потреба в досягненні успіху (якщо у розповіді хтось ставить перед 

собою певну мету і йде до неї); 

 інструментальна діяльність (діяльність направлена на досягнення 

мети); 

 очікування успіху (очікується, що поставлена мета буде 

реалізована успішно); 

 похвала, як результат високого досягнення; 

 позитивний емоційний стан пов'язаний з досягненням мети; 

 успіх (якщо поставлена мета була досягнена); 

 тема успіху (якщо у розповіді домінує успіх). 

Параметри, які входили до уникаючої мотивації:  

 потреба уникнути невдачі (якщо у розповіді є бажання, які можуть 

виключити невдачу, або якщо персонаж боїться наслідків 

неуспіху); 

 інструментальна діяльність (діяльність направлена на уникнення 

невдачі); 

 невпевненість в успіху (очікується, що поставлена мета буде не 

реалізована); 

 критика (якщо персонаж невпевнений, що поставлена мета буде 

успішною); 

 негативні емоційні переживання (пов’язані із поставленою 

метою); 
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 невдача (якщо поставлена мета була не досягнена); 

 тема невдачі (якщо у розповіді домінує тема невдачі).  

Дослідження проводилося індивідуально, оскільки в груповій роботі 

можуть виникати сладності щодо дотримання інструкцій та процедур їх 

проведення, а також враховуючи на специфіку досліджуваних підлітків. 

З неповнолітніми засудженими проводилось структуроване інтерв’ю, яка 

охоплювала основні сфери життєдіяльності підлітків: сім’я (оскільки сім’я  

найближче соціальне середовище, що впливає на адаптацію підлітків до умов 

життя в суспільстві); друзі, спілкування з однолітками (щоб зрозуміти чи 

референтна група є асоціальною); інтереси та захоплення (визначення 

інтересів неповнолітніх засуджених можуть дати інформацію про цінності та 

моральні уявлення підлітка); думка підлітка про себе (це дає змогу визначити 

усвідомлення підлітком ситуації в якій він знаходиться, його ставлення до 

злочину, до своєї поведінки, зокрема, чи підліток визначає її як негативну); 

життєві плани (щоб зрозуміти чи відчуває підліток себе суб’єктом власної 

життєдіяльності).  

В ході розмови можна визначити шляхи досягнення своєї мети, де 

відображаються ціннісні орієнтації та моральні уявлення засуджених. Тому, 

неповнолітньому правопорушнику ми з’ясовували наступне: 

1. Чим підліток займається у вільний час. 

2. Як він проводить час із друзями. 

3. Які він має інтереси та захоплення. 

4. Чи навчається підліток чи працює? Що підлітку подобається, а що ні.  

5. З ким неповнолітній живе. 

6. Як часто він спілкується з родиною? Як проводить час із родиною.  

7. Чи допомагає по господарству. Як що так, що саме ти він робить. 

8. Як ставилися до неповнолітнього батьки, коли він скоїв злочин. Хто 

його підтримував.  

9. Чи боявся підліток вироку суду.  
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Структуроване інтерв’ю має було вплетене в хід виконання методик, щоб 

підліток не відчував, що його спонукають дати інформацію про себе. Під час  

структурованого інтерв’ю потрібно, щоб у неповнолітнього засудженого 

склалося враження невимушеної розмови. Це допомагає зняти напругу та 

скутість підлітка, які виникають під час розмови. Неповнолітній може 

заспокоїтись, вільно себе почувати і висловлювати свої думки. 

У процесі дослідження ми використовували метод спостереження, 

зокрема, до бесіди з підлітком, під час бесіди та під час виконання ним 

завдань. Насамперед, ми звертали увагу на: зовнішній вигляд (чистота одягу, 

чистота шкіри, зачіска); ступінь рухливості (пластичність, неповороткі рухи);  

особливості мовлення (швидко відповідає, повільно відповідає, картавить, 

шепелявить, заікається, жаргони); інтенсивність голосу (занадто голосно, 

занадто тихо); положення тіла (сковане, напружене); емоційні прояви та 

реакція на завдання (зухвалість, байдужість, тривожність). 

Метод спостереження ми використовували для того, щоб по 

невербальних проявах, зрозуміти що входить в його афектогенні зони, чи то 

коли його запитували про майбутнє, про його родину, навчання, тощо. 

Важливу інформацію можна отримати, спостерігаючи за емоційно-вольовими 

виявами дитини під час експериментальних завдань: ступінь наполегливості у 

виконанні завдань; зосередженість або відволікання; темп роботи та його 

зміни впродовж обстеження.  

Слід підкреслити важливість використання методу спостереження, 

оскільки, саме цей метод надає можливість відрізнити, коли підліток говорить 

відверто, а коли ні, коли він мовчить, тому, що приховує свої думки, а коли 

тому, що йому справді нема чого сказати, або коли хвилюється виконуючи 

певне завдання чи відповідаючи на певне запитання. Як він ставиться до 

злочину, тобто чи з легкістю і відверто говорить про скоєне, чи шкодує про 

свій вчинок, або ж  навпаки говорить про злочин з натхненням і радістю. Після 

того, як неповнолітній засуджений завершив індивідуальну роботу і вийшов з 

кабінету, ми  швидко фіксувати основну інформацію з приводу тем бесіди. 
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В процесі дослідження проводився аналіз документів, а саме – аналіз 

особових справ підлітків, звільнених від відбування покарання з іспитовим 

строком. Ми аналізували: вирок суду; анкету підлітка; пояснення підлітка; акт 

обстеження умов проживання дитини; характеристики неповнолітнього; 

пояснення  підлітка, чому він не з’являвся для реєстрації  у службу пробації.  

Аналізуючи вирок суду можливо було дізнатися, який злочин скоїв 

підліток. Оскільки під час бесіди  неповнолітній не завжди мав бажання 

розповідати про свій злочин, розповідав не все, або зовсім не хотів про це 

говорити, відповідно таким чином ми орієнтувалися чи говорить підліток 

правду,  чи злочин заздалегідь продуманий (умисний злочин) чи спонтанний, 

чи скоєний за попередньою змовою групою осіб чи сам.  

Анкета підлітка містила в собі його особисті дані. Для нас цей документ 

був важливий, оскільки з нього можливо було дізнатися  соціальну ситуацію 

розвитку неповнолітнього, обставини життя, які могли для нього бути 

психотравмуючими.  

Акт обстеження умов проживання дитини містив у собі дані про те, 

наскільки забезпечена дитина всім необхідним для навчання, відпочинку, 

розвитку, чи має своє спальне місце, чи забезпечений одягом, необхідними 

речами. 

З характеристик підлітків, які надходили на запит служби пробації із  

навчальних закладів, з місця роботи, з місця проживання, соціальних служб 

для сім’ї дітей та молоді, було можливо дізнатися про особливості характеру 

підлітка, його стосунки з однолітками, рівень його досягнень у провідній 

діяльності, особливості поведінки та реакції у певних фруструючих ситуаціях.  

Також було проаналізувано як часто підліток пропускає «відмітки» у 

службі пробації, з поважних причин чи ні, щоб зрозуміти чи добросовісно він 

відноситься до покладених на нього обов’язків.  

Експертна оцінка фахівців служби пробації була призначена для 

з’ясування соціальної ситуації розвитку неповнолітніх засуджених, його 

поведінку, ставлення до процесу ресоціалізації, ступінь ризику до скоєння 
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повторного злочину, прогноз подальшої долі підлітка. Експертна оцінка 

складалась із наступних запитань:  

1. За що засуджений неповнолітній правопорушник? Термін відбування 

покарання. 

2. Чи навчається/працює підліток? 

3. Склад сім’ї підлітка (повна/не повна, благополучна/ не благополучна). 

4. Чи має можливість самореалізуватися у діяльності?  

5. В якому оточенні перебуває підліток (асоціальне чи ні) ?  

6. Чи завжди неповнолітній приходить у конкретно визначений день?  

7. Чи вчасно приходить на реєстрацію, чи пропускає дні реєстрації у 

службі пробації?  

8. Чи проходить засуджений пробаційні програми? Які саме? 

9. Чи відвідує підліток  соціальну службу?  

10. Які риси особистості має неповнолітній? Які прогнози можна зробити, 

щодо подальшої долі підлітка? 

Зазначений метод, дав вагомі результати, тому що саме фахівці служби 

пробації безпосередньо допомагають підлітку ресоціалізуватися і аналізують 

поведінку неповнолітнього правопорушника, звільненого від відбування 

покарання з випробуванням.  

Крім цього, цей метод був доцільним, оскільки, не завжди вдавалося 

ознайомитися із особовою справою неповнолітнього правопорушника, з 

різних причин: служба пробації ще не отримала справу із суду, або справа 

могла бути передана до суду у зв’язку із закінченням випробувального 

терміну, або у зв’язку з тим, що неповнолітній скоїв повторне 

правопорушення та інше.  
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2.2. Особливості мотиваційної сфери неповнолітніх засуджених  

Змістовну складову мотиваційної сфери неповнолітніх засуджених  

можна визначити ґрунтуючись на їх ціннісних орієнтаціях. Ціннісні орієнтації 

ми аналізували в різних площинах, а саме: «духовні і матеріальні»; «соціальні 

та егоїстичні»; «наявність суб’єктності та відсутність суб’єктності».  

Аналізуючи параметр суб’єктність, можемо сказати, що у 51,7% 

неповнолітніх засуджених відсутня суб’єктність, це можна пояснити тим, що 

підлітки віддають перевагу розвагам, не займаються саморозвитком і 

проявляють пасивну роль у власному процесі життєдіяльності. 

 Натомість у підлітків нормативної групи суб’єктність наявна у 67,5% 

учнів. Їх бажання спрямовані на розвиток та пізнання себе. Це, зокрема, 

бажання наступного характеру: «хочу стати кращим учнем, краще вчитися»; 

«добре грати у футбол» та ін..  

За результатами дослідження ціннісно-мотиваційної сфери встановлено, 

що у засуджених підлітків переважають цінності егоїстичної (76,7%) та 

матеріальної спрямованості (73,3%). Цим можна пояснити те, що підлітки 

переважно зосереджують свою увагу на власних потребах та задоволенні 

особистого інтересу. Такі підлітки байдужі до інших людей і думають першою 

чергою про забезпечення власних матеріальних потреб (наприклад: хочу круту 

машину; віллу; золото та ін.) [74]. На відміну від підлітків нормативної групи, 

у яких домінуючими є духовні та соціальні цінності.  

Аналізуючи представленість соціально спрямованих ціннісних 

орієнтацій, можна сказати, що підлітків, які їх зазначили, не значна кількість, а 

саме ‒ 23,3% неповнолітніх засуджених. Йдеться переважно про ціннісні 

орієнтації, що проявлялися у бажаннях наступного характеру: «щоб всі 

дружили та любили один одного»; «хочу, щоб у всіх було краще життя» 

(тобто бажання спрямовані на те, чого їм самим не вистачає);  «хочу 

допомагати бідним» (рис. 2). 
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Рис. 2. Розподіл ціннісних орієнтацій та суб’єктності неповнолітніх 

правопорушників 

Порівнюючи отримані результати групи засуджених за цією методикою 

з підлітками нормативної групи, можемо сказати, що в учнів гімназії 

переважають бажання духовного спрямування, а саме: 67,5% натомість у 

підлітків правопорушників лише 26,7% духовно спрямованих бажань.  

У неповнолітніх правопорушників цінності переважно егоїстичного 

характеру, мається на увазі те, що їхні бажання стосуються переважно них 

самих, відповідно соціально спрямованих бажань мають лише 23,3% підлітки. 

У їхніх однолітків нормативної групи соціально спрямованих бажань значно 

більше, а саме ‒ 65%. Цей факт свідчить про те, що учні гімназії значно 

частіше задумуються про своє соціальне середовище, про своїх близьких та 

рідних, першою чергою, про своїх батьків, вони насамперед  бажають:  «щоб 

батьки жили довго», «не хворіли», «щоб у бабусі покращилося здоров’я», 

«щоб здійснилися мрії брата чи сестри».  

 Як співвідносяться бажання підлітків-правопорушників та підлітків 

нормативної групи представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Спрямованість бажань підлітків-правопорушників та учнів гімназії  

Аналізуючи параметр рефлексія, можемо сказати, що значна кількість  

неповнолітніх засуджених має низький рівень рефлексії  33,3%, це говорить 

про те, що неповнолітні засуджені не здатні усвідомлювати та аналізувати 

минулі події свого життя, робити висновки з своїх поганих вчинків і це своєю 

чергою може призвести до рецидиву, оскільки здатність правопорушників до 

рефлексії є необхідною умовою усвідомленого регулювання їх поведінки. 

Таким чином, маючи низький рівень рефлексії неповнолітній 

правопорушник не може усвідомити і зрозуміти свої ресурси для вирішення 

проблемної ситуації. Високий рівень рефлексії мають лише 26,7% 

неповнолітніх засуджених (ми можемо припустити, що підлітки, які мають 

високий рівень злочин скоюють умисно), натомість, у підлітків нормативної 

групи переважає високий рівень рефлексії, зокрема   62,5% (рис.4).   
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Рис. 4. Рівні рефлексії неповнолітніх засуджених та неповнолітніх 

нормативної групи 

 

Досліджуючи змістовну сторону мотиваційної сфери, за допомогою 

методики «Мій день через п᾽ять років», виокремлено три рівні функції 

прогнозу та цілепокладання: 

 «високий» рівень, оскільки відображає високий рівень функції 

прогнозу та цілепокладання; 

 «середній» рівень, оскільки відображає середній рівень функції 

прогнозу та цілепокладання; 

 «низький» рівень, оскільки він відображає низький рівень функції 

прогнозу та цілепокладання.  

Високий рівень – його мають 35% неповнолітніх засуджених. Це 

відображає наявність у них високого рівня розвику функції прогнозу та 

цілепокладання. Такий неповнолітній впевнений у собі та у своїх 

можливостях, чітко ставить цілі і прагне хороших результатів. Тому ми 

вважаємо, що такий неповнолітній зможе з легкістю ресоціалізуватися.  

Середній рівень свідчить про помірний рівень розвитку функції прогнозу 

та цілепокладання. Таким підліткам складно планувати своє майбутнє, їхні 

цілі розмиті і вони не впевнені в собі та у своїх можливостях, відчувають 

тривогу, страх перед змінами і проблемами. І, разом з тим, таких підлітків 

можна ресоціалізувати. Цю групу складають 20% неповнолітніх засуджених. 
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Низький  рівень (45% неповнолітніх засуджених) свідчить про  не 

сформованість функції прогнозу та цілепокладання підлітка. У переважної 

більшості неповнолітніх, яких ми віднесли до цієї групи відсутні проекти 

власного майбутнього, відсутні цілі, неповнолітні правопорушники 

акцентують свою увагу лише на розвагах із друзями. Тому, ми можемо 

сказати, що функція прогнозу та цілепокладання у цієї категорії осіб на 

низькому рівні, а у деяких випадках навіть зовсім відсутня. Тому, таких 

підлітків практично не можливо вмотивувати до процесу ресоціалізації і ми 

можемо припустити, що ці неповнолітні схильні до рецидиву. Детально 

результати представлено на  рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Рівні функції прогнозу та цілепокладання підлітків-правопорушників  

Аналізуючи рівні усвідомлення життєвої перспективи підлітків 

нормативної групи, можемо спостерігати дещо інші результати. Зокрема, у 

учнів гімназії переважає високий рівень функції прогнозу та цілепокладання 

(52,5%), це свідчить про те, що учні дуже впевнено і конкретно планують своє 

майбутнє. Наприклад, Ангеліна Б. пише, що: «Після школи, я поступлю в 

університет, на омріяну професію ветеринара, оскільки з дитинства люблю 

тварин, доглядаю за ними, вдома у нас два котики. Впевнена, що поступлю, 

оскільки ще ходжу на курси біології, щоб покращити свої знання. Після 

університету я буду працювати в приватній клініці в нашому районі. Ввечері з 
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подругами буду пити каву, а потім зустрічати коханого чоловіка з роботи. А 

на вихідних будемо приходити до мами на смачний тортик». 

Зокрема, у своїх творах підлітки зазначають про те, чого вони досягли за 

п’ять років, як дійшли до своєї мети або передбачають з якими можливими 

труднощами можуть зустрітися. Наприклад, Настя К.: «Я навчатимуся в 

інституті, скоріше за все поступлю на контракт, бо мама каже, що «не 

дотягую», бо не дуже добре навчаюся. Через п’ять років, я буду працювати в 

туристичній компанії менеджером. І сама буду їздити відпочивати, хочу в 

Італію і Францію. Буду зустрічатися з хлопцем, та тільки зустрічатися, бо 

заміж і дітей ще не хочу, мені вистачає племінників. Тож, буду жити для себе і 

насолоджуватися життям». Детально результати співвідношення рівнів 

усвідомлення життєвої перспективи неповнолітніх засуджених та 

неповнолітніх нормативної групи представлено на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Співвідношення рівнів функції прогнозу та цілепокладання 

неповнолітніх засуджених та неповнолітніх нормативної групи 

За методикою «Мій день через п’ять років» з’ясовано, що підлітки-

правопорушники бачать себе не в професійному середовищі, а, переважно, в 

колі друзів, так званих, других половинок та надають перевагу розвагам.          
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І лише 35% уявляють себе у професійній сфері, орієнтуються на досягнення 

своєї мети та реалізації життєвих планів [71]. 

Розподіл мотивів злочинних діянь істотно залежить від того, з ким 

підлітки проводили свій вільний час. Найбільш чітко усвідомлювали 

спонукання до злочинної діяльності ті неповнолітні, які проводили своє 

дозвілля в колі осіб, об'єднаних протиправною діяльністю, і осіб, раніше 

судимих. Ця залежність найяскравіше проявляється стосовно до таких видів 

злочинів, як хуліганство, грабежі, розбійні напади. 

Дослідження динамічного аспекту мотиваційної сфери свідчить, що у 

неповнолітніх правопорушників переважає уникаюча мотивація (53,3%). 

Підлітки не відчувають себе суб’єктами власної діяльності, вони вважають, 

що все, що з ними відбувається від них не залежить.  

Неповнолітні, у яких наявна уникаюча мотивація, бояться неуспіху, 

вони відчувають страх та невпевненість в своїх силах, заздалегідь вважають, 

що їх чекає невдача, тому до справи ставляться безвідповідально або взагалі за 

неї не беруться і завжди очікують неуспіху, наприклад: «Учень боїться зайти в 

кабінет, бо вважає, що на нього будуть кричати»; «учитель боится зайти к 

директорк и предложить ему свои идеи, а вдруг не получиться..». Це свідчить 

про те, що у підлітків не сформована функція прогнозу та цілепокладання, 

неадекватна самооцінка, відсутність здатності до самоаналізу та рефлексії.  

Неповнолітні,  які мають уникаючу мотивацію прагнуть виконати 

роботу чи завдання не задля досягнення успіху, а для того, щоб уникнути 

невдачі чи покарання і зазвичай обирають найлегші шляхи вирішення 

завдання. Небезпечним є той факт, що через наявність уникаючої мотивації 

неповнолітній не може задовільнити свою потребу в самореалізації, тому це 

може призвести до його соціальної дезадаптації. Можна припустити, що 

неповнолітніх правопорушників, які мають уникаючу мотивацію, потенційно 

можливо мотивувати до ресоціалізації, але складно, оскільки вони в цьому не 

зацікавлені.  
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Мотивацію, спрямовану на досягнення успіху мають 46,7% 

неповнолітніх правопорушників. Про це свідчать розповіді, в яких позитивно 

сформульовані твердження і наявне бажання щось робити, досягти успіху, 

наприклад: «Через п’ять років, я вже закінчу навчання в училищі і буду 

працювати поваром у ресторані. Паралельно буду відвідувати курси 

кондитера, так як ще хочу навчитися готувати смачні торти та вишукані 

солодощі. Здобуду досвід в ресторані і через деякий час відкрию свою 

кав’ярню зі смачною кавою та солодощами». Неповнолітні правопорушники, в 

яких наявна мотивація досягнення оптимістично налаштовані на майбутнє, 

адекватно сприймають критику, ставлять перед собою мету і не бояться її 

досягнути, наполегливі у своїх цілях. Ці неповнолітні впевнені в собі, 

енергійні, організовані і прагнуть розвиватися та самовдосконалюватися.  

Тому, можна припустити, що неповнолітні правопорушники, які мають 

мотивацію досягнення можуть швидше ресоціалізуватися.  Варто звернути 

увагу на те, що показники неповнолітніх нормативної групи відрізняються від 

показників неповнолітніх правопорушників, а саме: мотивацію досягнення 

мають 61,2% учнів гімназії, тобто це підлітки, які ставлять перед собою мету і 

впевнено та наполегливо йдуть до неї. Мотивацію уникнення мають 38,7% 

учнів гімназії (див. рис.7.).  

Рис. 7. Співвідношення показників типів мотивації неповнолітніх 

засуджених та неповнолітніх нормативної вибірки  
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Отже, можна стверджувати, що у неповнолітніх-правопорушників 

переважають егоїстично спрямовані ціннісні орієнтації, у більшої половини 

підлітків відсутня суб’єктність, переважає низький та середній рівень 

рефлексії, функції прогнозу та цілепокладання знаходяться переважно на 

низькому рівні та домінує уникаюча мотивація. Тому для підвищення 

ефективності процесу реабілітації необхідно враховувати саме ці показники. 
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2.3. Копінг-стратегії неповнолітніх засуджених у фруструючій ситуації 

 

Відомо, що скоєння злочину пов’язане з ситуацією фрустрації. Саме 

відсутність навичок продуктивного вирішення психотравмуючої ситуації є 

важливим фактором вчинення правопорушень неповнолітніх. Тому наступним 

параметром визначення рівня ресоціалізаційного потенціалу було вивчення 

копінг-стратегій підлітків, а саме типу їхньої поведінки у ситуації фрустрації. 

Щоб визначити тип поведінки у фруструючій ситуації неповнолітніх 

засуджених використано напівпроективну методику «Визначення ступеню 

сформованості асертивної поведінки» Н. Максимової та А. Недибалюк [105, 

133]. З висловлюваннями підлітків відповідно до ситуації перешкоди, 

справедливої критики, несправедливої критики та провокуючої ситуації, 

можна ознайомитися у додатку 2.А. та додатку 2.А.1. 

 Розглянемо результати емпіричного дослідження. З’ясовано, що 

агресивний тип поведінки виражений у 25% неповнолітніх засуджених. 

Підлітки, яких ми віднесли до цього типу агресивно реагують навіть в ситуації 

справедливої критики, наприклад: «Якого фіга, це ти зробила!»; «Виб’ю 

двері»; «Нічого страшного, купиш нову» та ін.). Неповнолітні засуджені з 

агресивним типом поведінки звинувачують інших, перекладають обов’язки на 

інших, погрожують, ображають та зверхньо стявляться до інших, навіть не 

розбираючись у ситуації, яка склалась, наприклад: «Если я жадный, так пусть 

она тебя разводит, добродушный дурак»; «Скатертью дорога!»; «Сейчас ты у 

меня спотыкнешься»; «Тоді вали звідси»; «Купуй мені такий самий, бо руку 

зламаю»; «Табло завали» та ін. 

Як показало дослідження, значна частина (23,3%) неповнолітніх 

засуджених мають неасертивну поведінку, це свідчить про те, що у вирішенні 

своїх проблем підлітки покладаються на інших, або ж чекають, щоб їхня 

складна ситуація вирішилася сама по собі, або ж, вдаються до маніпулятивної 

поведінки, про що свідчать такі фрази: «Ладно, зайду в другой раз»; «Значит 

не судьба. Не повезло»; «Я не вру, но могу не договаривать» та ін. Таким 
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чином, якщо неповнолітні-правопорушники поводять себе у фрустріючих 

ситуаціях неасертивно, то це значно знижує ефективність психокорекційних 

впливів на засуджених. 

Асертивний тип поведінки у ситуації фрустрації мають лише 13,3% 

неповнолітніх засуджених. Це підлітки, які у фруструючій ситуації 

використовували стратегії асертивної поведінки, відстоювали свої права не 

нехтуючи потребами інших, наприклад: «Вибачте, я куплю нову та кращу, 

думаю вона їй теж сподобається»; «Давай підемо в кафе і я докажу тобі, що я 

не жадібний»; « У каждого разные взгляды на мир»; «Я попробую сдвинуть 

дерево, если не получится, обведу»; «Краще я зрушу дерево, щоб у інших не 

було такої проблеми як у мене»; «Давайте найдем удобное время для нас 

двоих»; «Давай ей позвоним, наверняка что-то случилось»; «Скажи мені 

причину і я тебе зрозумію» та ін.  

Що ж до суперечливого типу реакції на фрустрацію (11,7%), то потрібно 

враховувати той факт, що суперечлива поведінка може бути: між асертивною 

та неасертивною (це можна пояснити тим, що з одного боку – підлітку легше 

відмовитися від своїх бажань, аби не суперечити іншим. Такого підлітка 

можна навчити  компетентно реагувати на фруструючі ситуації, адже 

неповнолітній ще не повністю вміє висловити свою думку так, щоб не 

образити інших і не повністю контролює свої емоції і, разом з тим, схильний 

над собою працювати); між асертивною та агресивною (це можна пояснити 

тим, що первинна реакція на фруструючу ситуацію є агресивною і, разом з 

тим,  неповнолітній намагається стриматися. Тому, в цьому випадку, дещо 

складніше сформувати асертивну поведінку); між неасертивною та 

агресивною (це можна пояснити тим, що неповнолітній дбає лише про свої 

інтереси, а про те, яким саме чином буде відбуватися задоволення цих 

інтересів його не цікавить, навіть якщо це образить чи принизить гідність 

інших людей. Тому сформувати  асертивну поведінку у даному випадку буде 

складно) [72].  
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У випадку, якщо жодна з реакцій на фрустрацію не переважає, тобто 

вони рівномірно проявляються незалежно від ситуації, можна вважати, що 

засуджений має несформований тип поведінки у ситуації фрустрації. Детально 

результати представлено на рис. 8.  

 

 

Рис.8. Типи поведінки неповнолітніх засуджених у фруструючій ситуації 

Слід зазначити, що нормативна група має подібні показники за 

параметром «несформована поведінка ‒ 26,7%, що підкреслює особливості 

підліткового віку, пов’язані із незавершеним етапом формування особистості. 

Результати нашого дослідження свідчать про те, що кількість неповнолітніх 

засуджених, які мають агресивний тип поведінки значно перевищує кількість 

школярів з таким типом. Це свідчить про те, що неповнолітні засуджені 

спілкуються за допомогою агресії та досягають мети будь-якою ціною, 

незважаючи на інших.  

Виявлено, що асертивною поведінкою володіють переважно підлітки 

нормативної групи – 28,7%. Натомість лише 13,3% неповнолітніх засуджених 

мають навички асертивної поведінки. Отже, навички які перешкоджають 

виникненню конфліктів та допоможуть знайти вихід із конфліктних ситуацій у 

неповнолітніх правопорушників розвинуті набагато гірше, ніж у соціально 

адаптованих однолітків. Це є важливим фактором ресоціалізації, оскільки 

наявність асертивної поведінки зменшує ризик рецидиву серед неповнолітніх 

засуджених. Суперечливий тип поведінки у нормативній групі на 6% більший 

13% Асертивна 

23% Неасертивна 

27% Несформована

12% Суперечлива
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ніж у неповнолітніх правопорушників. З’ясування причин цього явища 

потребує подальшого дослідження. Проте, ми припускаємо, що це можна 

пояснити тим, що серед них можуть бути підлітки, які є схильними до 

девіантної поведінки, тобто ці підлітки є, так званими, потенційними 

злочинцями. 

Співвідношення типів поведінки неповнолітніх засуджених та 

неповнолітніх нормативної групи представлено на рис. 9. 

 

 

Рис. 9. Співвідношення типів поведінки неповнолітніх засуджених та 

неповнолітніх нормативної групи 

 Отже, порівняння результатів аналізу поведінки неповнолітніх 

засуджених та учнів гімназії у фруструючій ситуації показали, що 

неповнолітні засуджені значно менше виявляють стратегії асертивної 

поведінки, на відміну від учнів гімназії. Вважаємо, що необхідно 

застосовувати ефективні психокорекційні впливи на засуджених з метою 

підвищення та розвитку асертивної поведінки, оскільки саме асертивність є 

умовою конструктивної поведінки у фруструючій ситуації. 

Підсумовуючи отримані результати можемо зазначити, що у 

неповнолітніх засуджених переважають ціннісні орієнтації егоїстичного 
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(76,7%) та матеріального спрямування (73,3%). Натомість у нормативної 

групи домінують духовні (67,5%) та соціальні цінності (65%).  

У 26,7% неповнолітніх засуджених виявлено високий рівень рефлексії, 

середній ‒ у 40%;  низький ‒ у 33,3%; у нормативній групі високий рівень 

рефлексії мають 62,5%, середній ‒ 23,7%; низький ‒ 13,7%. Найбільш 

вираженим типом поведінки серед неповнолітніх засуджених виявився 

несформований (26,7%). Слід зазначити, що нормативна група має подібні 

показники за параметром несформована поведінка (23,7%), що підкреслює 

особливості підліткового віку, пов’язані із незавершеним етапом формування  

особистості.  

Серед неповнолітніх засуджених виявлено 25% осіб з агресивним типом 

поведінки (в нормативній групі  11,2%;); асертивний тип поведінки 

притаманний  13,3% неповнолітнім засудженим (у нормативній  – 28,7%).  

Виявлено, що 45% неповнолітніх засуджених має низький рівень  

функції прогнозу та цілепокладання (у нормативній групі – у 20%), що 

засвідчує відсутність здатності проектувати та планувати власне майбутнє, 

несформованість усвідомлених цілей, переважання гедоністичних бажань, 

прив’язаних до поточного моменту життя (табл.1).   

Таблиця 1 

Розподіл груп досліджуваних відповідно до параметрів  

ресоціалізаційного потенціалу особистості 

 

Параметри 

ресоціалізаційного потенціалу особистості 

Групи досліджуваних 

Неповнолітні 

правопоруш-

ники 

Нормативна 

група 

 

Ц
ін

н
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н
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т
и

в
а
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н
и

й
 

б
л

о
к

 

соціально спрямовані ціннісні 

орієнтації 

23,3 65 

егоїстично спрямовані ціннісні 

орієнтації 

76,7 35 

мотивація досягнення 46,7 61,2 

уникаюча мотивація 53,3 38,7 
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продовження Таблиці 1. 

 

Параметри 

ресоціалізаційного потенціалу особистості 

Групи досліджуваних 

Неповнолітні 

правопоруш-

ники 

Нормативна 

група 
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 функція прогнозу та 

цілепокладання на високому рівні 

35 52,5 

функція прогнозу та 

цілепокладання на середньому 

рівні 

20 27,5 

функція прогнозу та 

цілепокладання на низькому рівні 

45 20 
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наявна суб’єктність 48,3 67,5 

відсутня суб’єктність 51,7 32,5 

рефлексія на високому рівні  26,7 62,5 

рефлексія на середньому рівні 40 23,7 

рефлексія на низькому рівні 33,3 13,7 

Т
и

п
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т
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ії
 асертивна поведінка 13,3 28,7 

неасертивна поведінка 23,3 18,7 

несформована поведінка 26,7 23,7 

суперечлива поведінка 11,7 17,5 

агресивна поведінка 25 11,2 

 

В емпіричній частині дослідження також з’ясовано особливості 

соціальної ситуації розвитку неповнолітніх засуджених. На основі аналізу 

документів було встановлено, що 43% неповнолітніх засуджених до скоєння 

протиправного діяння перебувало на обліку служб у справах дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 97% підлітків перебували у 

несприятливій соціальний ситуації розвитку, зокрема: розлучені сім’ї ‒ 33%; 

вторинні сім’ї ‒ 39%;  соціально неспроможні сім’ї ‒ 17%; діти напівсироти ‒ 

8%.  

Наступним етапом емпіричного дослідження було також вивчення  

соціальної ситуації розвитку неповнолітніх засуджених. На основі аналізу 

документів та  експертної оцінки фахівців служби пробації було визначено, 

43,3% з них до скоєння протиправного діяння перебувало на обліку служб у 
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справах дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах; 96,6% 

підлітків потрапили у несприятливу соціальну ситуацію розвитку, зокрема: 

розлучені сім’ї ‒ 33,3%; вторинні сім’ї ‒ 38,3%;  соціально неспроможні сім’ї ‒ 

16,7%; діти напівсироти ‒ 8,3%. 

За експертною оцінкою фахівців служби пробації та матеріалів особової 

справи, можна сказати, що 3,3% підлітків не мають можливості для 

самореалізації, оскільки  вони не навчаються, не працюють, не займаються 

будь-якою продуктивною діяльністю.  

За матеріалами справи стало відомо, що 65% неповнолітніх виховуються  

в сім’ях де: батько невідомий, а мати зловживає алкоголем,  батьки загинули, 

виховує бабуся, батько знаходиться у місцях позбавлення волі, а мати поїхала 

закордон на заробітки, ці обставини призводять до того, що дитина 

виховується за типом гіпопротекції, оскільки батьки не приділяють уваги 

неповнолітнім, вкрай мало цікавляться їх справами та успіхами, а це в свою 

чергу призвело до девіантної поведінки. Цей факт підтверджують розповіді 

самих підлітків. Наприклад, Олег Н. розповів: «Я батька свого не знаю і 

ніколи з ним не спілкувався. Мама уваги мені не приділяла і не приділяє. Вона 

постійно шукає нового чоловіка, часто п’є горілку та час від часу ходить на 

роботу». Школу хлопець практично не відвідував, інтересів та захоплень 

немає, завжди проводив час у колі друзів, розважався, інколи курив маріхуану, 

а коли не вистачало коштів на розваги, займався з друзями крадіжками. 

 За типом гіперпротекції виховується 5% неповнолітніх, оскільки із 

матеріалів справи відомо, що це були сім’ї заможні, мали високий соціальний 

статус, але батьки не висували вимог, не застосовували санкції за погані 

вчинки, потурали всім забаганкам дитини.  

Із характеристик  та інтерв’ю з підлітками, ми дізналися, що 38,3% 

неповнолітніх навчається у вечірній школі. При цьому особливу увагу 

необхідно звернути на те, що практично всі підлітки школу не відвідують, 

оскільки навчання їм не подобається. За словами одного із підлітків відомо, 

що школу він не відвідував більше року і як там склалась ситуація його не 
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цікавить, навчатися він не бажає, так як у школі нудно. Своєю чергою, весь 

свій вільний час він проводить з друзями, або вдома, граючись в телефоні, або 

переглядаючи фільми, захоплень він немає. Аналізуючи матеріали судових 

справ можна зробити висновок, шо референтна група була асоціально 

спрямованою, оскільки 56,7% неповнолітніх засуджених скоїли злочин у групі 

осіб. Із інтерв’ю з підлітками було з’ясовано, що 66,7% неповнолітніх вироку 

суду не боялися, переважна більшість аргументувала це тим, що їх знайомі 

(дорослі, з якими вони скоїли злочин) повідомили, що оскільки вони є 

неповнолітніми, до в’язниці вони не потраплять. Слід підкреслити, що 

більшість цих підлітків продовжують спілкуватися із особами асоціальної 

спрямованості. 

Третина підлітків приходять до служби пробації із запізненням. Без 

поважної причини пропускали дні реєстрації 13,3% неповнолітніх 

правопорушників. Лише 3,6% неповнолітніх правопорушників відвідують 

соціальну службу, решта підлітків такого бажання не виявили, оскільки це є 

необов’язковою умовою. Також варто звернути увагу на те, що лише 43,3% 

підлітків проходять пробаційні програми.  

Обробка отриманих даних дає змогу виокремити параметри 

ресоціалізаційного потенціалу неповнолітніх засуджених, а саме: високий 

рівень соціально спрямованих ціннісних орієнтацій, наявність суб’єктності, 

високий рівень розвитку рефлексії, функцій прогнозу та цілепокладання, 

досягаючий тип мотивації, сформованість асертивної поведінки; а також 

відсутність хибних типів виховання, соціальна спрямованість референтної 

групи. 
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2.4. Визначення типології неповнолітніх засуджених відповідно до   

соціально-психологічних чинників ресоціалізації 

Наведений вище аналіз емпіричних даних дає підставу стверджувати, 

що ресоціалізаційний потенціал неповнолітніх засуджених складається з 

психологічних та соціальних чинників: високого рівня рефлексії; розвиненої 

функції прогнозу та цілепокладання; соціально спрямованих ціннісних 

орієнтаціях; достатнього рівні суб’єктності; мотивації досягання та асертивної 

поведінки у ситуації фрустрації; відсутність хибних типів виховання в сім’ї; 

взаєморозуміння підлітка з батьками; наявність у підлітка сфери 

самореалізації; соціальна спрямованість референтної групи.  

Спираючись на соціально-психологічні чинники ресоціалізації 

розроблено типологію неповнолітніх правопорушників. Ми виокремили 

чотири типи неповнолітніх правопорушників, які засуджені до покарань не 

пов’язаних з позбавленням волі, а саме: 

 Імпульсивні; 

 Особистісно зумовлені; 

 Ситуативні; 

 Контекст-залежні. 

Співвідношення кількості осіб правопорушників, їхніх типів  

представлено на рис. 10. 

 

Рис. 10. Типи неповнолітніх засуджених, звільнених від відбування    

покарання з випробуванням (%) 

11,7% 

імпульсивніий

25% особистісно 

зумовлений

26,7% контекст-залежний

36,6% ситуативний
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До ситуативного типу належать підлітки, яким притаманний низький та 

середній рівні розвитку рефлексії, недостатньо розвинена функція прогнозу та 

цілепокладання. Вони не завжди здатні аналізувати свої вчинки та приймати 

правильні рішення, здійснювати переоцінку своїх цінностей. Причиною 

протиправної поведінки цих підлітків часто є конфлікт з дорослими, які не 

розуміють специфіку підліткового віку. Злочин для цих неповнолітніх, є 

можливістю проявити себе, самоствердитися, це своєрідний протест проти 

батьків, або спосіб привернути до себе їх увагу. Відсоток підлітків, які входять 

до цього типу найбільший, це можна пояснити їхніми віковими 

особливостями. Позитивними якостями, які є ресурсом ресоціалізації є 

наявність суб’єктності, мотивації досягнення та цілеспрямовані ціннісні 

орієнтації.  

Підлітки можуть скоїти злочин лише в тому випадку, якщо ситуація, в 

якій вони опинилися, перевищує їхні можливості розуміння того, що 

відбувається. Як правило, це була ситуація життєвої кризи. До цього типу 

можна віднести тих підлітків, які скоїли злочин один раз.  

Неповнолітні, яких ми віднесли до даного типу добре усвідомлюють 

себе суб’єктом власної життєдіяльності (про це свідчать висловлювання 

підлітків за методикою «25 бажань, за методикою «Мій день через п’ять 

років»)  (додаток 2.Б.1., додаток 2.Ґ.1.), а це, своєю чергою, сприяє їх 

особистісному зростанню.  

Досліджуючи мотиваційну сферу неповнолітніх правопорушників, ми 

з’ясували, що 81% підлітків мають досягаючу мотивацію, тому вони можуть 

включитися в соціально схвалювальну діяльність та задовільнити потребу в 

самореалізації. Про це свідчать розповіді (за методикою «Мотиваційний тест 

Х. Хекхаузена», (додаток 2.В.1.) у яких позитивно сформульовані твердження 

і наявне бажання щось робити, досягати успіху. У розповідях йдеться про 

діяльність, яка спрямована на досягнення мети, яка реалізовується. У текстах 

наявна тема успіху, у розповіді домінує успіх. Отже, можна стверджувати, що 

досягаюча мотивація дає можливість підліткам ефективно самореалізуватися  
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через оптимальні стратегії поведінки. Детально параметри особистісного 

розвитку підлітків ситуативного представлено у таблиці 2. 

Таблиця 2   

Параметри особистісного розвитку підлітків ситуативного типу  

Параметри  Рівні 
Число 

обстежених 

підлітків (n=16) 

 

Рефлексія  

Низький 7 

Середній 8 

Високий 1 

Функція прогнозу 

та  

  цілепокладання 

Низький 9 

Середній 5 

Високий 2 

Ціннісні орієнтації 
Егоїстичні 11 

Соціально спрямовані 5 

Наявність 

суб’єктності 

Відсутня 1 

Наявна 15 

Мотивація 
Уникаюча 3 

Досягаюча 13 

Тип поведінки у  

фруструючій 

ситуації 

Агресивна поведінка 0 

Неасертивна поведінка 3 

Несформована поведінка 0 

Суперечлива поведінка 2 

Асертивна поведінка 11 

 

Підлітки, які відносяться до ситуативного типу  дуже хвилювалися про 

те який буде вирок суду, відносно їх злочину, шкодують про те, що скоїли 

злочинне діяння, не пропускають реєстрацію у службі пробації та 

безпосередньо співпрацюють з представниками правоохоронних органів.  

Розглянемо історію одного з підлітків, яких ми віднесли до ситуативного 

типу. Артем Н. засуджений за побиття однолітка, разом з друзями, звільнений 

від відбування покарання з випробувальним строком на два роки, проживає з 

мамою та батьком. Аналізуючи особисту справу підлітка можемо сказати, що 

Артем Н. зробив для себе належні висновки, про що свідчать такі його 

пояснення: «Після вчинення правопорушення батьки посилили контроль за 
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моєю поведінкою та колом мого спілкування. За час перебування під 

домашнім арештом багато чого переосмислив, змінилися цінності, зараз по 

іншому все сприймаю. Зробив висновки, що вчиняти злочин і взагалі 

порушувати закон є неприпустимим». 

Відповідно до характеристики зі школи, можна зрозуміти, що  Артем 

навчається в школі посередньо. Характеризується як: дисциплінований учень, 

не пропускає заняття, бере активну участь у громадському житті. Хлопець має 

спокійний характер, уникає конфліктних ситуацій. У спілкуванні чемний та 

доброзичливий. Серед однолітків користується заслуженим авторитетом.  

Інспектор відгукується про Артема позитивно, зокрема: хлопець у 

спілкуванні ввічливий та тактовний. Під час бесід підліток поводить себе 

спокійно та впевнено, має гарні ораторські здібності та інколи дуже активно 

відстоює свою думку. Також хлопець має гарні амбіції та намагається знайти 

справу чи хобі, яке його надихає. Артем Н. порушень своїх обов’язків, які 

встановлені судом не допускав.  

Отже, можемо сказати, що кожен із підлітків має свою історію, чому він 

вчинив злочин (чи разом з друзями, піддавшись їхньому впливу, чи в 

результаті непорозумінь з батьками та ін.) та можемо сказати, що всі ці 

підлітки скоїли злочин випадково, в силу певних подій чи ситуацій, всі вони 

шкодують про свій вчинок, наполегливо працюють над собою, над 

саморозвитком і не пропускають дні реєстрації у службі пробації, тобто, 

сумлінно виконують обов’язки, відповідно до вироку суду.    

Контекст-залежна особа – це підліток, який не відчуває себе суб’єктом 

своєї діяльності. Така людина поводить себе залежно від соціального 

контексту, до якого вона включена. Ця особа прагне постійно перебувати в 

групі, оскільки самостійно не може прийняти рішення, а приналежність до 

групи додає їй сил і впевненості. До цього типу ми віднесли 22 підлітка (27%).   

Контекст-залежні підлітки погано усвідомлюють та засвоюють наслідки 

у своєму життєвому досвіді, оскільки, рівень рефлексії у них низький, а саме ‒ 

86%. Наведемо приклад історії одного із засуджених: «Максима підбив до 
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злочину вітчим (до речі, який раніше був судимий),  підліток наче і не хотів 

нічого поганого робити, але послухав авторитетну для нього людину. Сам 

хлопець під час скоєння злочину лише спостерігав за ситуацією. Проте, 

спіймали та засудили обох, вітчима посадили до в’язниці, а Максим 

звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на два роки».           

З бесіди з неповнолітнім стало відомо, що Максим боявся вироку суду і про 

злочин дуже шкодує. Цей приклад свідчить про те, що підлітки не вдаються до 

аналізу своєї поведінки, не співставляють свої дії та їх можливі наслідки.   

По результатах дослідження, функція прогнозу та цілепокладання у 

цього типу осіб на низькому рівні (82%). Варто звернути увагу, що у всіх 

неповнолітніх засуджених контекст-залежного типу відсутня суб’єктність. Як 

і особистісно зумовлені, вони не планують свого майбутнього, про це 

свідчать, наприклад, такі висловлювання: «Я не знаю, що буде завтра, а ви 

хочете, щоб я подумав над тим, що зі мною буде через п’ять років». Будувати 

плани їм надзвичайно складно, оскільки вони не ставлять перед собою жодних 

цілей. Зокрема, в ході роботи з методикою «Мій день через п’ять років»  

підлітки описують свій день вкрай примітивно (див. додаток 2.Б.2.). 

Результати дослідження динамічної сторони мотиваційної сфери 

показали, що у неповнолітніх правопорушників цього типу переважає 

уникаюча мотивація, зокрема, у  91% підлітків, це найвищий показник серед 

усіх типів. Такі підлітки бояться неуспіху, вони відчувають страх, 

невпевненість в своїх силах, заздалегідь вважають, що їх чекає невдача, тому 

до справи відносяться безвідповідально, або взагалі за неї не беруться.  

За результатами методики «Мотиваційний тест Х. Хекхаузена», у 

ситуаціях, які вони можуть змоделювати, неповнолітні бачать лише негатив 

(див. додаток 2.В.2). 

Варто звернути увагу на те, що деякі тексти підлітків, що отримані за 

цією методикою, не піддаються інтерпретації, оскільки, вони не стосуються 

виробничих ситуацій. Відповідно до інструкції, це свідчить про те, що ці 

підлітки мають уникаючу мотивацію. Отже, той факт, що розповіді підлітків 
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інколи неможливо було інтерпретувати, оскільки, їх висловлювання не 

стосувалися роботи, діяльності та професії, а на перший план висувалась гра, 

агресія та інше, свідчить про вкрай низький рівень мотивації досягнення. 

Переважна більшість контекст-залежних підлітків, а саме – 19 осіб, мають 

егоїстичну спрямованість (див. додаток 2. Ґ.2.). 

  Особливу увагу слід приділити тим бажанням, які свідчать про те, що 

на думку контекст-залежних підлітків від самих підлітків нічого не залежить, 

навіть їхні життєві ситуації, наприклад: «Не хочу потрапити до в’язниці»; «Не 

хочу скоїти новий злочин»; «Щоб було менше проблем»; «Хочу, щоб у житті, 

в якому я живу, було все як у людей нормальних». У роботах підлітків зовсім 

не йдеться про те, що вони хочуть себе розвивати, що вони прагнуть чогось 

навчитися та чогось досягти. Тобто, це свідчить про те, що вони не відчувають 

себе суб’єктами власної діяльності, оскільки у всіх неповнолітніх, яких ми 

віднесли до цього типу відсутня суб’єктність, це підтверджують результати, 

отримані за методикою «25 бажань» та «Мій день через п’ять років».  

У контекст-залежних підлітків не сформована асертивна поведінка, за 

результатами методики «Визначення ступеню сформованості асертивної 

поведінки неповнолітніх засуджених (Н. Максимова, О. Недибалюк)». Вони не 

вміють дотримуватися меж своєї особистості, не можуть іншим сказати «Ні», 

навіть, коли порушуються їх права, наприклад: «Ну  й ладно»; «Ну що ж 

зробиш, зайду іншим разом»; «Треба об’їхати».  

Детально параметри особистісного розвитку контекст-залежних 

підлітків прдставлено у таблиці 3. 

Таблиця 3   

Параметри особистісного розвитку підлітків контекст-залежного типу  

Параметри  Рівні 
Число 

обстежених 

підлітків (n=22) 

 

Рефлексія  

Низький 19 

Середній 3 

Високий 0 
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продовження Таблиці 3 

Параметри  Рівні 
Число 

обстежених 

підлітків (n=22) 

Функція прогнозу 

та цілепокладання 

Низький 18 

Середній 4 

Високий 0 

Ціннісні орієнтації 
Егоїстичні 19 

Соціально спрямовані 3 

Наявність 

суб’єктності 

Відсутня 22 

Наявна 0 

Мотивація 
Уникаюча 9 

Досягаюча 13 

 

Тип реакції на 

фрустрацію 

Агресивна поведінка 3 

Неасертивна поведінка 9 

Несформована поведінка 5 

Суперечлива поведінка  5 

Асертивна поведінка 0 

 

Аналізуючи життєвий шлях контекст-залежних неповнолітніх 

правопорушників, можна сказати, що у своєму досвіді, вони мають постійний 

неуспіх у навчальній діяльності. Вони погано навчаються, деякі навіть не 

вміють читати і писати. Наведемо деякі характеристики цих підлітків із 

школи. Наприклад: «Максим має малий словниковий запас, погано читає, не 

вміє складати зв’язні розповіді. Ставлення до навчання байдуже. Вразливий, 

сором’язливий, спокійний»; «Володимир має знання початкового рівня, 

навчатися не хоче. Є проблеми з відвідуванням. Мати недостатньо приділяє 

уваги дитині. Схильний до правопорушень, має шкідливі звички» тощо.  

У ході експериментальної бесіди стало зрозуміло, що для деяких 

підлітків, стосунки у родині були афектогенним середовищем. Дехто не міг 

говорити про матір, з якою були конфліктні стосунки. Попри те, що дитина 

хотіла б спілкуватися з батьками, але не мала такої можливості через те, що 

батьки зайняті своїми справами. Дехто ще не пережив втрату батька, хоч і 

пройшов певний час, а мати вже знайшла іншого. Тож, можна стверджувати, 
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що підлітки даного типу виховувалися у переважній більшості за типом 

гіпопротекції.  

Отже, контекст-залежні неповнолітні правопорушники скоюють 

злочини у групі осіб, як правило за попередньою змовою. Це підтверджує той 

факт, що підлітки, яких ми віднесли до цієї групи, піддаються під впливові 

інших. Вони  навіть не замислюються над тим, що відбувається, які можуть 

бути наслідки. Контекст-залежні підлітки погано засвоюють свій життєвий 

досвід, оскільки, рівень рефлексії у них низький. Ресурсом для ресоціалізації 

неповнолітніх засуджених контекст-залежного типу є соціально спрямовані 

ціннісні орієнтації.  

Особистісно зумовлені неповнолітні засуджені. Системотвірним 

фактором є вороже ставлення до світу. Підлітки мають негативні особистісні 

новоутворення, які виникли внаслідок несприятливих умов життєдіяльності  

дитини, наприклад, хибний тип виховання в сім’ї. 

Такі підлітки діють асоціально, вони не вбачають власної провини у 

своїх негативних вчинках і не усвідомлюють своїх негативних рис, оскільки 

свою поведінку розглядають як нормальну, оскільки це безпосереднього 

відповідає їхнім поглядам та установкам.   

 Неповнолітні безвідповідально ставляться до навчання, пропускають 

уроки без поважної причини, конфліктують з однокласниками та з педагогами, 

не виконують вимог та прохань дорослих, а інколи можуть тікати з дому, 

обманювати інших та зловживати алкоголем.  

Варто зазначити, що у підлітків, які відносяться до цього типу, 

сформована функція прогнозу та цілепокладання. Поряд з цим їм властиві 

ціннісні орієнтації переважно егоїстичного спрямування (93%). Про це 

свідчать отримані результати за методикою «Мій день через п’ять років» (див. 

додаток 2.Б.3.).Також варто звернути увагу на той факт, що пріоритетом для 

них є розваги, гарно проведений час у колі друзів. 

Продовжуючи аналізувати сферу самосвідомості, можемо сказати, що у 

підлітків цього типу низький рівень рефлексії, що пов’язано з їхньою 
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життєвою ситуацією на момент обстеження. Вони не аналізують себе і тим 

більше свої вчинки. Навіть під час бесіди, вони говорили, що не боялися 

вироку суду, що не шкодують про свій злочин, шкодують лише про те, що їх 

піймали. Підлітки не усвідомлюють того, до чого може призвести те, що вони 

прогулюють навчання (наприклад Романа С. відрахували з навчального 

закладу за пропуски; Жанну П. спочатку позбавили стипендії, а трохи згодом 

теж відрахували з навчального закладу). Або ж, не розуміють того, до чого 

може призвести той факт, що вони не завжди приходять на реєстрацію до 

служби пробації, хоч інспектор постійно їм говорить про можливі наслідки. 

Всі підлітки, яких ми віднесли до цього типу, як мінімум один раз пропустили 

реєстрацію без причини, а якщо це повториться, це може призвести до 

позбавлення волі.  

Те, що підлітки мають низький рівень рефлексії підтверджує і той факт, 

що за методикою «25 бажань», підлітки не дотримувалися інструкції, і замість 

25 бажань зазначали менше десяти, інколи, навіть було два і одне. Також це 

підтверджує і методика «Мій день через п’ять років», де підлітки замість того, 

щоб написати твір, використовують лише одне, або два речення, а інколи 

лише кілька слів (див. додаток 2.Б.3.). 

Аналізуючи емоційно-вольову сферу підлітків, можемо сказати, що у 

неповнолітніх, які належать до цього типу переважає досягаюча мотивація 

(73%), це свідчить про те, що вони ставлять перед собою мету і впевнено 

йдуть до неї. Прагнуть реалізувати свої цілі і спрямовані на успіх. Цей факт ми 

можемо спостерігати за результатами методики «Мотиваційний тест Х. 

Хекхаузена» (див. додаток 2.В.3). 

Не зважаючи на те, що у неповнолітніх засуджених цього типу 

мотивація досягнення і суб’єктність є потенціалом, але вони скоюють злочин  

тому, що їхні цінності суперечать загально прийнятним. Вони мають вороже 

ставлення до світу, негативно налаштовані до оточуючих. Основною 

проблемою є те, що вони мають низький рівень рефлексії. Наявність мотивації 

досягнення є ресурсом, на який треба спиратися в психологічній роботі з 
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ними. Основний напрям роботи з ними  це є формування соціально 

прийнятних ціннісних орієнтацій та підвищення рівня рефлексії.  

Розглядаючи емоційно-вольову сферу підлітків, яких ми віднесли до 

цього типу, варто зазначити, що у фруструючій ситуації лише 20% 

неповнолітніх правопорушників мають асертивну поведінку. Решта підлітків у 

фруструючій ситуації діють неасертивно, тобто підлітки прагнуть отримати 

бажане, але при цьому покладаються на інших, сподіваючись, що інші 

інтуїтивно зрозуміють чого вони хочуть.  

Також, важливо звернути увагу, що спостерігаються й агресивні прояви 

в поведінці (40%), тобто вони здатні відстоювати свої права, шляхом 

приниження інших, навіть використовуючи обман, образи та погрози (див. 

додаток 2.Г.3.).  

Детально параметри особистісного розвитку особистісно зумовлених 

підлітків представлено у таблиці 4. 

 

Таблиця 4   

Параметри особистісного розвитку підлітків особистісно зумовленого типу  

Параметри  Рівні 
Число 

обстежених 

підлітків (n=15) 

 

Рефлексія  

Низький 11 

Середній 4 

Високий 0 

Функція прогнозу 

та цілепокладання 

Низький 3 

Середній 5 

Високий 7 

Ціннісні орієнтації 
Егоїстичні 14 

Соціально спрямовані 1 

Наявність 

суб’єктності 

Відсутня 2 

Наявна 13 
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продовженя Таблиці 4. 

Параметри  Рівні 
Число 

обстежених 

підлітків (n=15) 

Мотивація 
Уникаюча 4 

Досягаюча 11 

Тип поведінки у  

фруструючій 

ситуації 

Агресивна поведінка 6 

Неасертивна поведінка 2 

Несформована поведінка 2 

Суперечлива поведінка  2 

Асертивна поведінка 3 

 

Розглянемо результати стосовно життєвого шляху підлітків зазначеної 

групи. Майже всі підлітки, яких ми віднесли до цього типу, перебувають на 

обліку Служби у справах дітей, як такі, що опинились у складних життєвих 

обставинах, тобто це неблагополучні родини. Переважна більшість підлітків із 

неповних сімей, у одного - батько перебуває у місцях позбавлення волі, а ще у 

одного  батько перебуває у розшуку.  

Щоб зрозуміти, які це підлітки, розглянемо характеристику зі школи 

Діани Л.: « Дівчина виявляє достатній рівень розвитку когнітивних процесів у 

поєднанні з певною педагогічною занедбаністю. Вона активна, дружня і, разом 

з тим, має певну демонстративність у поведінці. Діана емоційно поверхнева, 

легковажно ставиться до життєвих проблем та можливих перспектив. Швидко 

перенасичується однотипною та не цікавою для себе діяльністю. У дівчини 

відсутня навчальна спрямованість, переважають розважальні форми діяльності 

та інтереси міжособистісного спілкування. Мати Діани не повною мірою 

забезпечує виховний вплив на дочку та не контролює її поведінку, а це, своєю 

чергою, негативно впливає на дівчину». Тому, можемо сказати, що мати не 

приділяє належну увагу доньці, виховний вплив здійснює, так би мовити, 

складно опосередковано, відсторонено, а дівчина, своєю чергою вважає за 

нормальне красти чужі речі, оскільки засуджена за крадіжку золота, при цьому 

золото викрадала шість разів, у своїх знайомих, здавала у ломбард, а гроші 
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витрачала на розваги. Під час бесіди Діана зазначила, що має мрію поїхати 

відпочивати за кордон, а на запитання: «чи має вона кошти?», відповіла: 

«Немає, та мій хлопець щось придумає і гроші знайде», тобто дівчину не 

цікавить, яким чином буде досягнута мета.  

Проаналізуємо ще життєву ситуацію Євгена П., який перебуває на 

контролі Служби у справах дітей та сім’ї. Неповнолітній засуджений за 

викрадення велосипеду, проживає разом зі старшим братом та мамою.  Мама 

не приділяє належної уваги вихованню сина, він погано навчається та 

пропускає заняття. Про це свідчить характеристика зі школи, а саме: «Євген 

особливої наполегливості в сприйнятті та опрацюванні навчального матеріалу 

не виявляє, відсутня зацікавленість у самому процесі навчання. Хлопець на 

уроках пасивний, одна з причин ‒ відсутня системність в отриманні знань. 

Уроки відвідує не регулярно, інформація щодо пропусків занять 

повідомляється матері учня. Лідерських якостей в учнівському колективі не 

проявляє. Не відчуває підтримки з боку близьких».  

Також ми проаналізували пояснення матері Євгена П.. Зі слів мами 

хлопець спілкується з нею неохоче, по дому допомагати не хоче, лише після 

неодноразових нагадувань і то, не завжди. Інколи, під час сварки, може 

підвищити голос. У сім’ї панують зазвичай доброзичливі відносини, та 

трапляється й так, що хлопець може пізно повернутися додому або раптово 

попередити, що залишиться ночувати у друга або може вимкнути телефон, 

щоб обірвати зв'язок і нічого не пояснювати. Випадки вживання алкогольних 

напоїв спостерігалися поодинокі. Ще мати підлітка зазначає, що його батько 

зловживав алкогольними напоями.  

Інспектор зазначає, що контроль поведінки з боку матері відсутній. 

Євген вільний час використовує не раціонально, не відвідує жодних секцій та 

гуртків, відсутні особисті інтереси, не зацікавлений у змінах, має декілька 

знайомих з асоціальною поведінкою. 

Під час бесіди підліток розповів, що часто пропускає уроки через те, що 

йому важко прокинутися зранку, оскільки спати він лягає після опівночі. 
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Проконтролювати підйом нікому, оскільки мама з братом йдуть на роботу 

рано вранці і приходять пізно. Зі слів підлітка, він може проявляти вербальну 

агресію, якщо його вивести із себе.  

Тому, можемо сказати, що підлітки, яких ми віднесли до особистісно 

зумовленого типу із неповних сімей, перебувають на обліку Служби у справах 

дітей, як такі, що опинились у складних життєвих обставинах та виховуються 

за типом гіпопротекції (див. додаток 2.Д.). 

Підлітки, яких ми віднесли до цього типу не усвідомлюють своїх 

негативних рис, оскільки свою поведінку розглядають як нормальну, оскільки 

це безпосереднього відповідає їхнім поглядам та установкам.   

Нагадаємо, що особистісно зумовлені підлітки, зазвичай, навчаються у 

вечірній школі, де систематично і без поважних причин пропускають заняття, 

не виконують домашні завдання і погано навчаються. І разом з тим, вони не 

хочуть працювати, не допомагають батькам по домашньому господарству, не 

мають захоплень і хобі, відповідно, вони мають багато часу, який проводять за 

комп’ютером, телевізором, проводять час із друзями, відпочивають, гуляють, 

відвідують дискотеки розпивають алкогольні напої, а також у них багато 

друзів з антисоціальною поведінкою. 

Отже, особистісно зумовлений тип неповнолітніх засуджених вирізняє 

вороже ставлення до світу, егоїстично спрямовані ціннісні орієнтації, високий 

рівень агресивності. Цим підліткам притаманний низький рівень рефлексії. 

Підлітки мають негативні особистісні новоутворення, які, зазвичай, виникли 

внаслідок несприятливих умов життєдіяльності  дитини, наприклад, хибний 

тип виховання в сім’ї. Такі підлітки діють асоціально, вони не вбачають 

власної провини у своїх негативних вчинках і не усвідомлюють своїх 

негативних рис, оскільки свою поведінку розглядають як нормальну, так як це 

безпосереднього відповідає їхнім поглядам та установкам. Разом з цим, 

позитивними якостями є сформована функція прогнозу та цілепокладання, 

досягаюча мотивація, наявність суб’єктності.  
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До імпульсивних відносяться неповнолітні правопорушники, які не 

вміють прогнозувати свої вчинки та їх наслідки. Імпульсивні підлітки діють не 

роздумуючи, а процес свідомого прийняття рішення у них практично 

відсутній. Неповнолітні цього типу визначаються нестриманістю, та 

нетерплячістю і, своєю чергою, намагаються все зробити швидко та 

необмірковано. У разі неуспіху можуть реагувати неадекватно, навіть 

агресивно.  

Варто зазначити, що у неповнолітніх правопорушників, яких ми 

віднесли до цього типу функція прогнозу майже не розвинена. За допомогою 

методики «Мій день через п’ять років» встановлено, що цим неповнолітнім 

дуже складно визначитися зі своїм майбутнім, особливо планувати, вони не 

вважають, що щось зміниться, якщо вони будуть планувати свої дії, або ж 

бачать своє майбутнє у розвагах з друзями. Також можемо зазначити, що 

підлітки цього типу не мали бажання виконувати запропоновану методику, 

вони скептично ставилися до майбутнього, їм було дуже складно уявити, що 

буде через п’ять років, вони над цим не задумуються (див. додаток 2.Б.4).  

Серед неповнолітніх, яких ми віднесли до цього типу, 86% підлітків не 

усвідомлюють себе суб’єктом своєї життєдіяльності, а це, своєю чергою, не  

сприяє їхньому особистісному зростанню.  

Розглядаючи емоційно-вольову сферу підлітків, яких ми віднесли до 

цього типу, варто відмітити, що у фруструючій ситуації 60% неповнолітніх 

ведуть себе агресивно, використовуючи погрози, застосовуючи образливі 

слова, керуючись нецензурною лексикою, про що свідчать їхні висловлювання 

(див. додаток 2.Г.4.). 

Також встановлено, що 71% підлітків цього типу мають уникаючу 

мотивацію, відповідно підлітки прагнуть виконати роботу чи завдання не для 

досягнення успіху, а для того, щоб уникнути невдачі чи покарання і зазвичай 

обирають найлегші, будь-які шляхи вирішення завдання. Аналізуючи 

результати методики «Мотиваційний тест Х. Хекхаузена», можемо сказати, 



113 

що підлітки мають у своїх висловлюваннях асоціальну спрямованість й 

інколи, навіть агресивний характер (див. додаток 2.В.4). 

Детально  параметри особистісного розвитку імпульсивних підлітків 

представлено у таблиці 5. 

Таблиця 5   

Параметри особистісного розвитку підлітків імпульсивного типу  

Параметри  Рівні 
Число підлітків 

імпульсивного 

типу (n=7) 

 

Рефлексія  

Низький 1 

Середній 4 

Високий 2 

Функція прогнозу 

та цілепокладання 

Низький 4 

Середній 3 

Високий 0 

Ціннісні орієнтації 
Егоїстичні 6 

Соціально спрямовані 1 

Наявність 

суб’єктності 

Відсутня 6 

Наявна 1 

Мотивація 
Уникаюча 5 

Досягаюча 2 

Тип поведінки у  

фруструючій 

ситуації 

Агресивна поведінка 5 

Неасертивна поведінка 0 

Несформована поведінка 2 

Суперечлива поведінка  0 

Асертивна поведінка 0 

Отже, можемо зазначити, що у підлітків імпульсивного типу переважає 

уникаюча мотивація, у більшості з них відсутня суб’єктність. Разом з цим, у 

них переважає високий та середній рівень рефлексії, що дає можливість їм 

аналізувати свої дії, здійснювати переоцінку своїх вчинків. Відсоток підлітків, 

які входять до цього типу є найменшим. Це можна пояснити індивідуально-

психологічними особливостями, що пов’язані з функціонуванням нервової 

системи, а саме ‒ підвищену лабільність.   
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З метою підтвердження отриманих емпіричних даних, щодо розподілу 

неповнолітніх правопорушників та визначені нами групи, застосувано методи 

математичної статистики обробки даних. 

Для порівняння розподілів чотирьох типів правопорушників ми 

використовували критерій Колмогорова-Смирнова, що призначений для 

зіставлення двох розподілів (порівнювалося два емпіричних розподіли).  

Якщо відмінності між двома розподілами істотні, то в якийсь момент 

різниця накопичених частот досягне критичного значення, і ми зможемо 

визнати відмінності статистично достовірними. Гіпотези, що перевіряються: 

Н0: відмінності між двома розподілами недостовірні; H1: відмінності між 

двома розподілами достовірні. 

Детально алгоритмом розрахунку критерію λ при зіставленні двох   

емпіричних розподілів представлено у додатку 2.Е.1.  

При порівнянні розподілів чотирьох типів правопорушників за 

критерієм Колмогорова-Смірнова по параметру «рефлексія» ми отримали 

значущі відмінності на рівні р≤0,01 між ситуативними правопорушниками та 

всіма іншими типами.  

Можна стверджувати, що у ситуативного типу правопорушників 

розвинена рефлексія, оскільки цей параметр рівною мірою є відмінним від 

імпульсивного типу  та особистісно зумовленого типу правопорушників (λемп 

1,7) (див. додаток 2.Е.2.). 

Тож, можна зробити висновок, що в процесі ресоціалізації 

найсуттєвішим при оцінці ресоціалізаційного потенціалу є параметр ‒ 

рефлексія, тобто, здатність до усвідомлення своїх вчинків та досвіду, а це, 

своєю чергою, є сприятливою умовою та особливістю ресоціалізаційного 

потенціалу цих неповнолітніх засуджених. Це свідчить про те, що 

правопорушники, які  відносяться до типу ситуативні, мають розвинену 

рефлексію. Отже, в ході процесу реабілітації треба враховувати цей параметр 

при оцінюванні ресоціалізаційного потенціалу. Зрозуміло, що в разі 

розвиненої рефлексії ресоціалізаційний потенціал є значно вищим, оскільки 
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здатність до аналізу своїх вчинків, можливостей, ресурсів, життєвого досвіду є 

значним та позитивним фактором в плані ресоціалізації. Наочні відмінності 

між типами правопорушників по параметру «рефлексія» представлено на 

рис. 11.  

Рис.11. Порівняння чотирьох типів правопорушників за параметром 

«рефлексія» (у %) 

При порівнянні розподілів чотирьох типів правопорушників за 

критерієм Колмогорова-Смірнова за параметром «функція прогнозу та 

цілепокладання», отримано значущі відмінності на рівні р≤0,01 між 

ситуативними правопорушниками та всіма іншими типами. Варто звернути 

увагу, що у ситуативного типу правопорушників розвинена функція прогнозу 

та цілепокладання, оскільки цей параметр рівною мірою є відмінним від 

імпульсивного типу  та особистісно зумовленого типу правопорушників (λемп 

1,7). (таблиці з показниками див. додаток 2.Е.3). 

Це свідчить про те, що правопорушники відносяться до ситуативного 

типу, мають розвинену функцію прогнозу та цілепокладання. Отже, в ході 

процесу реабілітації треба враховувати цей параметр при оцінюванні 

ресоціалізаційного потенціалу. Наочні відмінності між типами 

правопорушників по параметру «Функція прогнозу та цілепокладання» 

представлено на рис .12. 

57%

73%

0%

86%

43%

27%

6%

14%

0% 0%

94%

0%

-1%

9%

19%

29%

39%

49%

59%

69%

79%

89%

99%

Імпульсивні Особистісно 
зумовлені

Ситуативні Контекст-залежні

Низький Середній Високий



116 

Рис. 12. Порівняння чотирьох типів правопорушників за параметром «Функція 

прогнозу та цілепокладання» (у %) 

При порівнянні розподілів чотирьох типів правопорушників за 

критерієм Колмогорова-Смірнова за параметрои «соціально спрямовані 

ціннісні орієнтації», не встановлено значущих відмінностей на рівні 0,05 між 

типами правопорушників (таблиці з показниками див. додаток 2.Е.4.). Ці 

результати можна пояснити таким чином: на цей параметр значно впливає 

фактор соціальної бажаності, тому в підлітковому віці людина вже здатна 

корегувати свої висловлювання відповідно до існуючих, соціально прийнятих 

моральних нормам суспільства (див. рис. 13.). 

  

Рис.13 Порівняння чотирьох типів правопорушників за параметром 

«Соціально спрямовані ціннісні орієнтації» 
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При порівнянні розподілів чотирьох типів правопорушників за 

критерієм Колмогорова-Смірнова за параметром «наявність суб’єктності», 

отримано значущі відмінності на рівні 0,01 між ситуативними 

правопорушниками та всіма іншими типами, тобто, цей параметр 

відрізняється від контекст-залежних правопорушників  (λемп 2,1) та рівною 

мірою є відмінним від імпульсивного типу  правопорушників (λемп 1,5),  крім 

особистісно зумовленого типу (λемп 1,2), (таблиці з показниками див. додаток 

2.Е.5.).  

Зазначені результати можна пояснити тим, що правопорушники 

особистісно зумовленого типу, так само, як і ситуативного типу, мають 

високий рівень суб’єктності, тобто, вони здатні самостійно приймати рішення 

і не піддаються впливу оточуючих. Саме наявність високого рівня 

суб’єктності для правопорушників особистісно зумовленого типу є 

дихотомією, що відіграє значну роль у плані їхньої ресоціалізації. З однієї 

сторони наявність розвиненої суб’єктності є позитивним фактором, а з іншої - 

це може стати перешкодою для ресоціалізаційних впливів. Тобто, йдеться про 

те, що лише в разі усвідомлення цими правопорушниками необхідності 

дотримання соціальних норм можливо розпочинати процес ресоціалізації (див. 

рис. 14.). 

  

Рис. 14.  Порівняння чотирьох типів правопорушників за параметром 

«Наявність суб᾽єктності» 
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Якщо правопорушники інших типів відповідно до нашої типології 

можуть бути включені в процеси реабілітації ще без чіткої мотивації до змін, 

то особистісно зумовлені потребують, насамперед, ретельної роботи з 

формування настанови на зміну свого життя. Разом з цим, якщо 

правопорушники особистісно зумовленого типу усвідомлять необхідність 

дотримання соціальних норм, це буде ключовим фактором визначення 

високого ступеню їх ресоціалізаційного потенціалу.  

При порівнянні розподілів чотирьох типів правопорушників за 

критерієм Колмогорова-Смірнова за параметром «мотивація», отримано 

значущі відмінності на рівні 0,05 між типом особистісно зумовлених та 

контекст залежних правопорушників (λемп 1,4), (таблиці з показниками див. 

додаток 2.Е.6.). Отримані результати свідчать проте, що існує мотивація 

досягнення у правопорушників особистісно зумовленого типу, що є цілком 

зрозумілим, оскільки люди з високим рівнем суб’єктності мають досягаючу 

мотивацію (див. рис. 15.). Проте, в плані ресоціалізації це може бути 

перешкодою для позитивних впливів, оскільки правопорушники звикли 

досягати бажаного асоціальним шляхом 

 

Рис. 15. Порівняння чотирьох типів правопорушників за параметром 

«Наявність досягаючої мотивації» 
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Стосовно правопорушників за типом контекст-залежні, відсутність 

досягаючої мотивації знижує їхній ресоціалізаційний потенціал, тому 

реабілітаційні заходи мають бути спрямовані, насамперед, на підвищення 

їхньої самооцінки, що є фактором формування мотивації досягнення. 

При порівнянні розподілів чотирьох типів правопорушників за 

критерієм Колмогорова-Смірнова за параметром «сформованість асертивної 

поведінки», не отримано значущих відмінностей на рівні 0,05 між типами 

правопорушників (таблиці з показниками див. додаток 2.Е.7.). 

 Отримані результати свідчать, що асоціальні дії переважно 

відбуваються в ситуації неможливості досягнення бажаного, тобто, в ситуації 

фрустрації. Цілком зрозуміло, що відсутність навичок долаючої (асертивної) 

поведінки у фрустраційних ситуаціях є одним із системоутвірчих факторів 

протиправної поведінки. Відмінності між типами правопорушників за 

параметром «Сформованість асертивної поведінки» представлено на рис. 16. 

 

 

Рис. 16. Порівняння чотирьох типів правопорушників за параметром 

«Сформованість асертивної поведінки» 

Отже, формування поведінки, що спрямована на досягнення бажаного 

соціально прийнятним шляхом є обов’язковим компонентом реабілітаційного 

процесу для правопорушників усіх груп відповідно до розробленої  типології.    
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Висновки до другого розділу   

1. Особливості мотиваційної сфери неповнолітніх засуджених полягають 

насамперед у тому, що основні показники її змістовної складової достовірно 

відмінні від показників підлітків нормативної групи. Встановлено, що у 

засуджених підлітків переважають цінності егоїстичної та матеріальної 

спрямованості, на відміну від учнів нормативної вибірки, в яких домінуючими 

є духовні та соціальні цінності.  

За параметром суб’єктність встановлено, що лише у 48,3% неповнолітніх 

засуджених вона наявна. Цим можна пояснити те, що підлітки віддають 

перевагу розвагам, не займаються саморозвитком і проявляють пасивну роль у 

власному процесі життєдіяльності. Натомість у нормативній вибірці 

суб’єктність наявна у 67,5% учнів нормативної вибірки. Їхні бажання 

спрямовані на розвиток та пізнання себе, на самостійну  реалізацію  своїх 

цілей.  

2. У переважної більшості неповнолітніх засуджених функція прогнозу та 

цілепокладання розвинута на низькому рівні, що свідчить про відсутність 

здатності проектувати та планувати власне майбутнє, у них не сформовані 

усвідомлені життєві цілі, а бажання прив’язані до поточного моменту життя. У 

підлітків нормативної групи переважає високий рівень функції прогнозу та 

цілепокладання, це свідчить про те, що учні  впевнено і конкретно планують 

своє майбутнє.  

3. Серед основних характеристик мотивації переважає уникаючий тип, 

тобто, вони виконують роботу чи завдання лише примусово, задля уникнення 

покарання, а отже, обирають  найлегші  шляхи вирішення завдань. У підлітків 

нормативної групи навпаки переважає мотивація досягення (61,2%), ці 

підлітки ставлять перед собою мету, впевнено та наполегливо йдуть до неї.   

4. У фруструючих ситуаціях неповнолітні правопорушники виявляють 

агресивний (25%) та несформований тип поведінки (26,7%), неасертивну 

поведінку (23,3%) та суперечливу (11,7%). Асертивний тип поведінки у 

ситуації фрустрації мають лише 13,3% неповнолітніх засуджених, що 
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зумовлює ризик вчинення ними повторного правопорушення. Натомість їхні 

ровесники з нормативної групи мають асертивний тип поведінки вдвічі 

частіше (28,7%). 

5. Визначено психологічні показники ресоціалізаційного потенціалу 

особистості неповнолітніх засуджених: соціально спрямовані ціннісні 

орієнтації, наявність суб’єктності, високий рівень розвитку рефлексії, функції 

прогнозу та цілепокладання; досягаючий тип мотивації; сформованість 

навичок асертивної поведінки; до соціальних чинників належить відсутність 

хибних типів виховання, соціальна спрямованість референтної групи.  

6. Визначено чотири типи засуджених неповнолітніх, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням, а саме: а) ситуативний (підліткам 

притаманний низький та середній рівень розвитку рефлексії, недостатньо 

розвинена функція прогнозу та цілепокладання, злочин для цих неповнолітніх 

є можливістю проявити себе, самоствердитися, це своєрідний протест проти 

батьків або спосіб привернути до себе їхню увагу); б) контекст-залежний  

підлітки мають низький рівень рефлексії, функції прогнозу та цілепокладання, 

у переважної більшості з них відсутня суб’єктність, у ситуації фрустрації їхня 

поведінка є неасертивною, причиною скоєння злочину може бути бажання 

підлітка відчути емоційну близькість з друзями, а це переважно асоціальні 

угруповування); в) особистісно зумовлений (неповнолітні засуджені мають 

вороже ставлення до світу, егоїстично спрямовані ціннісні орієнтації, високий 

рівень агресивності, низький рівень рефлексії, вони діють асоціально, оскільки 

не вбачають власної провини у своїх негативних вчинках і не усвідомлюють 

своїх негативних рис); г) імпульсивний тип (підлітки, які не вміють 

прогнозувати свої вчинки та їхні наслідки, діють не роздумуючи, а процес 

свідомого прийняття рішення у них практично відсутній, визначаються 

нестриманістю та нетерплячістю, діють швидко та необмірковано). 
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Розділ 3. Оптимізація процесу ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до 

покарань, не пов᾽язаних з позбавленням волі 

3.1. Зміст та форми пробаційних програм ресоціалізації  

неповнолітніх засуджених 

 В Україні переважна більшість методів ресоціалізації неповнолітніх 

правопорушників застосовується до підлітків, засуджених до позбавлення 

волі.  

 Натомість, у секторі ювенальної пробації на сьогодні існує чотири 

програми ресоціалізації у роботі з неповнолітніми засудженими звільненими 

від відбування покарання з іспитовим строком, зокрема: а) «Зміна 

прокримінального мислення» (має на меті формування соціально спрямованих 

форм поведінки); б) «Подолання агресивної поведінки» (передбачає 

управління гнівом та агресивною поведінкою); в) «Попередження вживання 

психоактивних речовин» (спрямована на підвищення вмотивованості до 

відмови від вживання наркотичних речовин); г) «Формування життєвих 

навичок» (передбачає розвиток навичок успішного спілкування з найближчим 

соціальним оточенням та формування соціальних цінностей) [118].  

Пробаційних програм, які розроблено для роботі із неповнолітніми 

засудженими до альтернативних покарань небагато, що можна пояснити тим, 

що служби пробації в Україні з’явилися нещодавно. Ці програми не 

диференційовані відповідно до типу особистості і застосовуються до всіх 

неповнолітніх, які перебувають на обліку у секторі ювенальної пробації, а це 

своєю чергою знижує ефективність програм ресоціалізації.  

Зумовлена реформуванням кримінально-виконавчої системи покарань, в 

Україні здійснюється впровадження програм, орієнтованих на гуманізацію, 

виправлення і соціальне відновлення засуджених із застосуванням досягнень 

психології. Зокрема, виявлено, що у пенітенціарній практиці Великобританії 

широко застосовується когнітивно-поведінковий підхід, який вважається 

найбільш ефективним у роботі із засудженими. Когнітивно-поведінкове 

втручання є технологією впливу на поведінку засудженого шляхом зміни його 
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мислення і передбачає зосередженість на його думках та емоціях, з метою 

зміни поведінки. Основними принципами когнітивно-поведінкового 

втручання є: спосіб мислення, який впливає на почуття та поведінку (до 

мислення відносять думки, погляди, переконання та цінності); зміна поведінки 

відбувається шляхом зміни способу мислення (поведінка, почуття і думки 

пов’язані між собою і якщо ми змінюємо щось одне, в результаті змінюється 

усе); на процес мислення можна впливати (когнітивний підхід забезпечує 

людину навичками, стратегіями й інструментами, необхідними для прийняття 

на себе відповідальності за зміни). Основними методами когнітивно-

поведінкового втручання є: когнітивне реструктурування; поведінкові 

стратегії (застосовуються моделі підкріплення та несхвалення, з метою 

сприяння розвитку та закріплення просоціальної моделі поведінки); 

формування когнітивних навичок (фокусується увага на способі мислення, 

тобто, можна вчитися по-новому взаємодіяти з середовищем та з оточуючими. 

Згодом, ці навички закріплюються і поведінка особи починає змінюватись). 

Зокрема, для неповнолітніх засуджених діє програма з формування 

життєво важливих навичок (JETS), спрямована на зміну злочинного мислення 

і поведінки (Cullen J., Jones L., Woodward R.). Для профілактики злочинності в 

країні широко поширена програма ‒ SPACE, за допомогою якої 

налагоджується співпраця між поліцією та неповнолітніми. З метою 

попередження рецидиву у Великобританії реалізують програму STO, зміст 

якої полягає в тому, що частину покарання підлітки відбувають у в’язниці, а 

іншу частину - вдома під наглядом офіцерів пробації [81, 154]. 

Доцільно звернути увагу на те, що саме у Великобританії поширена 

практика вилучення дітей із неблагополучних та асоціальних сімей ‒ 

«fostering» (виховання). Передбачається, що дитина може виховуватися у 

чужій родині досить тривалий час, навіть до повноліття у разі необхідності. 

При цьому контакти дитини з батьками залишаються і якщо ситуація 

зміниться, дитина може повернутися у власну родину. У випадку, якщо 

необхідно вилучити дитину на короткий термін, на кілька місяців, то 
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застосовують «mainstay» (дослівно  опора). Передбачається догляд за дітьми 

від 11 до 17 років. Також можливий догляд за дитиною у надзвичайних 

ситуаціях  «emergency care», зокрема, якщо дитина опинилася у контакті із 

законом, мається на увазі, стала свідком злочину та ін.. У випадку, якщо 

неповнолітній не вилучається з родини, сім᾽я перебуває під наглядом 

соціального працівника, а з родиною проводиться консультативна та 

корекційна робота [105]. Також, необхідно звернути увагу на той факт, що у 

випадку, якщо злочин скоїв неповнолітній, якому не виповнилося 16 років, 

його справа розглядається не в суді, а в спеціальних дитячих комісіях 

(Children᾽s Panels). Ці комісії складаються з осіб, які мають певні знання  з 

психології, педагогіки та навички спілкування з дітьми. Члени комісії 

призначаються на п᾽ять років і проходять спеціальну підготовку за 

спеціальними програмами [105].  

Варто зазначити, що в Україні існують Центри соціально-психологічної  

реабілітації дітей. Відповідно до Постанови «Про затвердження Типового 

положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей» від 28 січня 

2004 р. «Центри  соціально-психологічної  реабілітації дітей це ‒ заклади 

соціального захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або  

денного  перебування  дітей  віком  від  трьох до вісімнадцяти років, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної 

соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів 

допомоги» [119].  

До центру приймаються діти з сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах і не в змозі  подолати  їх за допомогою власних 

можливостей, діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх 

замінюють, діти, які зазнали будь-якої форми  насильства, безпритульні діти. 

Доцільно відмітити, що відносно недавно, до цих центрів почали направляти 

підлітків правопорушників, а це своєю чергою має негативний характер як і 

для дітей, що там знаходяться (оскільки делінквентні підлітки негативно на 

них впливають, так і для самих правопорушників (оскільки за рахунок тих 
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дітей, що там знаходяться, вони самостверджуються а не виправляються і не 

ре соціалізуються). Також акцентуємо увагу на тому, що персонал цих центрів 

не має необхідних навичок роботи з неповнолітніми правопорушниками.      

У Великобританії та США існують програми, які направлені на 

превенцію девіантної та делінквентної поведінки. У випадку, якщо учень без 

поважних причин не з’явився до школи, або постійно пропускає заняття 

фахівці програми «Truancy and Disaffected Pupils Programmer» включаються 

безпосередньо у роботу з самим учнем та з його соціальним середовищем, з 

батьками та вчителями з метою забезпечення позитивного впливу на 

поведінку неповнолітнього [38]. 

Так, наприклад, і у Швейцарії поліція активно співпрацює із 

навчальними закладами і зобов’язує їх прийняти всі можливі заходи для 

профілактики правопорушень серед неповнолітніх правопорушників, а вже 

потім звертатися до поліції. Також з метою профілактики злочинів, школи 

зобов’язують проводити правове виховання.  

У Канаді питання розробки реабілітаційних програм, індивідуального 

плану обов’язкової участі правопорушника в них, покладені на Виправну 

службу. Метою програм є зміна ставлення засудженої особи до життя і 

подолання проблем, які призвели до злочинної поведінки. Зокрема, якщо 

реабілітант є наркозалежним, то програма передбачає проведення заходів, 

спрямованих на позбавлення від наркотичної залежності (Anderson W.).  

Досвід США засвідчує про широке упровадження програм профілактики 

групової деліквентності на трьох рівнях, а також програм ресоціалізації в 

рамках пенітенціарної системи з застосуванням соціально-психологічних 

методів: індивідуального і групового консультування, освіти, професійно-

орієнтованої підготовки (Dishion T., Farmer T., Nicholson L).  

Наприклад, програма «Робочий корпус», створена для підлітків груп 

ризику, де неповнолітні можуть отримати консультацію щодо проблемної 

ситуації, яка у них виникла. Ця програма допомагає неповнолітнім отримати 

спеціалізацію, що в сприятиме їхньому працевлаштуванню [155]. 
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У цілому, американські програми реабілітації неповнолітніх 

правопорушників передбачають п᾽ять елементів процесу виправлення, 

зокрема:  

а) оцінювання ризику для суспільства;  

б) планування роботи відповідно до кожного індивідуального випадку; 

в) координація зусиль спеціалістів;  

г) принцип заохочення та покарання (заохочення, якщо неповнолітній 

правопорушник дотримується усіх правил та вимог, покарання ‒ 

якщо їх порушує); 

д) орієнтація на ресурси громади і соціальних груп, які можуть 

позитивно вплинути на неповнолітнього, який є у конфлікті з 

законом [38]. 

Отже, зміст програм реабілітації передбачає надання підліткам 

соціально-психологічних, соціально-медичним та освітніх послуг, які 

допомагають неповнолітнім правопорушникам долати залежність, 

налагоджувати взаємодію з оточуючими та підвищувати самооцінку. 

У країні функціонує програма втручання в домашніх умовах -  

мультисистемна терапія (Multi-systemic Therapy), яка спрямована на хронічних 

злочинців серед неповнолітніх, на зміну конкретних факторів молодіжного 

середовища (включаючи сім'ю, групу однолітків, школу та сусідство), які 

сприяють антисоціальній поведінці. Мета інтервенції - допомогти батькам 

ефективно вирішувати проблеми поведінки своїх дітей шляхом розробки 

систем підтримки на базі громади. Загалом, програма передбачає приблизно 

шістдесят годин консультування з кваліфікованими фахівцями, включаючи 

цілодобову кризову підтримку протягом приблизно чотирьох місяців [162]. 

Одним із профілактичних заходів у боротьбі зі злочинною поведінкою є 

відповідальність батьків, наприклад, у деяких штатах штрафують батьків за те, 

що їх діти без поважних причин не відвідують школу. Ще одним 

профілактичним методом рецидивної злочинності є застосування режиму, 

тобто, заборонено неповнолітнім правопорушникам з’являтися у нічний час на 
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вулицях міста [105]. Це є дієвим фактором, оскільки значна частина злочинів 

скоюється переважно у вечірній та нічний час. 

Серед ефективних програм, із запобігання злочинності можна назвати  

проект «Adolescent Transitions Program» (Підліткова програма переходів). Він 

розрахований на підлітків правопорушників одинадцяти – сімнадцяти років,  

які вживають алкоголь та наркотики. В реалізації цієї програми беруть участь 

психологи, психіатри, педагоги, батьки і найближчі родичі неповнолітніх. 

Проект має на меті налагодження взаємовідносин неповнолітніх 

правопорушників з їхніми батьками, вчителями та найближчим оточенням. 

Важливим у роботі з підлітками є зміна ціннісних орієнтацій та хибного 

світогляду, що сформувався під впливом криміногенного маргінального 

мікросередовища. У програмі застосовується такі форми роботи: сімейна 

терапія, багаторівневий психологічний курс, що складається з мотиваційного 

інтерв’ювання, колективних та індивідуальних занять й бесід. Також 

здійснюється корекція поведінки неповнолітніх, за рахунок навчання їхніх 

батьків правилам виховання та спілкування з підлітками у важкий період 

їхнього життя [160].  

Ще однією із ефективних програм, яка існує в США є програма «Big 

Brothers Big Sisters» (Великі браття, великі сестри). В основі цієї програми 

лежить громадське наставництво, залучають добровольців-волонтерів, які 

працюють з неповнолітніми від шести до вісімнадцяти років, які є вихідцями 

із неповних, неблагополучних сімей, вживають алкоголь та наркотики, які 

скоїли правопорушення.  Волонтерами можуть бути особи віком двадцять два 

– сорок дев’ять  років, які пройшли спеціальний курс навчання. Програма має 

на меті зменшити у неповнолітніх почуття самотності та психологічної 

замкнутості, розвинути комунікативні здібності та сформувати навички 

законослухняної поведінки. 

Волонтери працюють не лише з неповнолітніми, а й з їхніми батьками, 

вони разом можуть відвідувати музеї, кінотеатри, здійснювати покупки в 

магазині, працювати над новим хобі тощо, чи просто поспілкуватися з 
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підлітком на важливі для нього теми. Зазвичай, така програма триває 

приблизно до одного року і волонтери можуть працювати з неповнолітнім від 

трьох до п’яти  годин кожного тижня та  два ‒ чотири рази на місяць.  

Хочемо зазначити, що в Україні теж залучають волонтерів до роботи з 

неповнолітніми правопорушниками у закладах пробації. Та система відбору 

кандидатів у волонтери відрізняється від закордонного. Зокрема, волонтерів 

залучають на основі співбесіди, під час якої працівник служби пробації  

з’ясовує здатність особи до волонтерської діяльності. Кандидату у волонтери 

встановлюється випробувальний термін до трьох місяців і в цей час 

вивчаються його моральні та ділові якості. Завдання для волонтера 

визначаються з урахуванням його досвіду роботи, освіти, моральних рис, 

пропозицій та побажань волонтера пробації.  

Волонтери пробації можуть брати участь: у проведенні соціально-

виховної роботи з неповнолітніми правопорушниками; у складанні та 

реалізації індивідуальних планів; у проведенні індивідуально-профілактичної 

роботи; можуть сприяти працевлаштуванню неповнолітніх, залучати їх до 

навчання, виховних заходів та соціально корисної діяльності; можуть 

перевіряти виконання обов’язків, покладених рішенням суду на осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням та ін. [106]. 

Ми вважаємо, що недоліком у роботі волонтерів служби пробації може 

бути той факт, що бажаючі волонтерити не проходять жодного навчання, 

курсів для ознайомлення з особливостями роботи з неповнолітніми 

правопорушниками, а це своєю чергою може негативно вплинути на 

особистість неповнолітнього злочинця і, навіть, спровокувати рецидив. 

За кордоном (Австралія, Норвегія) широко застосовується програма, яка 

хоч і не спрямована на профілактику правопорушень ‒ «Home-Start» (Дім це 

початок), але передбачає роботу з молодими сім’ями та має на меті 

попередження конфліктів та кризових ситуацій.  

Ресоціалізаційні програми Польщі спрямовані, насамперед, на 

формування позитивної ролі батьків («Батько як приятель дитини»), протидії 
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насильству в родині («Бо суп був пересолений») та профілактику суїцидів 

(«Фенікс»), програми, які вчать піклуватися іншими людьими та природою 

«В᾽язні в хоспісі», «Друг», «Надія» [175]. 

У роботі з підлітками, засудженими до альтернативних покарань у 

Нідерландах впроваджують спеціальні соціальні програми для ефективної 

ресоціалізації підлітків. Наприклад, програма ‒ Het ALTernatief розрахована 

на неповнолітніх у віці від дванадцяти до вісімнадцяти років, які вперше 

скоїли незначний злочин. А от для неповнолітніх до дванадцяти років 

застосовується інша програма ‒ STOP-response. У цьому випадку соціальні 

працівники працюють не лише із неповнолітнім, а й з його родиною, 

допомагають вирішити конфлікти, які має родина, або нейтралізують 

негативний вплив на дитину з боку дорослих. У подальшому, цій родині 

надається педагогічна допомога батькам, тобто консультації та рекомендації 

для вирішення та попередження конфліктних ситуацій у взаємодії з дитиною 

[125]. 

В Україні існує розроблена та апробована альтернативна модель роботи 

з неповнолітніми засудженими. Вона має на меті ресоціалізацію, яка під силу 

пробації та іншим установам, залученим до її реалізації. Ця модель була 

розроблена та апробована українським науковцем В. Лютим спільно з 

Державним департаментом України з питань виконання покарань в ході 

реалізації ряду проектів Українського фонду "Благополуччя дітей" протягом 

2003‒2007 рр. [89]. 

Відповідно до цієї моделі, основними процедурами технології соціальної 

реабілітації неповнолітнього засудженого, звільненого від відбування 

покарання з випробуванням, насамперед є в становлення контакту з 

неповнолітнім та його сім'єю, мотивування їх до співпраці і роботи над 

проблемами неповнолітнього.  

1. Дослідження особистості неповнолітнього та соціальної ситуації його 

життєдіяльності (визначення особистісних чинників та чинників 

мікросередовища, що заважають соціальній адаптації неповнолітнього, 
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сприяють формуванню у нього протиправної поведінки; визначення наявних 

ресурсів, що можна використати для соціальної адаптації та ресоціалізації 

неповнолітнього). 

 2. Планування заходів з реабілітації та ресоціалізації неповнолітнього 

(розробка фахівцями плану заходів та узгодження їх з неповнолітнім та його 

сім'єю).  

3. Контроль за поведінкою неповнолітнього, за дотриманням ним умов 

звільнення від покарання, норм моралі і права, угоди щодо співпраці. 

 4. Психологічна та педагогічна реабілітація неповнолітнього (корекція 

дезадаптивних і розвиток соціально позитивних індивідуальних якостей, 

подолання залежностей, сприяння вирішенню особистісних проблем).  

5. Формування сприятливого соціально-педагогічного середовища 

навколо неповнолітнього (психологічна і педагогічна допомога сім'ї 

неповнолітнього, попередження негативного впливу на неповнолітнього його 

неформального оточення, організація індивідуального педагогічного підходу 

до неповнолітнього та захист його прав).  

6. Соціальна реінтеграція та реадаптація неповнолітнього (сприяння 

вирішенню ним побутових проблем, його навчанню та трудовій діяльності; 

підтримка соціально позитивної активності неповнолітнього).  

7. Координація спільних дій з навчально-виховними закладами, 

правоохоронними установами, громадськими організаціями.  

8. Оцінка процесу і результату реабілітації неповнолітнього.  

Модель передбачає побудову міжвідомчої взаємодії служб пробації (на 

той час це були кримінально виконавчі інспекції), соціальних служб, 

навчальних закладів та громадських організацій. Згідно із запропонованою 

моделлю, інспектор служби пробації виконує роль координатора процесу 

ресоціалізації неповнолітнього засудженого (діяльності фахівців та служб, 

залучених до нього) та куратора неповнолітнього засудженого. Такі ролі 

витікають із того факту, що інспектор кримінально-виконавчої інспекції є 
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єдиною особою, з якою засуджений зобов'язаний взаємодіяти, та яка несе 

відповідальність за кінцевий результат його ресоціалізації [107].   

Разом з цим, зазначена модель ресоціалізації неповнолітніх засуджених 

не враховує їхній ресоціалізаційний потенціал, соціально-психологічні 

чинники, що входять до цього потенціалу та тип особистості неповнолітніх 

засуджених. 
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3.2. Програма ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі 

Програма ресоціалізації неповнолітніх правопорушників ґрунтується на 

типології неповнолітніх засуджених, яку розроблено в результаті проведення 

емпіричної частини дослідження. Ця програма передбачає як загальні підходи, 

так і має специфіку, а саме: розроблені субпрограми, які враховують тип 

особистості підлітків. Всі субпрограми мають спільну мету, принципи та 

завдання, але змістовне наповнення неодмінно враховувало специфіку 

відповідного типу особистості неповнолітніх.  

Мета програми ресоціалізації ‒ відновлення або набуття втрачених чи 

несформованих цінностей, формування навичок нормативної поведінки, 

соціальної спрямованості підлітка, а також створення умов задля формування 

готовності задовольняти потреби, інтереси і права у правочинний спосіб.    

Проходження програми передбачає п’ять етапів:  

1) організаційний (передбачає створення робочої групи за принципом 

міждисциплінарної команди - інспектор служби пробації, психолог, 

соціальний працівник);  

2) діагностичний (основна мета якого полягає у визначенні типу 

засудженого неповнолітнього, за розробленою методикою, і підбору 

програми);  

3) установочний (спрямований на зняття тривожності, спонукання і 

актуалізації бажання підлітка співпрацювати з психологом);  

4) психологічних інтервенцій (передбачає проведення заходів корекційного 

впливу, опанування відповідними навичками взаємодії зі світом і 

собою);  

5) рефлексивний (спрямований на вимірювання психологічного змісту і 

динаміки психологічних змін засудженого підлітка).  

Здійснення програми ресоціалізації ґрунтується на таких принципах 

роботи: добровільності, поінформованості, конфіденційності, незасудження та 

прийняття, зворотного зв'язку, дотримання меж розвивальних стосунків. 
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Принцип добровільності передбачає, що ми могли працювати з 

неповнолітнім тільки за його згоди та зі згоди його батьків, оскільки 

самовдосконалення та особистісний розвиток не може відбуватися примусово. 

Траплялися випадки, коли неповнолітні відмовлялися брати участь у заняттях, 

тому ми їх зацікавлювали і пояснювали у доступній формі привабливість цих 

занять та користь від них. Корекційну роботу ми проводили з батьками 

неповнолітніх засуджених в тому разі коли сім’я є ресурсом для позитивних 

змін. 

Принцип поінформованості передбачає,  що перед тим як підліток має 

прийняти рішення про участь у програмі, він повинен отримати інформацію 

про мету і завдання цієї програми, про те, що очікується від нього та від інших 

членів групи та про методи, технології (вправи, рольові ігри, тощо) які будуть 

проводитися на заняттях. Після отриманої інформації неповнолітній 

вирішував погодитися йому, чи відмовитися від участі у психокорекційних 

заняттях.  

Принцип конфіденційності є одним із найважливіших принципів 

тренінгу, оскільки підлітки не зможуть відверто спілкуватися та 

саморозкритися, не відчуваючи себе в безпеці. Ми повідомляли, що можемо 

порушити цей принцип, у випадку, якщо  виникне загроза життю та здоров'ю 

інших, або, якщо хтось із учасників групи захоче завдати шкоди собі чи іншим 

людям, або ж якщо хтось із учасників розкаже про жорстоке поводження з 

ним або з іншими людьми. 

Принцип незасудження та прийняття, стосується тих моментів, коли вже 

було встановлено довірливі відносини, створено атмосферу безпеки та 

захищеності. За допомогою принципу зворотного зв'язку підлітки могли 

зрозуміти те, як їх сприймають інші учасники тренінги. А це, своєю чергою, 

допомагало їм ефективніше взаємодіяти з іншими. 

 Принцип дотримання меж розвивальних стосунків передбачає, що 

стосунки між ведучим тренінгу та підлітками не можуть бути 

міжособистісними, тобто тільки підлітки розкривають себе як особистість. 
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Принцип зворотного зв’язку передбачає оцінку заняття в двох аспектах: 

емоційному (що сподобалось підлітку чи не сподобалось, чому?) та 

змістовому (для чого ми все робили, чому це важливо?). 

Основні завдання програми було включено в роботу з кожним типом 

засуджених:  

1) створення безпечного середовища розвитку та підтримки;  

2) розвиток позитивного образу «Я» підлітка;  

3) формування соціально-нормативної поведінки;  

4) розвиток навичок самоконтролю та асертивних здатностей; 

 5) розвиток соціальної зрілості. 

  Зазначені завдання були реалізовані на всіх етапах програми. 

Розглянемо більш детально завдання програми ресоціалізації:  

 створення безпечного середовища, яке допомагало підлітку розкритися 

та самовиразитися; 

 сприяння формуванню позитивного «Я», тобто, прийняття себе, як 

цілісної особистості, як суб’єкта, здатного до цілеспрямованої 

активності. Це завдання було важливим, оскільки підліток мав уявлення 

про себе з оцінок оточуючих і бажаних уявлень про себе, тому для 

неповнолітнього важливим є пізнання своєї істинної сутності;  

 забезпечення усвідомлення неповнолітнім дотримання соціальних норм. 

Для виконання цього завдання обов’язково встановлювалися правила 

поведінки під час занять, зокрема, межі дозволеного у спілкуванні, 

вводилися санкції за порушення правил (санкції придумували самі 

підлітки); 

 формування у неповнолітнього правопорушника прагнення розвивати 

самоконтроль і набувати навичок прояву негативних емоцій соціально 

прийнятним способом; 

 заохочення підлітка до позитивних зрушень в особистісному зростанні, 

тобто підтримувати у нього прагнення до самовдосконалення; 

 активізація соціально-психологічних чинників ресоціалізації 



135 

неповнолітніх засуджених, які перебувають в установах пробації. 

Заняття проводилися неповнолітніми кожного типу засуджених окремо. 

Увесь курс тривав сто двадцять годин (один раз на тиждень, чотири рази на 

місяць). Тривалість одного заняття складала три години. 

У ході проведення програм ресоціалізації ми звертали особливу увагу на 

організаційні моменти, щоб було окреме приміщення, щоб ніхто не відволікав 

та не заважав процесу роботи. Також був завчасно підготовлений інвентар, 

який був необхідний під час роботи. Тривалість одного сеансу тренінгу не 

перевищувала однієї години, оскільки неповнолітні правопорушники можуть 

за цей час втомитися і взаємодія буде не продуктивною. Слід зауважити, що 

наша робота була організована так, щоб кожен сеанс був позитивно заверше-

ний, щоб підліток  навчився чогось нового, щоб не почував себе сумним та 

розгубленим.  

Під час реалізації програми ми здійснювали постійний контроль та 

вносили потрібні зміни. По закінченню програми ми визначили її 

ефективність. Ефективність визначено за допомогою емоційної задоволеності 

підлітка від проведених занять, яке виникає завдяки атмосфері комфорту та 

зацікавлення тим, що відбувалося. Тобто, за основу оцінювання ми взяли 

зміни, що їх суб’єктивно відчував неповнолітній правопорушник. 

Ми оцінювали досягнення запланованої мети, завдяки тому, що 

вимірювали показники до початку програми ресоціалізації (за відповідними 

методиками) та після процесу ресоціалізації за цими самими методиками та 

фіксували зміни, що відбулися. 

Оцінка третіми особами. Йдеться про батьків та інспекторів, які були 

зацікавлені у програмі ресоціалізації. Оцінка з їхнього боку полягала у ступені 

задоволеності змінами в поведінці, навчанні дитини або, принаймні, у 

розумінні того, як поводитися з дитиною далі, щоб уникнути конфліктних 

ситуацій. 

Завдяки включенню у програму ресоціалізації діагностичного етапу для 

визначення рівня реабілітаційного потенціалу підлітка було проведено 
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психологічні інтервенції у вигляді соціально-психологічного впливу, з 

урахуванням ресурсних зон кожного типу (див. таблицю 6). 

Таблиця 6 

Змістовий конструкт  програми ресоціалізації підлітків, засуджених до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі 
 

Типологія 

засуджених 

підлітків 

Ресурсні зони  

соціально-психологічного впливу 

Методи 

психологічного 

впливу в програмі 

Ситуативний  Підвищення рівня рефлексії та 

функції прогнозу. Робота з 

батьками, розвиток батьківських 

навичок конструктивної взаємодії з 

підлітками, налагодження 

довірливих стосунків.  

Рефлексивні вправи; 

проектні завдання; 

активне навчання; 

рольові ігри; 

комунікативні вправи. 

Контекст-

залежний 

Партнерські стосунки  з 

однолітками, розвиток здатностей 

до суб’єктності, цілепокладання та 

рефлексії 

Групові дискусії; 

рольові ігри та вправи; 

рефлексивні есе; 

метод кейсів. 

Особистісно-

зумовлений 

Підвищення рівня рефлексії, 

переорієнтація цінностей. 

Суспільно-орієнтована діяльність, 

визначення середовища 

самореалізації. 

Індивідуальне 

консультування; 

групові дискусії; 

суспільно-орієнтовані 

практики; в 

волонтерська 

діяльність. 

Імпульсивний Розвиток саморегуляції, 

підвищення рівня суб’єктності, 

формування мотивації досягнення. 

Просвітницька робота з батьками, 

розвиток батьківських навичок 

конструктивної взаємодії з 

підлітками. 

 

Методи активного 

навчання; проектна 

діяльність; 

рефлексивні кола; 

вправи на розвиток 

асертивної поведінки; 

арттехніки. 

Апробація програми ресоціалізації проводилася у секторі ювенальної 

пробації з жовтня 2017 по жовтень 2018 року. Вибірка складала 31 особу, що 

відображала всю генеральну сукупність неповнолітніх правопорушників, які 

знаходилися в цей період на обліку у секторі ювенальної пробації м. Києва.  

Розглянемо програму ресоціалізації підлітків відповідно до кожного 

типу неповнолітніх засуджених. 
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Субпрограма ресоціалізації підлітків ситуативного типу, в якій основний 

акцент робиться на роботі з батьками, оскільки підлітки, яких ми віднесли до 

цього типу, не мають відхилень у розвитку особистості, вони здатні свідомо 

ставитися до прийняття рішень, прогнозувати наслідки своєї поведінки й 

нести відповідальність за результати своїх вчинків (див. додаток 3.А.). 

Підлітки, які відносяться до цього типу, можуть скоїти злочин у 

випадку, коли у них виникають непорозуміння з дорослими, безпосередньо з 

батьками, які не розуміють специфіку підліткового віку, не сприймають своїх 

дітей як дорослих особистостей, які здатні висловлювати свою думку та 

приймати відповідні рішення. Злочин для цих неповнолітніх, як можливість 

проявити себе, самоствердитися, це своєрідний протест проти системи, або 

спосіб привернути до себе увагу батьків, які зайняті своєю кар’єрою, або 

власними справами.  

В організації роботи з батьками ми враховували їх добровільність, тому 

на кожному етапі у роботі брали участь тільки ті батьки, які виявили своє 

бажання і згоду. Батьки приходили до нас на консультацію з приводу 

дезадаптивної поведінки їхніх дітей. Виходячи з бесіди ми зрозуміли, що 

батьки налаштовані на вирішення їхніх проблем завдяки нашому втручанню, 

при цьому вони недооцінювали або взагалі заперечували свою роль у цьому 

процесі.  

Отже, ми мали складне завдання: по-перше, зорієнтувати батьків у 

реальних обставинах, дати зрозуміти, що передбачається тривала робота з 

дитиною, у якій вони мають брати активну та безпосередню участь. По-друге, 

ми вносили свої корективи у бачення, формулювання батьками проблем, 

прагнули зберегти їхнє позитивне й довірливе ставлення до нас, підтримували 

в них оптимістичні погляди на перспективу програми ресоціалізації, навчання 

і розвитку неповнолітніх засуджених. Бесіди та консультації ми 

супроводжували рольовими іграми, де батькам надавалася можливість у грі 

розв’язувати проблемні ситуації, вони могли зрозуміти та усвідомити, як 

почувається дитина, коли її обмежують та ін. Взаємодія батьків у цих іграх 
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допомогла їм стати на місце своєї дитини і подивитися зі сторони на свою 

поведінку, побачити проблему очима підлітків.  

Як вже було сказано, вся робота з батьками, у тому числі і 

просвітницька, будувалася на основі сучасних методів активного навчання з 

використанням тренінгів, рольових ігор, комунікативних вправ тощо. Суттєво, 

що використання таких форм роботи було новим у життєвому досвіді батьків, 

тому це дало значний поштовх у їхньому особистому розвитку та сприяло 

самостійному пошуку нових форм взаємодії з неповнолітніми.  

Тому, у роботі з батьками підлітків, які відносяться до ситуативного 

типу, ми навчали їх використовувати техніку «Я-повідомлення» для 

висловлювання своїх почуттів та бажань. Так, як для зміцнення сім'ї потрібно 

бути відкритим один з одним, відповідно, кожен міг ділитися з членами сім'ї 

власними почуттями, як позитивними, так і негативними, особливо важливо 

було не приховувати негативні почуття, це їм давалося трохи складно.  

Техніка "Я-повідомлень" була корисною для батьків у спілкуванні з 

підлітками, оскільки з її допомогою батьки могли розібратися у складній 

ситуації, а не навпаки погіршити її. Фрази батьків, які сформульовані за цією 

технікою зовсім інакше сприймалися неповнолітніми, оскільки вони не 

відчували над собою владну позицію, їм нічого не нав’язували як раніше, 

неповнолітні почали відчувати себе суб’єктом своєї життєдіяльності, так як у 

них з'явився вибір, робити щось чи ні, тобто, підлітки почали входити у 

взаємодію з батьками.   

У програмі ресоціалізації ми пропонували батькам використовувати 

техніку «Прийоми оцінки вчинку, а не особистості». Батьки зрозуміли, що  

потрібно виражати невдоволення окремими діями підлітка, але ні в якому разі 

не можна поширювати негативну оцінку на неповнолітнього загалом. Батьки 

звернули увагу на те, що потрібно критикувати вчинок, але не можна 

негативно оцінювати самого підлітка.  

Розвиваючи ці навички спілкування ми використовували вправу 

«Важливість «Я-повідомлень»». Інструкція: «Поверніться один до одного 
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обличчям, і спробуємо поговорити трохи незвичним способом. Його суть у 

тому, щоб починати кожне речення з «Я». Постараємося говорити коротко, 

уникаючи пояснень і коментарів. І ще, не задавайте запитань під час вправи. 

Продовжуйте цю вправу стільки часу, скільки захочеться, але не менше трьох 

хвилин. Обмінюйтеся реченнями по черзі (раз по десять кожен). Діалог може 

мати приблизно такий вигляд, якщо все зрозуміло починайте вправу. 

– Я відчуваю, що...  

– Я упевнена, що іноді... 

– Я дійсно зосереджений...  

– Я вважаю, що... 

– Я пропоную... 

Після закінчення ми давали таку інтерпретацію:  «Я-повідомлення» – це 

основа правильного спілкування між батьками та дітьми. Говорячи так, легше 

отримати доступ до своїх почуттів. Коли ти говориш: «Я серджуся», а не «Ти 

мене розсердив», то це означає: «Я можу сама відповідати за свою злість. І не 

вважаю, що в тебе є кнопка, на яку ти натискаєш, щоб я розсердилася». Це 

дуже допомагає у вирішенні багатьох проблем. 

 Однак багато батьків уникають «Я-повідомлень». А як ви? Задайте собі 

це запитання зараз і обговоріть, що заважає використати цю форму речень. 

Зробіть це прямо зараз, а потім продовжимо читання. Часто батьки переходять 

до «Ти-повідомлень» при прикрощах чи негараздах. «Ти мене розсердив» – це 

спосіб звинуватити підлітка у своєму гніві. Однак коли ви говорите так, то 

починаєш відчувати свою безпорадність – адже кнопка включення гніву не у 

вас, а у підлітка.  

Велику увагу ми приділяли розвитку у батьків «техніки розуміючого 

слухання». Вона вкрай необхідна для спілкування батьків з підлітками. В 

рольових іграх батьки тренувалися застосуванню цієї техніки. Зокрема, їм 

потрібно було повернутися до дитини обличчям, щоб очі батьків знаходилися 

на одному рівні з очима підлітка, а поза беззаперечно підтверджувала 

готовність вислухати його; вони формулювали висловлювання та звернення до 
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підлітка у стверджувальній формі, оскільки фрази, оформлені як запитання, не 

відображали співчуття; після кожного висловлювання (і батьків і підлітка) 

"витримувалася пауза", щоб дати неповнолітньому змогу повніше розібратися 

у власних переживаннях і усвідомити готовність батьків його  вислухати та 

зрозуміти. 

У роботі з батьками неповнолітніх правопорушників ситуативного типу 

ми обговорювали стратегії регулювання конфліктів, щоб батьки навчилися 

вирішувати конфліктні ситуації, у випадку, коли розмова дійде до конфлікту.  

У ході рольової гри батьки мали змогу зрозуміти, якщо вони обирають 

стратегію «боротьба», то таким чином будуть нехтувати бажаннями підлітка, 

особливо, якщо вони у процесі спілкування застосовували тиск та погрози. 

Тому, в такому випадку уникнути конфлікту буде неможливо. Батьки 

зрозуміли, що коли взаємини в родині напружені, то підлітки шукатимуть 

підтримку в іншому соціальному середовищі, а це зазвичай асоціальні 

однолітки, які провокуватимуть підлітка на злочин. Отже, у  ході нашої роботи 

батьки зрозуміли, що дієвими стратегіями врегулювання конфліктів є 

компроміс та співробітництво.  

У ході роботи ми ознайомили батьків з прийомами регулювання 

конфліктів. Зокрема, батькам у разі виникнення конфлікту потрібно: 

опанувати власні емоції й вислухати підлітка, застосовуючи техніку активного 

слухання, тобто, перетворивши конфліктну сутичку на обговорення того, що 

підліток хоче, чого не хоче, що для нього є важливим, а що ні; у процесі 

спілкування батькам варто висловити підлітку власні бажання або погляд на 

ситуацію, що склалась, використовуючи техніку «Я-повідомлення», 

поважаючи будь-яку думку неповнолітнього. Ми звернули увагу батьків на те, 

що необхідно заохочувати висловлення пропозицій підлітка загальними 

запитаннями наприклад: "Що нам робити? Як нам бути?"; якщо жодна з 

пропозицій підлітка не може бути реалізована, або не влаштовує батьків, тоді 

мають запропонувати власні варіанти вирішення конфліктної ситуації, але 
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батьки мають пояснити підлітку, яким чином у запропонованій ситуації 

будуть враховані його інтереси. 

Отже, прагнучи будь-що домогтися від сина чи доньки виконання якоїсь 

конкретної вимоги, батьки зрозуміли, що втрачають при цьому більш значущі 

перспективи формування особистості. Батьки усвідомили, що необхідно 

відмовитися від спроб увесь час змушувати дитину робити те, що хочуть вони 

в кожному конкретному випадку. У результаті проведеної роботи батьки 

дійшли до висновку, що підлітку потрібно допомогти бути самостійнішим і 

здатним відповідати за свої власні рішення.  

Субпрограма ресоціалізації неповнолітніх правопорушників контекст-

залежного типу. Ми проводили тренінги спрямовані на формування та 

розвиток цілепокладання. З цією метою ми включали підлітка в систему 

партнерських відносин з однолітками для формування потреби в спільному 

цілепокладанні. За допомогою групових дискусій, рольових ігор та вправ ми 

навчали підлітків усвідомленню та прийняттю цілі, формуванню здатності до 

цілепокладання,  вмінню практично реалізовувати цілі, планувати діяльність, 

виокремлювати основні етапи, формулювати цілі кожного етапу, точно 

представляти результати діяльності (див. додаток 3.Б.). 

Також, з цими неповнолітніми засудженими ми проводили тренінг 

асертивності: навчали їх розрізняти різновиди поведінкових стереотипів. Для 

цього застосовували таку вправу:  

1. Згадайте й опишіть (письмово) чотири ситуації зі свого життя, коли ви 

дуже прагнули чогось, як ви тоді діяли й чим усе закінчилось. 2. Спираючись 

на свій текст, проаналізуйте ці ситуації відповідно до типів стратегій 

поведінки, яку ми з вами розглядали.  3. Зробіть висновки про те, який тип 

поведінки ви переважно застосовуєте. 4. Почергово висловіть думки й 

почуття, які виникли у вас під час виконання цієї вправи. Далі, у ході 

обговорення, ми спрямовували учасників до висновків, що бути асертивним 

означає: знати свої права й усвідомлювати права інших членів сім'ї; уміти 

висловлювати свої почуття – як позитивні, так і негативні; знати, чого ви 
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хочете, і говорити про це прямо; обстоювати свої права й уподобання 

прийнятним способом; аналізувати свою поведінку: наскільки ефективними ви 

були? Чи ви отримали те, чого хотіли? Чи інші люди не отримали від 

спілкування з вами погані враження? Наступні вправи з цього напряму 

передбачали рольові ігри, під час яких розглядалися ситуації, за яких один із 

партнерів відчував, що його права або інтереси знехтувано, він реагував на це 

неадекватно, унаслідок чого зазнав ще більших прикрощів.  

Також ми проводили міні-лекцію, яка визначала поняття цілей і 

цілепокладання. Надавали алгоритм досягнення цілей:  

1. Формулювання цілей  

2. Визначення задач  

3. Аналіз ресурсів 

4. Реалізація дій для досягнення цілей. 

До співпраці з цим типом неповнолітніх ми залучали волонтерів служби 

пробації та студентів. Спільна діяльнісь з волонтерами організовувалась на 

основі єдності інтересів та захоплень. Волонтери разом з неповнолітніми 

відвідували кінотеатри, театри та інші заклади, ходили на пікніки. Волонтери 

проводили для неповнолітніх засуджених різні тести, які спрямовані на 

пізнання себе та саморозвиток. Також разом готувалися до свят ‒ малювали 

тематичні малюнки, готували конкурси та ін.. Разом з волонтерами 

неповнолітні засуджені даного типу готували та організовували обід 

(принотування гарячих бутербродів, піцци, салатів).  

З неповнолітніми правопорушниками волонтери проводили майстер 

класи, зокрема з виготовлення мила та сувенірів із сірників, проводилися 

уроки гри на гітарі та ін.. 

Роботу з волонтерами ми обрали цілеспрямовано, оскільки для контекст-

залежних підлітків важливим є увага та спілкування з боку оточуючих. У свою 

чергу, така спільна діяльність породжує спільність настроїв, переживань, 

полегшує контакт з підлітками. 
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Суброграма ресоціалізації з засудженими підлітками особистісно 

зумовленого типу (основною проблемою яких є неадекватна самореалізація), 

спрямовувалася на знаходження сфери життєдіяльності, в яких вони могли 

себе реалізувати (див. додаток 3.В.).  

Ми допомагали підліткам визначати свої інтереси, як основу 

професійного самовизначення, збагатити їхні знання про світ професій, 

підготувати їх до свідомого, самостійного та обґрунтованого вибору професії, 

який би відповідав їхнім здібностям і можливостям та враховував професійні 

схильності та інтереси. 

Допомагаючи розумному плануванню кар'єри, тренінг виявився засобом 

корекції професійних намірів і установок підлітків щодо подальшого 

самовизначення. Досвід переживань у групі став важливим емоційним 

компонентом соціально-психологічної активності підлітків у виборі професії. 

З метою реалізації поставленої мети та завдань програми 

використовувались такі методи: групова дискусія, міні-лекція, ігрові методи 

(ситуаційно-рольові, рольові ігри та ін.), психомалюнок, психогімнастика (ру-

хавки), вправи (вправи-релаксації, вправи-привітання, вправи для виявлення 

очікувань учасників, для сприяння міжособистісному спілкуванню, для 

згуртування групи, для активізації учасників, аналіз проблемних ситуацій 

тощо). Наприклад, вправа «Обговорення ситуацій».  

Мета вправи:зрозуміти мотиви вибору професій. Учням пропонується 

розглянути ситуації та  висловити свої думки,  питання: 

Ситуація 1  

Ми багато сперечалися з подругою - яку професію вибрати. 

 І те начебто не підходить, і це... Я точно знаю, куди не піду: у вчителя 

— не хочу псувати нерви; не піду в хімічне виробництво, тому що від 

спілкування з хімічними препаратами можне втратити здоров'я; на фабрику не 

піду, тому що там перетворишся в робота, виконуючи механічну й 

одноманітну роботу. Я хочу, щоб на моїй роботі не псувалося здоров'я й було 
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цікаво. Хотілося, щоб вона була пов'язана з  тваринами й більшою кількістю 

поїздок. 

Тоді тобі потрібно йти працювати в цирк! — викликнула подруга й 

добавила,  а по мені ‒ аби тільки одержувати пристойно. 

Я потім довго думала. Сумніваюся, є чи в мене талант для цирку. Може 

бути, подруга права, і, якщо немає покликання, треба думати про заробіток? 

Питання й завдання 

Які мотиви вибору професії в дівчини? 

Який вплив на вибір дівчинки  був використаний у даної ситуації ? 

Ситуація 2. 

Під час зустрічі випускників між хлопцями відбулася от яка розмова. 

Віра маленька худенька дівчина. Вона вже фармацевт. Слухати, як вона 

говорить про свою професію ‒ одне задоволення: 

‒ Ліки для хлопців, ‒ говорить вона, ‒ це дуже відповідально. 

найменша помилка, і навіть страшно подумати, що може трапитися... Вони ж 

можуть отруїтися.. Я ледве сама не отруїлася, так напробувалась... Вона сипле 

назвами ліків, рецептами. Хлопці сміються: 

З тобою неможливо говорити російською мовою, усе латинь і все про 

ліки. 

Так це ж моя робота, ‒ посміхається вона. 

Серед випускників ‒ ще один майбутній медик ‒ Алла П. Вона буде 

стоматологом. 

‒  Алла, чому ти пішла в стоматологічний? 

‒ Марина вирішила, ну і я з нею. 

‒ І як, подобається? 

‒Так нічого, тільки багато, знаєте, різних непотрібних предметів. Ну, 

хоча б англійський. Навіщо зубному лікареві потрібний англійська мова? А 

взагалі, я хочу перейти в стоматологічний технікум. Буду техніком. 

‒ З університету в технікум? Але навіщо? 
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‒ Набридло вчитися, і потім, ми проходили практику в поліклініці, так я  

довідалася, що технік може заробити більше лікаря. 

Питання й завдання: 

Зрівняєте дві позиції відносно вибору професії.? 

Яка позиція відповідає  вашим  особистим переконанням?   

Підведення підсумків 

  Ведучий підводить підсумки та наголошує на тому, що яку професію 

виберуть підлітки, головне , щоб вони її вибрали усвідомлено. 

 У субпрограмі ресоціалізації неповнолітніх засуджених, які відносяться 

до імпульсивного типу, ми вчили підлітків виражати агресивні емоції у 

соціально схвалювальній формі, оскільки це допомагає знизити емоційну 

напругу. Вчили відслідковувати свої емоційні стани, які допомагають 

неповнолітнім правопорушникам безконфліктно взаємодіяти з іншими. Для 

цього використовували вправи, рольові ігри, спрямовані на саморегуляцію, 

використовували зворотній зв'язок, щоб допомогти підліткам зрозуміти як їх 

сприймають однолітки, надати інформацію, яка допоможе навчитися більш 

ефективним способам взаємодії, зрозуміти свою повведінку, яка є джерелом 

проблем у стосунках з іншими. 

 Також проводили тренінг для подолання агресивної поведінки. Мета 

тренінгу полягала у формуванні здатності у підлітків аналізувати свої дії, 

вчинки, мотиви, переживання і співвідносити їх з нормами, правилами і 

цінностями групи, а також з діями, вчинками, мотивами, переживаннями 

інших людей (див. додаток 3.Г.).  

   Наприклад, ми проводили вправи: «Поважаючи себе, не ображай 

інших», мета якої полягала у формуванні тактовної поведінки; «Ні! агресивній 

поведінці» її мета полягала у формуванні позитивних настанов; «Як ти 

перемагаєш свій гнів?», мета ‒ розширення знань про прийоми подолання 

гніву та ін.. Розглянемо вправу «Мій нів», її мета ‒ ррозвиток навичок зняття 

гніву. Інструкція: «Я пропоную ще раз пригадати ситуацію, коли ви відчували 

гнів та зафіксувати його на папері. Після того як малюнок «Мій гнів» буде 



146 

готовий, потрібно прокоментувати його, а потім зробити з ним те, щоб ви 

хотіли зробити з власним гнівом, можна пом᾽яти, порвати, або ж викинути». 

Тренер пояснює, що таким чином можна подолати гнів. У кінці 

прробленої вправи відбувається зворотній зв᾽язок, неповнолітні розповідають 

що вони відчували як малювали свій малюнок і які емоції та почуття виникли, 

коли вони його позбулися.  

Або ж вправа «Вуха-ніс», мета якої ‒ відпрацювання прийомів 

подолання гніву. Інструкція: тренер розповідає, як важливо в ситуації, коли на 

тебе кричать, звинувачують тебе, або принижують, не "заразитися" чужою 

агресією, тобто, не відповідати криком на крик. Для цього спочатку необхідно 

внутрішню відсторонитися від складної ситуації, потім налаштуватися на 

конструктивне її розв'язання. Тренер пропонує всім учасникам розбитися на 

пари. Один з вас буде демонструвати агресивну поведінку: кричати, 

звинувачувати, ображати, а інший ‒ слів друга не буде слухати, натомість він 

буде спостерігати за рухами його вух, брів або кінчика носа. Всі учасники 

тренінгу повинні побувати в ролі і слухача і в ролі агресора.  

Можуть бути наступні ситуації: 1. Ваші сусіди зверху вас затопили.  

2. В магазині вас обрахували і дали прострочений товар. 3. Ви дали 

другу мобільний телефон, а він ви говорив всі ваші гроші. 4. Їдучи в 

транспорті вам дуже боляче наступили на ногу.  

Обговорення: коли ви були у ролі слухача, що ви відчували? 

Чи змінилося ваше ставлення до агресора? Якщо так, то яким чином? Чи 

запам'ятали ви, що вам говорили? Якщо так, то відсторонення від ситуації не 

відбулося, ви реагували звичним для вас способом. А коли ви були у ролі 

агресора, що ви відчували? Чи сподобалось вам це? Скажіть, таким чином 

можна вирішити проблемну ситуацію?  

Пісня обговорення, тренер пояснює підліткам, що такий своєрідний 

"тайм-аут" необхідний для того, щоб поставити собі запитання, що сталося? 

Чому це людина так себе поводить? І вирішити, що робити далі: продовжити 
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слухати; запитати у людини чому вона так себе веде; піти геть, бо відчуваєте 

як агресія переходить на вас.  

Аналіз вправи: Чи важко було виконувати цю вправу? Чому? Як ви 

вважаєте, навіщо ми її виконували? 

Для роботи між заняттями ми використовували домашні завдання, 

призначені для того, щоб: закріпити навички, набуті на заняттях, і навчитися 

використовувати їх у реальному житті; навчитися контролювати свою 

поведінку і позитивно ставитися до роботи над собою; набути впевненості у 

власних силах (тобто зрозуміти, що можна самостійно працювати над своїми 

проблемами так само успішно, як і на заняттях); навчитися ставити перед 

собою власні цілі та приймати самостійні рішення; прогнозувати результати 

своїх дій та нести відповідальність за їх наслідки. 

Застосовуючи домашні завдання як складової програми, ми  

дотримуватися певної послідовності. А саме:  

o Пояснювали неповнолітньому важливість домашньої роботи, після 

цього  пропонували йому самостійно визначити, для чого йому 

потрібно виконувати домашні завдання саме в його конкретній 

ситуації. 

o Чітко пояснювали, що потрібно робити. Домашня робота обов’язково 

має співвідноситися зі змістом заняття.  

o Визначали разом з підлітком обсяг і частоту повторень вправ 

домашнього завдання, зважаючи на його реальні можливості. Нап-

риклад: “Слухати записи для релаксації один раз на день”. 

o Пропонували підлітку оформити завдання в письмовому вигляді, щоб 

підключити до свідомої регуляції ще й м’язовий контроль. 

o Нагадували підлітку, щоб він приніс домашнє завдання на наступне 

заняття. 

o Обговорювали результати виконання домашнього завдання.  

При цьому використовували такі опорні запитання: 

– Що неповнолітній дізнався про себе під час виконання 
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домашнього завдання? 

– Що відчув, виконавши домашню роботу — задоволення, 

гордість, полегшення? 

– Чого навчився після виконання домашнього завдання? 

– Над чим йому ще треба попрацювати? 

Після обговорення виконання домашніх завдань, незалежно від 

результату, ми обов’язково хвалити підлітка, навіть за найменші успіхи, навіть 

за те, що він тільки намагався зробити те, що планував. 

Також ми працювали з батьками, оскільки батьки є ресурсом для  

неповнолітніх цього типу. Тому у роботі з батьками ми використовували 

«Техніки формування позитивного ставлення до себе», які спрямовані на 

розвиток позитивного ставлення підлітка до себе та формували розуміння 

важливості мати позитивний «образ себе».  

Запропоновані спеціальні вправи, техніки й організація діяльності, 

формували усвідомлення членами сім'ї своєї індивідуальності, своїх 

позитивних якостей і можливостей; навчали позитивного ставлення до себе й 

розвивали потрібні для цього навички. Наприклад, дуже важливо сформувати 

навички помічати позитивне в собі й в інших, будувати довірливі стосунки, 

відзначати свої досягнення тощо. Батькам пояснювали, що важливим 

компонентом ‒ є створення позитивного соціально-психологічного клімату в 

сім'ї, що сприяє усвідомленню своєї цінності, де забезпечено позитивне 

підкріплення самоповаги. Для цього, ми застосовували техніку «Журнал 

наших успіхів». За допомогою цієї техніки ми створювали позитивний клімат 

у сім'ї, який сприяв усвідомленню кожним членом родини власної цінності і 

надав підкріплення позитивному ставленню до себе.  

У ході роботи ми пропонували родині вести «Журнал успіхів» сім'ї, у 

якому відводилася кількість сторінок для кожного члена сім'ї, а також місце 

для фотографій та інших матеріалів. Журнал обирала родина сама, той, який 

їм подобався. На обкладинці великими буквами сім’я робила напис "Журнал 

наших успіхів". Ми просили батьків ставити журнал на видному місці в домі, 
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там, де найчастіше бувають усі члени сім'ї, родичі та гості. Попередньо ми 

обговорювали з усією сім'єю, що саме вони розцінюють як "успіх" і вважають 

за доречне внести до журналу.  

Зазвичай підлітки пропонували вносити записи про добре виконане 

завдання; відсутність прогулів або запізнень; охайність, дотримання 

належного розпорядку дня тощо. Тому, ми пропонували підліткам ширший 

спектр прикладів, які можуть допомогти створити добрий клімат у сім'ї, 

наприклад, ввічливе поводження не лише з дорослими членами сім'ї, а й із 

братами та сестрами; прояви дружби, толерантності, ініціативи; допомога 

іншим; висловлення похвали на адресу інших; досягнення у спорті; підготовка 

до святкових подій; успіхи у своєму хобі; підробітки (робота кілька годин на 

день); організація подорожей, екскурсій для сім'ї тощо.  

Кожен член сім'ї міг на своїй сторінці записувати власні досягнення 

будь-коли (хоч щоденно); також він міг запропонувати коментарі до сторінок 

інших членів сім'ї. До журналу надавався доступ родичам, друзям сім'ї, 

однокласникам дітей і їхнім друзям, які теж занотовували досягнення сім'ї або 

окремих її членів. Записи родина  робила безпосередньо в день досягнення 

успіху або на спеціальній сімейній раді раз на тиждень, на якій розглядаються 

результати цього тижня. Біля кожного запису вказували дату й зазначали те, 

ким вона була зроблена. Завдяки цим відміткам ми аналізували, "хто помічає 

успіхи" та "як часто".  

Траплялися випадки, що у когось у сім'ї замало записів про успіхи, тому, 

ми підбадьорювали його і демонструвати визнання його досягнень тощо. Ми 

також  працювали з членами сім'ї індивідуально, обговорювали, якими 

способами вони можуть діяти та в яких напрямах, щоб мати більше визнання й 

успіхів. 

Крім зазначеної техніки, ми запропонували вправи для формування 

довірливих стосунків і сприятливого соціально-психологічного клімату в сім'ї. 

Наприклад, у кінці тижня можна проводити сімейні обговорення на одну з 

тем: "Що хорошого відбулося цього тижня?", "Що хорошого в тобі я помітив 
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цього тижня?", "Що мені зараз найважливіше?", "Що хорошого я можу 

зробити наступного тижня?" Формування позитивного образу "Я" неможливе 

без вміння людини правильно сприймати негативні відгуки про неї інших.  

Наступний напрям роботи з сім'єю – навчання батьків створенню умов 

для усвідомлення впливу їх негативних відгуків щодо самооцінки підлітків. 

Ми запропонували обговорити такі питання: Як впливає на вас негативне 

оцінювання ваших дій? Що ви думаєте про себе, якщо отримуєте надто багато 

негативних оцінок? Чи виникає у вас почуття приниженості? Якщо дитину 

постійно критикують і вкрай рідко хвалять, як вона буде оцінювати себе?  

Після такої розмови ми пропонували кожному учаснику групи протягом 

наступного тижня аналізувати те, що відбуватиметься у стосунках з їх 

дитиною. Ми підкреслювали, що треба звертати увагу і на ситуації, в яких 

вони відчули образу від дитини або самі її образили, і на наступній зустрічі 

розказати про це.  

Матеріал з особистого досвіду дав можливість обговорити з членами 

сім'ї, як можна справитися з ситуаціями, коли тебе критикують або 

ображають, і відшукати шляхи вирішення аналогічних ситуацій у 

майбутньому. Надалі підліткам і батьками ми пропонували домовитися між 

собою не ображати одне одного та не ставити в принизливе становище 

жодного разу принаймні протягом тижня, а ставитися один до одного якомога 

більш позитивно, із повагою, і потім проаналізувати, як вони почувалися 

протягом цих днів. На наступній зустрічі відбувався аналіз цього досвіду та 

відповідні висновки. 

Отже, на основі визначеної типології було розроблено та апробовано 

програму ресоціалізації неповнолітніх засуджених до альтернативних 

покарань, мета якої полягає у відновленні або набутті втрачених чи 

несформованих цінностей; формуванні стереотипу нормативної поведінки; 

розвитку соціальних навичок підлітка, а також створенні умов задля 

формування готовності задовольняти потреби, інтереси і права у правочинний 

спосіб. 
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3.3. Апробація програми ресоціалізації неповнолітніх засуджених 

до альтернативних покарань відповідно до типології їх 

особистості 

 

Апробація програм ресоціалізації  проводилася у секторі ювенальної 

пробації з жовтня 2017 по жовтень 2018 року. Вибірка складала 31 особу усіх 

неповнолітніх правопорушників, які знаходилися в цей період на обліку у 

секторі ювенальної пробації м. Києва. 

Для оцінки ефективності програми ресоціалізації (до початку 

проходження і після) були застосовані методики, які були застосовані на 

констатувальному етапі дослідження.   

Перед початком реалізації проведення нашої програми, ми виявили, які 

складові ресоціалізаційного потенціалу у підлітків наявні і які потребують 

розвитку. У ході діагностики ми визначили, що у підлітків ситуативного типу 

(експериментальна група складала 8 осіб), найбільш високий 

ресоціалізаційний потенціал. Зокрема: у семи із восьми досліджуваних  була 

наявна мотивація досягнення, розвинена суб’єктність та переважають 

соціально спрямовані ціннісні орієнтації. Отже, зазначені параметри не 

потребують спеціальних психолого-педагогічних впливів. 

Разом і цим, потрібно було окремо звернути увагу на такі складові 

ресоціалізаційного потенціалу, які потребували спеціальних впливів. У 

чотирьох неповнолітніх цього типу наявна неасертивна поведінка у ситуації 

фрустрації, низький та середній рівень розвитку рефлексії, недостатньо 

розвинена функція прогнозу та цілепокладання. 

Кримінальні вчинки часто були зумовлені соціальними факторами, 

зокрема, референтною групою були асоціально спрямовані особи; 

непорозуміння з батьками, наявність в сім’ї хибних типів виховання.  

Параметри психологічних складових підлітків ситуативного типу 

детально представлено у таблиці 7.  
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Таблиця 7   

Психологічні складові ресоціалізаційного потенціалу  

підлітків ситуативного типу  

Параметри Рівні 
Число 

обстежених 

підлітків (n=8) 

Рефлексія  
низький 4 

середній 3 

високий 1 

Функція прогнозу 

та цілепокладання 

низький 3 

середній 3 

високий 2 

Ціннісні орієнтації 
егоїстично спрямовані 3 

соціально спрямовані 5 

Наявність 

суб’єктності 

відсутня 1 

наявна 7 

Мотивація 
уникаюча 1 

досягаюча 7 

 

Тип поведінки у 

фруструючій 

ситуації 

агресивна поведінка 0 

неасертивна поведінка 4 

несформована поведінка 3 

суперечлива поведінка  0 

асертивна поведінка 1 

 

У підлітків контекст-залежного типу (експериментальна група складала 

9 осіб) до ресоціалізаційного потенціалу належали такі складові, як соціально 

спрямовані ціннісні орієнтації. Разом з цим виявлено, що поведінка у 

фруструючій ситуації неасертивна. Функція прогнозу та цілепокладання на 

низькому рівні у семи неповнолітніх та у двох неповнолітніх на середньому 

рівні. Також у всіх неповнолітніх відсутня суб’єктність. У всіх підлітків 

контекст-залежного типу сім’я не була ресурсом для ресоціалізаційного 

потенціалу, тому ми її не залучали до програми ресоціалізації.  Детально 

параметри психологічних складових підлітків контекст-залежного типу 

представлено у таблиці 8.  
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Таблиця 8   

Психологічні складові ресоціалізаційного потенціалу  

підлітків контекст-залежного типу  

 

Параметри Рівні 
Число 

обстежених 

підлітків (n=9) 

 

Рефлексія  

низький 4 

середній 4 

високий 1 

Функція прогнозу 

та цілепокладання 

низький 7 

середній 2 

високий 0 

Ціннісні орієнтації 
егоїстично спрямовані 5 

соціально спрямовані 4 

Наявність 

суб’єктності 

відсутня 9 

наявна 0 

Мотивація 
уникаюча 4 

досягаюча 5 

 

Тип поведінки у 

фруструючій 

ситуації 

агресивна поведінка 2 

неасертивна поведінка 4 

несформована поведінка 3 

суперечлива поведінка  0 

асертивна поведінка 0 

 

Відмітимо, що у підлітків, які відносилися до особистісно зумовленого 

типу (експериментальна група складала 8 осіб) до ресоціалізаційного 

потенціалу належали такі складові як: розвинена функція прогнозу та 

цілепокладання, а також досягаюча мотивація, наявність суб’єктності. Разом з 

цим, у всіх підлітків переважали матеріальні цінності та ціннісні орієнтації 

егоїстичного спрямування. Переважна більшість цих підлітків мала низький 

рівень рефлексії, а середній рівень рефлексії мали лише три неповнолітніх. 

Варто звернути увагу, що у підлітків особистісно зумовленого типу сім’я не є 

ресурсом для ресоціалізаційного потенціалу, тому ми її не залучали до 

програми ресоціалізації.  Детально з параметрами психологічних складових 

підлітків особистісно зумовленого типу представлено у таблиці 9.  
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Таблиця 9.   

Психологічні складові ресоціалізаційного потенціалу підлітків 

особистісно зумовленого типу 

 

Параметри Рівні 
Число 

обстежених 

підлітків (n=8) 

 

Рефлексія  

низький 5 

середній 3 

високий 0 

Функція прогнозу 

та цілепокладання 

низький 1 

середній 2 

високий 5 

Ціннісні орієнтації 
егоїстично спрямовані 7 

соціально спрямовані 1 

Наявність 

суб’єктності 

відсутня 1 

наявна 7 

Мотивація 
уникаюча 2 

досягаюча 6 

 

Тип поведінки у 

фруструючій 

ситуації 

агресивна поведінка 4 

неасертивна поведінка 0 

несформована поведінка 2 

суперечлива поведінка  2 

асертивна поведінка 0 

 

У підлітків, які відносилися до типу імпульсивні (експериментальна 

група складала 6 осіб), до ресоціалізаційного потенціалу належали такі 

складові, як рефлексія та взаєморозуміння підлітка з батьками. Разом з цим, у 

п’ятьох осіб переважала агресивна поведінка у фруструючій ситуації. Також 

було виявлено, що чотири підлітки мають низький рівень функції прогнозу та 

цілепокладання, а два підлітки  середній рівень. У переважної більшості 

підлітків була відсутня суб᾽єктність (див. таблицю 10). Доцільно відмітити, що 

не у всіх підлітків імпульсивного типу сім’я була ресурсом для 

ресоціалізаційного потенціалу, тому до програми ресоціалізації ми залучали 

батьків тих підлітків, для яких вони були ресурсом.  
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Таблиця 10.   

Психологічні складові ресоціалізаційного потенціалу підлітків 

імпульсивного типу 

Параметри Рівні 
Число 

обстежених 

підлітків (n=6) 

 

Рефлексія  

низький 1 

середній 3 

високий 2 

Функція прогнозу 

та цілепокладання 

низький 4 

середній 2 

високий 0 

Ціннісні орієнтації 
егоїстично спрямовані 3 

соціально спрямовані 3 

Наявність 

суб’єктності 

відсутня 4 

наявна 2 

Мотивація 
уникаюча 3 

досягаюча 3 

 

Тип поведінки у 

фруструючій 

ситуації 

агресивна поведінка 5 

неасертивна поведінка 0 

несформована поведінка 1 

суперечлива поведінка  0 

асертивна поведінка 0 

 

Реалізація програми ресоціалізації почалася з презентації нашої 

майбутньої роботи. Ми розповіли підліткам про переваги участі у програмі, 

зацікавлювали їх, розповідали про те як будемо працювати і які методи 

використовувати. Спершу, всі підлітки охоче почали відвідувати наші заняття. 

Але надалі, відповідно до типу неповнолітніх виникали певні труднощі.  

Розглянемо яким чином  реагували неповнолітні засуджені на заняття в 

ході реалізації реабілітаційних субпрограм. Підліткам ситуативного типу під 

час рольових ігор, не завжди вдавалося відстояти свою позицію, точку зору 

прийнятним шляхом, коли порушувалися їхні права. У таких випадках ми 

неодноразово поверталися і обговорювали переваги асертивної поведінки та її 

позитивні наслідки. 
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У процесі роботи з батьками підлітків ситуативного типу траплялися 

такі випадки, що на наші рекомендації батьки реагували інколи скептично, 

наприклад, коли ми рекомендували батькам звичні способи дисциплінування 

дитини (гострі зауваження, крики, образи, приниження) змінити на нові. Та у 

ході тренінгової роботи вони могли відпрацювати запропоновані навички 

зокрема, у вигляді рольових ігор, то у такому випадку вони формулювали 

висновки, які ставали їхніми переконаннями.   

Батьки зазначили, що отримали важливі знання як теоретичні у 

результаті лекцій, так і практичні  у результаті тренінгу. Також були 

індивідуальні бесіди, оскільки деяку інформацію батьки не наважилися 

обговорювати в групі. У результаті проведеної програми батьки відмітили, що 

отримали багато цікавих порад, умінь і навичок, які допомогли їм у 

спілкуванні з дітьми, особливо у складних ситуаціях.  

У результаті проведеної програми відбулися зміни у психологічних 

складових ресоціалізаційного потенціалу неповнолітніх засуджених 

ситуативного типу. Зокрема, половина підлітків, які мали низький рівень 

розвитку рефлексії перейшли до групи, де рівень рефлексії був середнім; ще у 

двох підлітків рефлексія була на середньому рівні, після проходження 

програми неповнолітні мали рефлексію високого рівня розвитку.  

Функція прогнозу та цілепокладання у двох неповнолітніх була на 

низькому рівні, після проведення програми, стала на середньому рівні, ще у 

двох підлітків у яких функція прогнозу та цілепокладання була на середньому 

рівні після проходження програми неповнолітні мали функцію прогнозу та 

цілепокладання високого рівня розвитку.  

Детально розподіл підлітків ситуативного типу відповідно до зміни 

психологічних складових ресоціалізаційного потенціалу (до та після апробації 

програми) представлено у таблиці 11.  

 

 

 



157 

Таблиця 11   

Розподіл підлітків ситуативного типу відповідно до зміни психологічних 

складових ресоціалізаційного потенціалу 

 (до та після апробації програми) 

 

 

Параметри 

 

Рівні 

Кількість 

обстежуваних 

підлітків 

 (n=8) 

До 

Кількість 

обстежуваних 

підлітків 

 (n=8) 

Після 

Рефлексія  
низький 4 2 

середній 3 2 

високий 1 4 

Функція 

прогнозу та  

цілепокладання 

низький 3 1 

середній 3 3 

високий 2 4 

Ціннісні 

орієнтації 

егоїстично спрямовані 3 2 

соціально спрямовані 5 6 

Наявність 

суб’єктності 

відсутня 1 0 

наявна 7 8 

Мотивація 
уникаюча 1 0 

досягаюча 7 8 

Тип поведінки 

у фруструючій 

ситуації 

агресивна поведінка 0 0 

неасертивна поведінка 4 3 

несформована поведінка 3 0 

суперечлива поведінка  0 1 

асертивна поведінка 1 4 

 

Достовірність отриманих змін встановлено за Т-критерієм Вілкоксона. У 

підлітків, які належать до ситуативного типу відбулися достовірні зміни за 

параметром «рефлексія» (-2,521a, р≤0,01) (таблиця 12). За параметром 

«функція прогнозу цілепокладання» спостерігається покращення (-2,536a, 

р≤0,02) (див. додаток 2.Є.1.). Решта параметрів не змінилося, оскільки вони і 

так входили до ресоціалізаційного потенціалу особистості. 

 

 

 



158 

  Таблиця 12 

Достовірність змін за показником рефлексії, функції прогнозу та 

цілепокладання підлітків ситуативного типу (до та після реалізації програми) 

 

Рефлексія 

 Рефлексія(д) – 

Рефлексія(п) 

Z -2,521a 

Асимпт. значущ. (2-стор) 
,01 

Функція прогнозу цілепокладання 

 Цілепокладання(д) – 

Цілепокладання(п) 

Z -2,536a 

Асимпт. значущ. (2-стор) 
,02 

 

За оцінками батьків ситуативного типу, ми дізналися, що  неповнолітні 

стали більш розсудливими, почали аналізувати свої дії та вчинки, перестали 

конфліктувати з батьками, оскільки відношення до них із сторони батьків 

змінилося. Неповнолітні проявляють наполегливість у досягненні своїх цілей. 

Позитивні зміни у поведінці підлітка помітили і фахівці служби пробації, 

підкреслюючи, що неповнолітні засуджені ситуативного типу стали 

активними та відповідальними.  Підлітки усвідомлюють та аналізують свої дії, 

оцінюють свої наявні ресурси, які можуть сприяти досягненню поставлених 

цілей.  

 У процесі роботи ми спостерігали, що підліткам контекст-залежного 

типу було надзвичайно складно сформувати та висловити власну думку, 

відстояти свою точку зору. Наприклад, під час рольової гри розглядалися 

ситуації, коли один підліток розуміє, що його інтересами знехтували, він має 

адекватно висловити свою думку з цього приводу. Та все ж таки, контекст-

залежні підлітки реагували неасертивно. Тому в ході тривалої роботи ми 

наполегливо працювали над тим, щоб підлітків цього типу навчити 
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висловлювати свої думки і почуття таким чином, щоб це не принижувало 

гідність їх партнерів у спілкуванні.  

 У цілому, підліткам контекст-залежного типу, надзвичайно сподобалися 

заняття, оскільки їм приділяли увагу, якої їм не вистачало. Робота волонтерів,  

теж мала вагомий внесок на формування асертивної поведінки, оскільки вони 

цікавилися інтересами безпосередньо самих неповнолітніх і допомагали їм у 

вирішенні окремих питань.  

По завершенню роботи з цими підлітками відбулися зміни. Наприклад, 

значна частина підлітків, які мали низький рівень рефлексії, у результаті 

проведеної роботи рівень рефлексії став середнім. У більше половини 

неповнолітніх, які мали середній рівень розвитку рефлексії, після програми 

став високим. Доцільно відмітити, що у всіх неповнолітніх контекст-

залежного типу була відсутня суб’єктність, у результаті проведеної програми 

ресоціалізації суб’єктність з’явилася у чотирьох осіб (див. таблицю 13). 

Таблиця 13   

Розподіл підлітків контекст-залежного типу відповідно до зміни 

психологічних складових ресоціалізаційного потенціалу 

(до та після реалізації програми) 

 

Параметри Рівні 
Число 

обстежуваних 

підлітків 

 (n=9) 

До 

Число 

обстежуваних 

підлітків 

 (n=9) 

Після 

Рефлексія  
низький 4 1 

середній 4 3 

високий 1 5 

Функція прогнозу 

та 

цілепокладання 

низький 7 0 

середній 2 3 

високий 0 6 

Ціннісні 

орієнтації 

егоїстично спрямовані 5 4 

соціально спрямовані 4 5 

Наявність 

суб’єктності 

відсутня 9 5 

наявна 0 4 

Мотивація 
уникаюча 4 3 

досягаюча 5 6 
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продовження Таблиці 13. 

Параметри Рівні 
Число 

обстежуваних 

підлітків 

 (n=9) 

До 

Число 

обстежуваних 

підлітків 

 (n=9) 

Після 

 

Тип поведінки у 

фруструючій 

ситуації 

агресивна поведінка 2 0 

неасертивна поведінка 4 3 

несформована поведінка 3 1 

суперечлива поведінка  0 3 

асертивна поведінка 0 2 

У підлітків контекст-залежного типу відбулися зрушення за 

показниками рефлексії (-2,692a при р<0.01), функції прогнозу та 

цілепокладання (-2,701a при р<0.01) (таблиця 14). За показниками ціннісних 

орієнтацій та мотивації змін не відбулося, оскільки вони і так входили до 

ресоціалізаційного потенціалу засуджених цього типу. Щодо наявності 

суб’єктності відбулися позитивні зміни, зокрема, до початку експерименту у 

всіх підлітків контекст-залежного типу була відсутня суб’єктність, а після 

реалізації програми суб’єктність стала наявною у 44,4% неповнолітніх 

засуджених (див. додаток 2.Є.2.). 

Таблиця 14 

Достовірність змін за показником рефлексії, функції прогнозу та 

цілепокладання підлітків контекст-залежного типу 
 (до та після реалізації програми) 

 

Рефлексія 

 Рефлексія(д) – 

Рефлексія(п) 

Z -2,692a 

Асимпт. значущ. (2-стор) ,001 

Функція прогнозу цілепокладання 

 Цілепокладання(д) – 

Цілепокладання(п) 

Z -2,701a 

Асимпт. значущ. (2-стор) ,001 
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Варто відмітити, що контекст-залежні неповнолітні знайшли спільні 

інтереси з волонтерами, оскільки референтна група змінилася, відповідно,        

і змінилися їхні прагнення. Замість егоїстичної спрямованості та прагнення до 

розваг вони почали замислюватися над тим, як побудувати своє майбутнє. 

Завдяки волонтерам підлітки стали прагнути отримати професію, стати 

справжніми фахівцями  у певній галузі. Здебільшого припинили  спілкування з 

особами, які мають асоціальну спрямованість.  

Підлітки усвідомлюють як можна використати свої ресурси для 

вирішення  проблемних ситуацій. Їх життя стало набувати певної 

структурованості та осмисленості, вони більш впевнено відчувають себе тоді, 

коли планують чи розповідають про свої життєві цілі. Також, неповнолітні 

правопорушники стали більш реально оцінювати свої потенціали, наявні 

можливості та знаходити вихід із проблемних ситуацій.  

Отже, можна стверджувати, що контекст-залежні підлітки стали 

здатними осмислювати, рефлексувати ситуації, які з ними відбуваються, в які 

вони потрапляють, а отже, до певної міри, здатні до проявів своєї суб’єктності 

у просоціальних групах, вчинках, ситуаціях, в цілому контекстах 

життєдіяльності. Вони стали більш впевнено приймати рішення і брати на 

себе відповідальність за них. Почастішали  прояви ініціативи, про що вони  

впевнено розповідають,  будують свої плани та цілі. 

У роботі з підлітками особистісно зумовленого типу були певні 

труднощі. Вони йшли на контакт не відразу і трималися дещо осторонь, та вже 

після першого заняття ситуація покращилась. Під час занять у підлітків 

виникали запитання, що стосувалися забезпечення конфіденційності, а саме, 

чи буде хтось знати про що вони говорять під час занять, оскільки у їхньому 

житті траплялися такі випадки, що інформація про них розголошувалась, через 

це вони не можуть довіряти. Тому, ми не одноразово поверталися до 

роз’яснення принципу конфіденційності й обговорювали його.  
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Під час занять інколи траплялися ситуації, коли підлітки намагалися 

зірвати заняття жартами та сміхом. У такому випадку ми застосовували різні 

прийоми реагування, зокрема, ставили несподіване запитання, або реагували 

несподіваним чином для неповнолітнього. Інколи неповнолітні порушували 

встановлені правила, в таких ситуаціях ми або не звертали уваги на їхню 

поведінку, або просили розповісти, що саме змушувало їх так себе вести, при 

цьому застосовували техніку емпатійного слухання. В особливо складних 

випадках з тими, хто чинив опір, ми зустрічалися перед початком групової 

роботи і з’ясовували в чому причина такої поведінки, якщо були якісь 

непорозуміння, проводилося обговорення ситуації.  

Під час виконання вправ виникали деякі суперечності між підлітками. 

Наприклад, під час проведення вправи «Колаж», ми попросили підлітків 

поділитися на дві групи і надали їм зображення людей з різних професій, 

корисна соціальна та дозвіллєва діяльність. Завдання передбачало створити 

колаж, який буде хорошим та комфортним для життя. Варто відмітити, що 

колаж однієї із груп мав змістовне наповнення, де група обрала ряд професій 

та корисну діяльність, в іншій групі колаж значно відрізнявся, оскільки він був 

складений лише з розваг та відпочинку. Після завершення ми обговорили 

створені колажі, кожна група висувала аргументи, чому її колаж є кращим і 

врешті решт, підлітки дійшли висновку, що життя складається не з одних 

розваг, має бути і робота, яка займає вагоме місце у житті кожної людини. 

Варто звернути увагу, що у підлітків виникали труднощі під час 

написання резюме, по при те, що ми їх навчали як правильно його писати. Та 

підлітки ніяк не могли наважитися, не знали, що їм писати. Тому, ми провели 

для них «Диференційно-діагностичний опитувальник» (ДДО) Є. О. Клімова, з 

метою визначення їхніх схильностей та професійних інтересів. Після цього, у 

підлітків покращився настрій, піднялась самооцінка і вони з натхненням 

почали писати про себе, про свої здібності та можливості. 

По завершенню роботи з цими підлітками відбулися зміни. Наприклад, у 

результаті проведеної роботи у трьох підлітків рівень рефлексії став середнім, 
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ще у трьох рівень рефлексії став високим.  Детально розподіл підлітків 

особистісно зумовленого типу відповідно до зміни психологічних складових 

ресоціалізаційного потенціалу (до та після апробації програми) представлено у 

таблиці 15.  

Таблиця 15   

Розподіл підлітків особистісно зумовленого типу відповідно до зміни 

психологічних складових ресоціалізаційного потенціалу (до та після апробації 

програми) 

Параметри Рівні 
Число 

обстежуваних 

підлітків 

 (n=8) 

До 

Число 

обстежуваних 

підлітків 

 (n=8) 

Після 

 

Рефлексія  

низький 5 2 

середній 3 3 

високий 0 3 

Функція прогнозу 

та 

цілепокладання 

низький 1 0 

середній 2 1 

високий 5 7 

Ціннісні 

орієнтації 

егоїстично спрямовані 7 6 

соціально спрямовані 1 2 

Наявність 

суб’єктності 

відсутня 1 0 

наявна 7 8 

Мотивація 
уникаюча 2 0 

досягаюча 6 8 

 

Тип поведінки у 

фруструючій 

ситуації 

агресивна поведінка 4 1 

неасертивна поведінка 0 0 

несформована 

поведінка 

2 1 

суперечлива поведінка  2 5 

асертивна поведінка 0 1 

 

У неповнолітніх засуджених особистісно зумовленого типу відбулися 

зміни за показником рефлексії (-2,536a при р<0.01) (таблиця 16). (див. додаток 

2.Є.3.). Ціннісні орієнтації не змінилися. Це можна пояснити тим, що 

егоїстична спрямованість ціннісних орієнтацій зумовлена глибинними 

психологічними травмами дитинства. Тому зміна ціннісних орієнтацій 
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відбувається повільно та тривало і можлива при застосуванні спеціальних 

психотерапевтичних впливів.   

Таблиця 16 

Достовірність змін за показником рефлексії, підлітків особистісно 

зумовленого типу (до та після реалізації програми) 
 

Рефлексія 

 Рефлексія(д) – 

Рефлексія(п) 

Z -2,536a 

Асимпт. значущ. (2-стор) ,001 

Функція прогнозу цілепокладання 

 Цілепокладання(д) – 

Цілепокладання(п) 

Z 2,222a 

Асимпт. значущ. (2-стор) ,010 

Фахівці служби пробації наголосили, що дехто з підлітків особистісно 

зумовленого типу почав відвідувати школу і не пропускати занять без 

поважних причин, а дехто влаштувався на роботу. Якщо раніше неповнолітніх 

цікавили лише розваги, то зараз вони прагнуть здебільшого до корисних 

справ, стали залучатися до проектної діяльності. Наприклад,     Євген П. бере 

участь разом із громадською організацією у екологічному проекті. Підлітки 

цього типу знайшли різні сфери щодо самореалізації: зайнялися спортом, 

художньою творчістю, танцями, кулінарією тощо.  

У тих підлітків імпульсивного типу, в яких сім’я була ресурсом для 

ресоціалізаційного потенціалу, ми залучали батьків до програми 

ресоціалізації. Батьки працювали у тренінгових групах з батьками підлітків 

ситуативного типу. Спостерігалася позитивна динаміка роботи, оскільки 

батьки були зацікавлені у вирішенні питань, які їх хвилювали. Варто звернути 

увагу, що вся робота з батьками, у тому числі й просвітницька, будувалася на 

основі сучасних методів активного навчання з використанням тренінгів, 

рольових ігор, комунікативних вправ тощо. Батьки акцентували увагу на тому, 
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що використання таких форм роботи було новим у їхньому життєвому досвіді, 

тому це дало значний поштовх до їхнього особистого розвитку та сприяло 

самостійному пошуку нових форм взаємодії з неповнолітніми. По завершенню 

роботи з цими підлітками відбулися зміни. Наприклад, у результаті проведеної 

роботи у трьох підлітків рівень функції прогнозу та цілепокладання став 

середнім, а у двох підлітків рівень функції прогнозу та цілепокладання став 

високим. Детальні результати наведені у таблиці 17. 

Таблиця 17.  

Розподіл підлітків імпульсивного типу відповідно до зміни психологічних 

складових ресоціалізаційного потенціалу 

(до та після апробації програми) 

 

Параметри Рівні 
Число 

обстежуваних 

підлітків 

 (n=6) 

До 

Число 

обстежуваних 

підлітків 

 (n=6) 

Після 

 

Рефлексія  

низький 1 0 

середній 3 3 

високий 2 3 

Функція прогнозу 

та 

цілепокладання 

низький 4 1 

середній 2 3 

високий 0 2 

Ціннісні 

орієнтації 

егоїстично спрямовані 3 3 

соціально спрямовані 3 3 

Наявність 

суб’єктності 

відсутня 4 2 

наявна 2 4 

Мотивація 
уникаюча 3 2 

досягаюча 3 4 

 

Тип поведінки у 

фруструючій 

ситуації 

агресивна поведінка 5 1 

неасертивна поведінка 0 1 

несформована 

поведінка 

1 0 

суперечлива поведінка  0 3 

асертивна поведінка 0 1 

 

У правопорушників, які належать до імпульсивного типу, виявлено 

зміни за показниками функції прогнозу та цілепокладання (-2,232a при р<0.02) 



166 

(див. таблиця 18) (див. додаток 2.Є.4.). За показниками рефлексії та ціннісних 

орієнтацій результати не змінилися, оскільки вони і так були ресурсом для 

ресоціалізації засуджених цього типу. Щодо наявності суб’єктності відбулися 

позитивні зміни: до початку програми вона виявлена у 28,6% підлітків, а після 

 57,14% підлітків.  

Таблиця 18   

Достовірність змін за показником функції прогнозу та цілепокладання 

підлітків імпульсивного типу (до та після реалізації програми) 

 

Рефлексія 

 Рефлексія(д) – 

Рефлексія(п) 

Z -2,845a 

Асимпт. значущ. (2-стор) 
,012 

Функція прогнозу цілепокладання 

 Цілепокладання(д) – 

Цілепокладання(п) 

Z -2,232a 

Асимпт. значущ. (2-стор) 
,02 

 

З характеристик зі школи (які надходять за запитом фахівців пробації), 

ми дізналися, що після реалізації програми, вчителі зазначали, що в поведінці 

підлітків імпульсивного типу відбулися деякі зміни. Вони стали більш 

комунікабельними, поміркованими, просоціально орієнтованими. Зокрема, 

підлітки більш стримано стали реагувати на зауваження, в оцінках ситуацій 

стали більше виявляти розсудливості, у конфліктних ситуаціях  намагатися 

знайти конструктивні (переважно компромісні) рішення, замість того, щоб 

поводити себе агресивно, як це було раніше, вони намагаються менше 

конфліктувати з однолітками, застосовуючи навички асертивної поведінки.  

Підлітки імпульсивного типу проявляють наполегливість у досягненні 

своїх цілей. Впевнено розповідають про свої плани та шляхи їх реалізації. 

Тип поведінки засуджених підлітків у фруструючій ситуації є найбільш 

складним феноменом в плані ефективності ресоціалізаційних заходів.            
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Це пояснюється тим, що навички асертивності можливо сформувати лише на 

основі наявності соціально спрямованих ціннісних орієнтацій, розвиненої 

функції прогнозування та цілепокладання, високого рівня рефлексії. Зважаючи 

на те, що у досліджуваних зазначені чинники ресоціалізації знаходяться лише 

на стадії формування, нам вдалося зменшити кількість осіб з агресивною 

поведінкою, але кількість засуджених з асертивною поведінкою не змінилося.  

Отже, встановлено позитивні зрушення по кожному з типів 

неповнолітніх правопорушників відповідно до чинників, які свідчать про 

ефективність проведеної програми з організації та впровадження процесу 

ресоціалізації. Таким чином, можна стверджувати, що реалізація програми 

позитивно вплинула на неповнолітніх засуджених. 
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Висновки до третього розділу 

1. В Україні в діяльності служби пробації впроваджуються пробаційні  

програми для ресоціалізації неповнолітніх засуджених, які застосовуються 

безвідносно до типу особистості неповнолітніх засуджених та їх 

ресоціалізаційного потенціалу. У розробці авторської програми ресоціалізації, 

насамперед враховано соціально-психологічні чинники ресоціалізації, що 

були визначені вході емпіричної частини дослідження. Відповідно до 

типології засуджених підлітків, їхнього ресоціалізаційного потенціалу 

розроблено алгоритми, що дозволяють здійснювати цілеспрямований 

психологічний вплив на неповнолітніх (які засуджені до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі) та на їхнє мікросоціальне оточення. 

2. Розроблено та апробовано програму ресоціалізації неповнолітніх, 

засуджених до альтернативних покарань, мета якої полягає у відновленні або 

набутті втрачених чи несформованих цінностей; формуванні стереотипу 

нормативної поведінки; розвитку соціальних навичок підлітка, а також 

створенні умов задля формування готовності задовольняти потреби, інтереси і 

права у правочинний спосіб. Завдання програми: створення безпечного 

середовища розвитку та підтримки; розвиток позитивного образу «Я» 

підлітка; формування соціально-нормативної поведінки; розвиток навичок 

самоконтролю та асертивних здатностей; розвиток соціальної зрілості.  

3. Проходження програми включає п’ять етапів: організаційний, що 

передбачає створення робочої групи за принципом міждисциплінарної 

команди; діагностичний, основна мета якого полягає у визначенні типу 

засудженого неповнолітнього і вибору відповідної програми; мотиваційний, 

що спрямований на зняття тривожності, спонукання і актуалізації бажання 

підлітка співпрацювати із психологом; етап психологічних інтервенцій, який 

передбачає проведення заходів корекційного впливу, за для опанування 

підлітком соціально-прийнятними навичками взаємодії зі світом; 

рефлексивний, що спрямований на оцінку та моніторинг динаміки 

психологічних змін засудженого підлітка.    
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4. У результаті роботи встановлено позитивні зрушення по кожному з 

типів неповнолітніх правопорушників: відбулися зміни у ситуативного, 

контекст-залежного та особистісно зумовленого типів за параметром 

рефлексії; у неповнолітніх правопорушників контекст-залежного типу та 

імпульсивного типу - за параметром функція прогнозу та цілепокладання; в 

імпульсивного типу відбулися зрушення до покращення за параметром 

наявність суб’єктності.  

5. Найбільш складним феноменом в плані ефективності 

ресоціалізаційних заходів виявився параметр тип поведінки засуджених 

підлітків у фруструючій ситуації. Це пояснюється тим, що продуктивні 

копінг-стратегії можливо сформувати лише за наявності соціально 

спрямованих ціннісних орієнтацій, розвиненої функції прогнозу та 

цілепокладання, високого рівня рефлексії. Зважаючи на те, що у 

досліджуваних підлітків зазначені чинники ресоціалізації лише формувалися, 

нам вдалося зменшити число осіб з агресивною поведінкою, але число 

засуджених з асертивною поведінкою не змінилося.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено узагальнені результати теоретико-

емпіричного дослідження соціально-психологічних чинників ресоціалізації 

підлітків, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, що дало 

змогу дійти таких висновків: 

1. Теоретико-методологічний аналіз існуючих підходів до вивчення 

проблем соціальної реабілітації засуджених дозволив визначити, що 

ресоціалізація є інтегративним поняттям, яке знаходиться на перетині різних 

галузей соціогуманітарного знання: філософсько-етичного, педагогічного, 

психологічного, юридичного. Основними підходами розробки проблеми 

ресоціалізації є: гуманістичний, психодинамічний, когнітивно-поведінковий. 

Ресоціалізація  неповнолітніх засуджених є процесом формування соціально 

прийнятних ціннісних орієнтацій, засвоєння нормативних форм  поведінки та 

встановлення соціально підтримуючих зв’язків та відносин, що мають 

суспільну значущість.  

2. Теоретична модель ресоціалізаційного потенціалу особистості 

засудженого підлітка як інтегративного утворення містить дві складові: 

структурні компоненти особистості ‒ ціннісно-мотиваційна сфера підлітка, 

функції прогнозу та цілепокладання, рефлексія, асертивність, механізми 

саморегуляції; параметри соціальної ситуації розвитку підлітка ‒ тип взаємодії 

в сім’ї, тип взаємодії з особами референтної групи.  

3. Соціально-психологічними чинниками ресоціалізації неповнолітніх 

засуджених є: високий рівень рефлексії; розвинена функція прогнозу та 

цілепокладання; соціально спрямовані ціннісні орієнтації; наявність 

суб’єктності; досягаюча мотивація; асертивна поведінка у ситуації фрустрації; 

відсутність хибних типів виховання в сім’ї; взаєморозуміння підлітка з 

батьками; соціально спрямована сфера самореалізації та осіб референтної 

групи.  

Емпірично визначено чотири типи неповнолітніх засуджених  до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі: ситуативний  підлітки, яким 
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притаманний низький та середній рівень розвитку рефлексії, недостатньо 

розвинена функція прогнозу та цілепокладання, злочин для цих неповнолітніх 

є можливістю проявити себе, самоствердитися, це своєрідний протест проти 

батьків або спосіб привернути до себе їхню увагу; контекст-залежні підлітки 

мають низький рівень рефлексії, функції прогнозу та цілепокладання, у 

переважної більшості з них відсутня суб’єктність, у ситуації фрустрації їхня 

поведінка є неасертивною, причиною скоєння злочину може бути бажання 

підлітка відчути емоційну близькість з друзями, а це переважно асоціальні 

угруповування; особистісно зумовлені неповнолітні засуджені мають вороже 

ставлення до світу, егоїстично спрямовані ціннісні орієнтації, високий рівень 

агресивності, низький рівень рефлексії, вони діють асоціально, оскільки не 

вбачають власної провини у своїх негативних вчинках і не усвідомлюють 

своїх негативних рис; імпульсивний тип  підлітки, які не вміють 

прогнозувати свої вчинки та їхні наслідки, діють, не роздумуючи, а процес 

свідомого прийняття рішення у них практично відсутній, визначаються 

нестриманістю та нетерплячістю, діють швидко та необмірковано. 

4. Розроблено та апробовано програму ресоціалізації неповнолітніх, 

засуджених до альтернативних покарань, мета якої полягає у відновленні або 

набутті втрачених чи несформованих цінностей; формуванні стереотипу 

нормативної поведінки; розвитку соціальних навичок підлітка, а також 

створенні умов задля формування готовності задовольняти потреби, інтереси і 

права у правочинний спосіб. Завдання програми: створення безпечного 

середовища розвитку та підтримки; розвиток позитивного образу «Я» 

підлітка; формування соціально-нормативної поведінки; розвиток навичок 

самоконтролю та асертивних здатностей; розвиток соціальної зрілості. 

Результати свідчать про позитивні зрушення відповідних особистісних 

складових неповнолітніх засуджених. 

Перспективою подальших досліджень є визначення гендерних 

особливостей процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених в ході 

реалізації розробленої програми на базі інших інституцій, до функцій яких 
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входить питання соціальної реабілітації підлітків, більшість з яких 

знаходиться в соціально небезпечній ситуації або складних життєвих 

обставинах.  
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Додаток 2. 

Результати емпіричного дослідження 

Додаток 2.А. 

Приклади висловлювань неповнолітніх-правопорушників за 

методикою «Визначення ступеню сформованості асертивної поведінки» (за Максимовою Н. Ю., Недибалюк О. С.)    

 

№ Відповідь Номери анкет 

1. Это ужасно, Вы разбили любимую вазу моей матери. Справедлива критика  

1 Извини, я не хотел. Давай попробуем склеить или что - то другое 

придумаем.  

Я прошу прощения, я обязательно компенсирую. 

Нічого, я куплю нову та кращу, думаю вона її теж буде подобатися. 

2, 5, 6,8, 11, 15, 16, 20, 21,  

23, 24,31, 33,38, 43,45,48, 

50,  51, 57, 

2 Вибачте, я не хотів. Извините, я случайно. 7, 9, 12,36, 46, 56,  

3 Вибачте будь ласка. Я куплю нову. 10, 14, 17,23, 28, 29, 44,37, 

39, 40,  

4 Купим новую. Купим новую, точно такую же.  1, 34, 54,  

5 Вибачте будь ласка, я ненавмисно. Я можу загладити свою провину? 10, 13, 49,53,58,  

6 Її можна склеїти. Это всего лишь вещь, я куплю новую. 3, 60 

7 Якого фіга, це ти розбила. Нічого страшного, купиш нову. 41, 47, 

8 Это всего лиш вещь, я подарю новую. 3,  

9 Ой да ладно. 4, 

10 Нічого страшного, склею. 18, 25, 

11 Я вибачаюся. 22, 42, 52, 

12 Господи! Еще купит одну вазу.  19, 27,  34, 35, 47, 

13 Клей  є? 26,  

14 Я відшкодую.  32, 55, 59, 
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4. Когда мы дошли до седьмого этажа, ты говоришь, что забыл ключи Справедлива критика  

1 Я не хотел, реально.  5, 11, 52, 53, 

2 Я сам в шоке. 4, 47,  

3 Ничего от этого не измениться. 1, 24,  

4 Я думал, что я их взял с собой.  9,  

5 Вибач. Я зараз збігаю в машину і принесу. 2, 14, 20, 31, 36, 37,38,39, 

40, 42,48,50, 57, 58, 60 

6 З ким не буває, пробач мені та заспокойся. 8,  

7  Виноват. С памятью плохо. 3, 7, 15, 21, 25, 32, 51, 

8 Придется вернуться.  10, 18, 28,35, 43,  

9 Я «тя» надурил, ха… 12, 

10 Я не забуваю ключі. 13,  

11 Ні, вони просто в іншому кармані.  17, 49, 

12 Да і шо?  16,19, 23,  

13 Я забув ключі.  22, 33, 54, 

14 Красава, що сказать. 26,  

15 …Біжи по них. 27, 34,   

16 Ну я не один їх забув.  29,  

17 Виб̍ю двері 41,  

18 Пойду возьму ключи. 44,45,55, 60 

19 Давай повернемося назад і заберем їх. Блин, ну так получилось, если 

хочеш подожди меня тут я спущусь и заберу их.  

6, 59,   

20 Я просто боюся зайти до тебе. 46, 

№ Відповідь Номери анкет 

2. Твоя подруга сегодня в кафе пойдёт со мной. Она сказала, что ты 

жадный. 

Не справедлива критика 

1 Пусть у вас все будет хорошо.  2, 47,  

2 Пусть она и дальше ходит с тобой в кафе. А если я жадный, то пусть она 

тебя разводит добродушный дурак. 

1, 5, 51,58, 
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3  Аморальная тварь.Дура 3, 4,  

4 С Богом! Найду себе такую, которая не будет так говорить. 9,  

5 Вона так сказала, щоб не образити тебе, навіть якщо вона так сказала вона 

все одно остається зі мною у стосунках. 

8,48,  

6 Да мне пофиг, я пойду с твоей сестрой 12,  

7 Если она так считает, то вряд ли она моя подруга. 6, 23, 36,  

8 Ок, больно нужно. Скатертью дорога.  10, 19, 40, 45,  

9 Нейтрально отношусь к этому.   7,  

10 Ну это ее мнение и ее выбор.   11,  

11 Я не жадная.  13, 15, 18, 46,59,  

12 Нехай іде. 14, 27, 28, 29, 32, 34, 49, 

13 Вона напевне шукає в тобі тільки гроші, а ти їй не потрібен.  16, 56, 

14 Вона збрехала, я не жадібний.  17, 39, 44, 52,  

15 Але чому вона не сказала  це мені? 20,  

16 Це не правда, просто на даний час у мене мало коштів.  21, 55,  

17 Мені на неї все одно.  22,  

18 Ми розберемося самі 24,  

19 То нехай іде на здоров’я, якщо я такий. 25, 26, 37,  

20 Давай підемо в кафе і я докажу тобі, що я не жадібний. 31, 41, 50, 

21 Неправда, я не жадібний. 33 

22 Приведи її сюди, нехай вона при мені скаже який я . 35, 

23 Нехай іде, це її вибір. 42,  

24 Ні це не так і я це доведу. 38,  

25 Я не вірю, що вона могла так сказати про мене. 43,  

26 Беги.. 53,57, 60 

27 Я не жадібний, проте, не трачу гроші на всяку … 54, 

11. Что Вы спотыкаетесь! Под ноги надо смотреть! Не справедлива критика 

1 Извините если я вам причинила неудобства. 11, 15, 36, 50,51,58, 

2 Сейчас ты у меня спотыкнешься. 1, 35, 48, 53, 
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3 Я инвалид, придурок.  12, 

4 Лучше бы руку подали.  6, 9, 49,55,  

5 Йшли, ідіть далі.  8, 40, 52,  

6 Собі під ноги дивися.  37, 47,59, 60 

7 Не доглядел, извините.  Извините, я не специально. 2, 3, 

8 Смотрите, что бы у вас такой ситуации не было. 13, 23, 31, 46, 

9 Вибачте. 14, 25, 32, 39, 

10 З усіма буває. 16, 33, 54,  

11 Напився, поможи піднятися.  27, 57, 

12 Та то я задумався.  21, 42,  

13 Та ні, я просто різко ліг. 26,  

14 Ви не могли б допомогти мені. 19, 20,  41, 43,  

15 Вибачте, мене штовхнули! 17,  

16 Сам смотри, я смотрю. 4, 18, 22, 29, 34, 45,  

17 Ага.  28,  

18 У мене закрутилася голова. 38,  

19 Спасибо за совет.  5, 10,  

20 Обязательно буду. Хорошо. 7,44,   

№ Відповідь Номери анкет 

6. Эта Ваша картина мне не нравится! Перешкода 

1 У каждого разные взгляды на мир. У всех разные вкуси.  2, 3, 6, 8, 16, 20, 29, 

38,42,44,  50, 52,  

2 Мне не нравитесь вы! Но я же об этом не говорю. 1, 54,  

3 Найди лучше.   9, 26, 28, 34,  

4 Ну не смотрите. 14, 27, 39, 40, 43, 45, 49, 57, 

5 То не дивися. Тоді вали звідси.  17, 18, 19, 59, 

6 Может потому что ваше восприятие не может понять весь глубокий смысл 

моего воспроизведения. 

12, 

7 Чем же она вам не нравиться? Честно говоря ваше мнение не интерисует. 11, 13, 51,  
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8 Ну і що? У вас нет вкуса. 4, 25,  48,  

9 Я рисовал ее для того, что бы по мне что-то осталось, а не для того, что бы 

выслушивать вашу поверхностную критику. 

5,  

10 Так візьміть та спробуйте намалювати, а потім стійте та критикуйте.  15, 23, 24, 31, 32,  

11 Ну и что. 7,  60 

12 Вы не разбираетесь в исскустве. 10,  

13 Чому, гарна, всім подобається, у вас напевне немає смаку.  21, 46, 58, 

14 Я її зніму.  22,  

15 Це ваші проблеми. 25, 35,37,  

16 Така справа,  а мені подобається.  33, 53,55,  

17 А що вам подобається? 36,  

18 Куплю нову 41,  

19 Вона дуже гарна, ви не праві! 47, 

8. Извини, я нечаянно сломал твой мобильный телефон Перешкода 

1 Бери и  покупай новый. Купиш новый 1, 4, 7, 26, 28, 32, 42,43, 

46,54, 59, 

2 Добре, відремонтуй його.  16, 33,   

3 Купуй мені такий самий, бо руку зламаю. 15, 27, 34, 35, 50, 

4 Ремонтуй або купуй новий. 18,  

5 Ну с кем не бывает, оплатишь просто починку.   2, 3, 5, 25, 31, 37,  38, 53,57, 

6 Ничего страшного, это всего лиш вещь.  6, 58, 

7 Сдаш в ремонт, что бы его починили за твой счет.  9, 10, 29,  

8 Ну ничего, отнесу в ремонт. 11, 23, 51,  

9 Я тебя конечно прощу, это не проблема, проблема в том кто купит мне 

новый. 

12, 20,  

10 Все добре, не переживай. 8, 52, 55,  

11 Нічого. 14, 17, 21, 36,39, 40, 41,44, 

60 

12 Тікай поки можеш. База… 19, 47, 48,  
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13 Куплю новий мобільник. 22, 24, 45, 

14 Давай всі гроші які у тебе є, він коштує більше ніж ти сам. 49, 56,  

10. Мне очень жаль, но мы как раз продали последний билет Перешкода 

1 Замовте ще. Найди.  17, 19, 26, 60 

2 Ладно, зайду в другой раз. 6, 7, 13, 22, 24,55, 57, 58,59, 

3 Ничего, вы же не виноваты, поеду в следующий раз.  11 

4 Дякую, а коли будуть наступні? 8, 14, 20, 33, 53,  

5 А когда следующий рейс? 10, 41, 54,  

6 Я забронировал. 12,  

7 Это печально.  9, 16, 29, 34, 40, 50,  

8 Та нічого, прийду завтра з товаришами. 15,  

9 Ну ладно. От черт, и что теперь делать. 4, 5, 18,  

10 Шкода, до побачення. 21, 31,  

11  Значит не судьба. Не повезло. 2, 3, 35, 38, 46,  

12 Ну и ладно.  23, 28, 37, 39, 44, 

13 А можете сказати чому? 32, 42, 

14 Ну блин… 27, 47, 

15 А може ми якось домовимся і ти проведеш мене без квитків 36, 45, 48, 51,  

16 Я дуже розлючений, це мій улюблений актор. 43 

17 А за двойную стоимость может билет найдеться? 1, 25, 49, 

12. Либо попробуйте сдвинуть дерево, либо надо объехать 40 км. Перешкода 

1 Жаль, нужно звонить в ЖЕК. 10, 20, 21,  

2 Выйду подвину. Обьеду. 4, 11, 13, 14, 31, 41, 42, 58, 

3 Вы бы не могли мне помочь? 9, 18, 35, 53,  

4 Я попробую сдвинуть дерево, если не получиться, обьеду. 3, 36, 40,  

5 Дякую за підказку, як каже народ. мудрість: розумний в гору не піде, 

розумний гору обійде. 

15, 51,  

6 Краще я зрушу дерево, щоб у інших не було цієї проблеми як у мене.  8,  

7 Тогда, если вы не поможете мне сдвинуть его, тоя поеду в объезд. 5,  
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8 Придурок, я краще об’їду.  17, 27,  

9 Об’їду 40 кілометрів.  У меня нет выбора. Я обьеду 1, 2, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 29, 

39, 44, 47, 54, 55, 59,  

10 Добре, я поїхав. 16, 19, 26, 28, 33, 34, 57, 

11 Я сдвину это бревно с помощью моей машины и троса.  12, 32, 38,48,  

12 Сам знаю 37, 46, 52,  

13 Дідуля, неси бензопилу. 49,  

14 Сідай підвезу, заодно і дорогу покажеш. 50,  

15 Хорошо. 60 

№ Відповідь Номери анкет 

3. Вы – лжец! Вы всегда врёте! Провокуюча поведінка 

1 В чому я брешу? 22, 60 

2 Бывает, не нравиться, понравиться.  1, 9, 28, 56, 

3 Ваше мнение меня неинтересует.  11, 51,  

4 Я не вру, но могу не договаривать.  12, 13, 33, 39, 47,48, 52,  

5 Нехай буде так 14, 54,   

6 Я брешу ради блага і не завжди, а інколи. 15, 32, 41, 49, 58, 

7 Нет  Не правда, на себе дивися. 4, 7, 24, 27,  

8 Це наклеп, я завжди кажу правду. 20, 21, 34, 35,40, 42, 57, 

9 Ні, ви що з глузду поїхали. 17,  

10 Ви мене напевне погано знаєте і не треба мене ображати. 16, 31, 45, 

11 Я лучше скажу как есть чем буду врать. Ваше мнение, всего лиш ваше 

мнение. 

6, 

12 Я? Це ви брехун. 23,  59, 

13  Я вру для того, что бы казаться лучше. 5, 29, 46, 

14 Це лише ваша думка.  8, 25, 36,  

15 Та ні, з чого ти взяв? 18,  

16 Я буду исправляться. 2,  

17 Табло завали. Вау, вау, вау, полегше.  19, 26, 50,53, 
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18 Все врут. Да, я брехун, але треба так збрехати, щоб усі повірили. 3, 37,   

19 Мне видимо нужна помощь. 10,  

20 Можливо в дитинстві я і брехав, та зараз я кажу щиру правду. 38, 

21 Це не так. 44,55, 

22 Я збрехав і не подумав, вибачте. 43,  

5. Я не могу сейчас Вас принять, хотя вчера мы об этом и условились. Провокуюча поведінка 

1 Давайте найдем удобное время для двох. 10,23, 37, 39,40,  

2 Ну ты и дебил.  Тупоголовий мудак. 4,19,  27, 57, 

3 До побачення! Зайду завтра. 1, 7, 22, 25, 29, 31, 42,53,54, 

59, 

4 Вы не компетентны, я пойду к другому человеку. 3, 48, 50, 

5 Вы должны сдерживать свои обещания. 2, 6, 8, 9, 11, 13,14, 15, 16, 

33, 35, 36, 45,  

6 Тогда если это так, то когда я смогу попасть на прием? 5, 26, 47, 49, 51, 55,  

7 Нічого страшного, і тим не менш ви мене приймете, бо я прийму вас за 

просрочену ліцензію.  

12, 28,  

8 Ти що на приколі? 18, 60 

9 Я вам заплачу гроші. 17,  

10 Чому ви не попередили мене раніше. 20,  

11 Так ви кажіть людям правду, а не брешіть.  21,  

12 Добре. 24,44, 52,  

13 Ну так я більше і не прийду. 32, 

14 Ти неадекватний. 34, 46, 56, 

15 Так, ми домовилися, мені потрібно щоб ви мене прийняли.  38, 58, 

16 Через тиждень можу прийти. 41, 

17 Ні так ні, до побачення. 43, 

7. Она должна была быть здесь уже 30 мин. тому назад Провокуюча поведінка 

1 Вона просто довго краситься.   12,   
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2 Если она опаздывает, значит на это есть причина.  11, 15, 38, 55, 

3 Как обычно, она опаздывает, захочет наберет нас. 9,  

4 З ким не буває. Вона запізнюється 8, 16, 29, 33, 58,  

5 Все, уходим в кино без нее. 3, 19, 27, 35, 45, 52, 57, 

6 Давай ей позвоним, наверняка что-то случилось. 2, 20, 23,  26, 31, 32, 37, 39, 

51,  48,  

7 Давай подождем еще 10 мин..  Подождем еще немного. 1, 4, 6, 10, 28, 36, 60 

8 Я не винен, що вона запізнюзнюється. 14,34,   

9 Опаздывает.  Возможно пробки, потому опаздывает. 7, 13, 21, 49, 

10 Як завжди.  18,  

11 Обдурила. 17, 47, 

12 Пунктуальность – то что стоит ценить в любом человеке.  5,  

13 Значить не прийде.  22, 44,  

14 Може затримується. 24, 25, 40, 41, 42, 43,53,54, 

59, 

9. Я понимаю, что подвожу тебя, но приехать я не могу. Провокуюча поведінка 

1 Скажи мені причину та я зрозумію.  8, 9, 50,  

2 Кидок.  Ну ты и голова, я же ждал. 3, 4,46, 49,52, 53, 

3 Ладно, как то выкручусь.  11, 29, 36, 37, 54, 58, 59, 

4 Я понимаю, обязательно жду тебя в следующий раз как можно быстрее.  6, 17, 23,  

5 Ладно, я справлюсь сам. Ну если ты реально не можешь, то ладно.  2, 5, 38,  

6 Отлично ты поступаешь. 10, 25, 45,  

7 Конечно не красиво поступил, но с кем не бывает.  12, 13,  

8 Ну давай в следующий раз.  14, 16, 28, 31, 51, 55,  

9 Ти зовсім не пунктуальна людина, якщо ти не змінишся, твої слова ніхто 

не буде сприймати всерйоз. 

15,  

10 Блін, жалко.  18 

11 Понятно. Я більше тебе не попрошу.  7, 32, 33, 35, 43,  

12 Ну ладно, созвонимся. 19, 24, 26, 34, 60 
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13 Добре, дякую, що повідомив. 20, 48,  

14 А что случилось? Что произошло? 1,  

15 Гаразд, я викличу таксі. 21 

16 Пізніше прийдеш.  22, 41,42,   

17 Добре. 27, 39, 40, 57, 

18 Чого? 44, 
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Додаток 2.А.1. 

Приклади висловлювань підлітків нормативної вибірки 

методикою «Визначення ступеню сформованості асертивної поведінки» (за Максимовою Н. Ю., Недибалюк О. С.)    

 

№ Відповідь Номери анкет 

 

1. Это ужасно, Вы разбили любимую вазу моей матери. Справедлива критика  

1 Вибач, я не хотів, я відкуплю. Я розумію, що це буде не та сама ваза. 57, 60, 63, 66 

2 Вибачте, я не хотів. 2, 4, 11, 13, 16, 17, 20, 31, 34, 

37, 39, 53, 55, 67, 72, 79, 80 

3 Вибачте, так вийшло. Я компенсую. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 21, 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 

40, 41, 45, 46, 51, 56, 71 

4 Куплю нову. 38, 70 

5 Извините, я могу это как-то компенсировать?  1, 14, 32, 33, 35, 42, 43, 48, 49, 

52, 54, 58, 59, 61, 64, 65, 73, 

74, 77, 78 

6 Її можна склеїти. Неси клей. Изолента в помощь. 69, 75, 76 

7 Співчуваю. Це життя – нічого не вічне. 62 

8 Прошу вибачення, я випадково. Не варто Вам аж так розчаровуватися. 

Купіть нову і будьте здорові. 

50 

9 Вибачте, але це Ваш кіт. Я допоможу прибрати. 68 

10 Вибачте. Я її склею. 3, 44 

11 Не треба відразу кричати. Я гадаю можна знайти схожу і Ваша матір 

буде задоволена. 

47 

12 Я почула дивні звуки з неї, проте, я вибачаюсь 18 

13 Вибачте, як я можу виправити ситуацію? Взагалі це не я. 22 

14 Я вибачаюсь, я випадково, я можу компенсувати, а по-друге, ця ваза 

стояла на краю стола і якби не я її розбив би інший. 

25 
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  4. Когда мы дошли до седьмого этажа, ты говоришь, что забыл 

ключи 

Справедлива критика  

1 Вибач. Я не навмисно. 1, 5, 13, 14, 16, 21, 22, 42, 56, 

57, 61, 65, 66, 67, 70 

2 Буває. 2, 8, 17, 18, 24, 26, 38, 49, 55, 

64, 73, 75, 76, 77 

3 Тоді до побачення. Не в цей раз. 3, 25 

4 Вибач. Я був дуже схвильований, тому і забув. 4, 33, 37, 63 

5 Я зараз збігаю і принесу. Зачекай тут. Вибач. 9, 10, 11, 12, 27, 28, 35, 39, 40, 

41, 43, 47, 48, 52, 54, 59 

6 Вибач. Пішли, краще, на вулиці погуляємо. 15 

7 Так, я винен в цьому. Не знаю, що зі мною відбувається. 19, 20 

8 Можна взяти запасний колюч у консьєржа. 23 

9 Тобі всеодно треба скинути вагу. 29, 68, 69, 71, 78 

10 Я просто так це сказав. 30 

11 Взагалі-то, ти сьогодні зранку сказала, що візьмеш їх, тому я і не брав, 

то ж це ти винна. 

31 

12 Нічого страшного, чому ти така збентежена? 32, 46, 51, 74 

13 Повернись і візьми ключі. 34 

14 Я ідіот. Вибач кохана. 36, 58, 80 

15 Здається я забув їх в машині. 44 

16 Я пожартував. Вони в мене в кишені. 50 

17 Всі талановиті люди – забудькуваті. 62 

18 Ну то й що, подякуй, що хоча б згадав! 72 

19 Пішли донизу за ключами. 79 
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№ Відповідь Номери анкет 

2. Твоя подруга сегодня в кафе пойдёт со мной. Она сказала, что ты 

жадный. 

Не справедлива критика 

1 Добре. Добре провести Вам час. 1, 6, 9, 17, 25, 29, 31, 48, 59, 

60, 61, 69, 77 

2 Навіщо ти мені це кажеш? 2 

3 Так, я жадібний. 3, 62 

4 Це її діло, але я її вважаю дволикою мерзотою, якщо каже це за моєю 

спиною, а не особисто! 

4, 75 

5 Мені вона казала, що ти жадібний. Приємного відпочинку. 5 

6 А є докази? З чого Ви взяли? 7 

7 Хай думає так, як хоче! 8, 11, 33, 40, 44, 47, 58 

8 Я повірю тобі, коли поговорю з подругою. 10, 34, 45, 51, 63, 74 

9 Мені дуже шкода, що вона так про мене думає! 12, 16, 19, 21, 36, 42 

10 Я не знаю, що вона тобі казала. Але це не так! 13, 15 

11 Ні це не так! Ми з нею просто посварилися. 14 

12 Вона була моєю подругою і це ще раз доводить, що не варто втрачати 

час на неї! 

18 

13 Я просто намагаюся заощаджувати. 20, 23, 46, 64, 71 

14 Шкода, та заслуговую на краще ставлення, отже, гарного Вам вечора, 

колишні друзі! 

22 

15 А ти хто такий, щоб мою подругу водити в кафе. Іди геть. Не тобі 

рахувати мої гроші. Чи може ти хочеш піти до лікаря? 

24, 54 (1-ша фраза) 

16 Сьогодні ти прогуляєшся не в кафе, а до травмпункту! 26 

17 У мене немає дівчини. 27, 30 

18 Вона каже не правду. 28, 37, 38, 39, 43, 68, 73 

19 Кожен повинен слідкувати за собою. Дякую за думку. 32 

20 Я хочу дати пораду. Якщо з однією людиною поступиш так, то й з 

іншою буде так само! Щасти! 

35 
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21 Не знаю, що і сказати. Був такий випадок, коли я не зміг пригостити її 

кавою. Може вона образилась. 

49 

22 Вона навмисне збрехала, щоб поїсти безкоштовно. Я найщедріша 

людина в її оточені і вона це знає. 

50 

23 Я зрозумів, спробую змінитись на краще. Якщо я їй не подобаюсь, то 

порву з нею. 

52 

24 Я не буду з нею більше зустрічатися. 53, 55, 66, 70, 72 

25 Та пішла вона, знайду кращу і друг такий теж не треба! 56, 80 

26 Кожен має право на власну думку. 57 

27 Це не твоя справа, ми самі розберемося. 65 

28 Справжня подруга так не сказала би. 67, 78 

11. Что Вы спотыкаетесь! Под ноги надо смотреть! Не справедлива критика 

1 Грубіян. Ви також будьте уважніше, будь-ласка. 1, 8, 30, 40, 58 

2 Закрийте рот. 2 

3 Я танцюю. 3 

4 Могли б і допомогти встати. 4, 5, 10, 38, 41, 60, 64, 78 

5 Не Вам вказувати, куди мені дивитись. 6, 14, 23, 50, 51 

6 Так вийшло. З ким не буває? 7, 11, 12, 46, 49, 63, 71 

7 Вибачте, я випадково зачепився за свій шнурок. 9, 13, 18, 43, 70, 74 

8 Краще б допомогли встати. Я спіткнувся бо не виспався. З ким не 

буває. 

15 

9 Добре, ідіть собі далі. 16, 17, 24, 25, 62 

10 Ви не маєте права говорити так зі мною, адже, я це зробив не 

навмисно. Ви б краще допомогли. 

19 

11 Краще за собою стежте. Я не винен, що тут лежить сміття. 20 

12 Промовчу. 21, 27, 53 

13 Тут взагалі слизько, зараз і самі впадете. 22, 39, 66, 69 

14 Буває. 29, 32, 57, 68, 76, 77 

15 Вибачте, мене штовхнули! 31, 35, 73 
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16 За собою дивіться! 33, 34, 45, 55, 56, 59, 61, 65, 

72, 80 

17 Я дивлюсь під ноги, а Ви штовхаєтесь. 36 

18 Тобі яке діло. Джентльмен хрінів. 37, 54, 67 

19 Дякую, що піклуєтесь про мене! 42 

20 Що зробиш. Ось такий я незграбний! 47, 48 

№ Відповідь Номери анкет 

6. Эта Ваша картина мне не нравится! Перешкода 

1 У кожного різні смаки. Це Ваше право. 1, 5, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 22, 

28, 31, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 

47, 48, 52, 54, 63, 67, 70, 74, 

78 

2 Ну і біс з Вами. 2 

3 Чому Ви тут знаходитесь, якщо не подобається моя робота, йдіть 

додому і жуйте кексики. 

4, 45 

4 Дякую за зауваження. 6, 32, 33, 72 

5 Картина не обов’язково повинна всім подобатись, це моє бачення. 8, 51, 64, 79 

6 Що Вам в ній не подобається? 11, 23, 42, 55 

7 Мені байдуже. Це особиста думка. 14, 26, 29, 30, 38, 49 

8 Ну і що? 16 

9 Я займаюсь тим, що мені подобається, я не женусь за визнанням 

людей. 

18, 46 

10 Мої роботи не зобов’язані всім подобатись. Скажіть зауваження, 

можливо я зможу виправити. 

19 

11 Мені здається, ти не розумієшся в мистецтві. 20, 27, 34, 71, 77 

12 То не дивіться на неї, не знімати ж мені її. 24, 25, 37, 59, 61 

13 Це не моя картина, це якогось художника. 41 

14 У кожного різні смаки. Наприклад, мені Ви теж не подобаєтеся. 50, 56, 58, 62, 65 

15 Погляньте на себе. 57, 68 

16 Головне, що вона подобається мені. 60, 80 
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17 Не подобається – ідіть далі. 66, 73 

18 Ти дуже тупий, щоб зрозуміти. 75 

8. Извини, я нечаянно сломал твой мобильный телефон Перешкода 

1 Або ремонтуй, або купуй новий! 1, 16, 27, 33, 34, 38, 40, 41, 43, 

50, 54, 58, 60, 64, 67, 70, 73, 

77, 78, 79, 80 

2 Буває. Купи мені новий. 2, 45, 46, 47, 48, 49 

3 Я бачу, що в тебе руки ростуть не з того місця. 3, 35 

4 Ти що хворий? Хто тобі дозволив? Ремонтуй або купуй новий. 4 

5 Ти маєш купити мені новий, або відшкодувати збитки. 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 24, 28, 

29, 30, 32, 51, 53, 55, 61, 71 

6 Нічого страшного, куплю собі інший. 6, 21, 39, 57, 59, 66, 69 

7 Ти що зробив? – ладно, розберемось пізніше… 8, 14 

8 Тобі залишилось жити 10 хвилин. 11, 18, 20, 22, 25, 37 

9 Я ображений на тебе. Конкретну суму – я повідомлю тобі пізніше. Ти 

маєш повернути гроші. 

19, 23 

10 Як прикро! 26, 42 

11 Ти віслюк. Мені мати іншого не купить. 31 

12 Вдарю!!! 36, 56, 68 

13 Не хвилюйся. Ти його просто вимкнув. 44 

14 Купиш мені кращий. Ні – побачимось в суді. 62, 72 

15 Ти що здурів? Іди купуй новий! Це твої проблеми. 74, 75 

10. Мне очень жаль, но мы как раз продали последний билет Перешкода 

1 Ну і що мені тепер робити? 2, 53 

2 А у Вас на столі, що лежить? 3 

3 Як шкода, а коли наступний сеанс фільму? 4, 6, 8, 10, 20, 23, 31, 44, 47, 

48, 49, 56, 59, 63, 69, 70, 73,  

4 Добре. Дякую. 1, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 22, 35, 37, 38, 45, 50, 66,  
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5 Нічого, це моя провина, я повинен був забронювати квиток. 9, 18, 27 

6 Шкода! 21, 24, 27, 28, 32, 36, 43, 46, 

51, 60, 64, 67, 80 

7 Ок. Можливо інший варіант? 19, 39, 40, 42, 54, 78 

8 От дідько…! 25, 26, 41, 55, 61, 77 

9 Дякую. Піду шукати в іншому місці. 29, 30, 52 

10 Так завжди, мені не везе. 33, 62 

11 Шкода. Спробую домовитися з провідником. 34 

12 Піду на другий фільм. 57, 68, 71 

13 Ну блин! Ви впевнені, що білетів зовсім немає? 58 

14 Так і знала, що потрібно раніше було купувати. 65 

15 Ну і добре, мені ніколи не подобався Ваш кінотеатр і персонал. 72 

16 Даю в два рази більше. 76 

12. Либо попробуйте сдвинуть дерево, либо надо обьехать 40 км Перешкода 

1 Я не буду це робити. 1 

2 Я, мабуть, просто, об’їду по траві. 2, 3, 11, 12, 14, 15, 25, 44, 68 

3 Як сталося, що це дерево опинилось тут? 4 

4 Добре, спробую зрушити. 5, 6, 7, 13, 16, 21, 23, 24, 47, 

51, 53, 55, 66, 70, 72 

5 Ви що з розуму зійшли, я звісно об’їду. 8 

6 Я викличу МНС, вони заберуть дерево і воно не буде нікому заважати. 9, 19, 30, 33, 40, 48, 58 

7 Ви можете допомогти мені зрушити дерево? 10, 20, 29, 43, 50, 57, 65, 69, 

71, 73, 78, 80 

8 Дякую за пораду. 17, 32, 35, 37, 42, 49, 54, 60,  

9 Об’їду 40 кілометрів. Дякую! 18, 31, 34, 36, 38, 39, 45, 46, 

61, 62, 63, 67, 74, 79 

10 Бензину на 40 кілометрів не вистачить, поїхали додому. 22, 26 

11 Я запитаю друга, ми разом зрушимо. 27, 28 

12 Обійдусь без допомоги. Не дарма ж в качалку ходив. 56 

13 Куди дивиться влада? 75 
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14 Мені в іншу сторону. 76 

№ Відповідь Номери анкет 

3. Вы – лжец! Вы всегда врёте! Провокуюча поведінка 

1 З чого такі висновки?  1, 5, 10, 33, 43, 45, 77 

2 І що з того? 2 

3 Це я брехун? 3, 39 

4 Я чесна людина, я не брешу. А Ви погана людина – кидаєте наклеп! 4, 40, 41 

5 У Вас є докази, приклади? 6, 7, 12, 15, 23, 24, 31, 35, 47, 

48, 54, 64, 78 

6 Вважайте як хочете. 8, 11, 16, 21, 34, 49, 56, 59, 72 

7 Я просто не роблю людям боляче правдою. 9, 22, 27 

8 З чого Ви взяли? Це не так, я не брешу. 13, 14, 29, 30, 36, 37, 46, 65, 

66, 71, 75 

9 Іди ти… 17, 26, 55, 60, 79, 80 

10 Якщо я не все розказую, це не означає, що я брешу. 18, 20, 73 

11 Я завжди говорю правду. Не знаючи людину – не робіть висновки. 19, 28, 51 

12 Тримайте свої думки при собі. 32, 42, 58, 61 

13 Мені шкода. 38 

14 Ви мене з кимось переплутали! 44, 70 

15 Ого, скільки гонору, а діла мало! Хоча б не позорились. 50 

16 Я розумію, спробую змінитися! Але де я збрехав? 52 

17 Ти сам брешеш! 53 

18 Всі брешуть! 62, 67 

19 Якщо я брешу – то на це були причини! Вибачте, якщо це Вас 

образило. 

63, 74 

5. Я не могу сейчас Вас принять, хотя вчера мы об этом и 

условились. 
Провокуюча поведінка 

1 Я пам’ятаю, але мені дуже потрібно потрапити сьогодні на прийом. 1, 13, 25 

2 Чому не можете? Я буду скаржитися керівництву! 2, 33, 59, 62, 64, 66 

3 До побачення! Не в цей раз. 3, 17, 28, 38, 76, 77, 79 
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4 Ви могли мене попередити? Я витратив час, а Ви мені кажете, що не 

можете прийняти! 

4, 20, 39, 43, 44, 73 

5 Це не правильно. Це не професійно. Ми домовились. Будьте 

організованим, відповідальним. 

5, 16, 36, 37, 42, 46, 47, 54, 58, 

78 

6 Добре. Можна домовитись на інший час? 8, 9, 10, 14, 15, 26, 32, 34, 48, 

51, 52, 56, 67, 68 

7 Це Ваші проблеми! Ми домовились! Відкладайте всі свої справи 11, 50, 55, 61, 69, 74 

8 Я більше не можу мати з Вами справи! 12, 35, 70, 75 

9 Я дуже розчарована. 18 

10 Наступного разу попередьте! 19, 21, 23, 24, 40, 63 

11 Ви безсовісні! Чого можна чекати від цієї людини? 22, 27, 29, 30, 31 

12 Знайду собі іншу роботу, з вищою заробітною платою! 41, 57 

13 Які причини? Я відмінив всі свої справи. 45 

14 Я дуже щаслива, що Ви «тримаєте своє слово»! 49, 80 

15 Дивіться, щоб Ви завтра не лишилися без роботи! 60 

16 Я Вам заплачу, мені дуже треба поговорити. 71 

17 Як це зрозуміти? 72 

7. Она должна была быть здесь уже 30 мин тому назад Провокуюча поведінка 

1 Вона не пунктуальна, могла б і попередити. Зачекаємо трохи і підемо. 1, 12, 23, 29, 31, 55, 61, 67, 77 

2 Сподіваюсь, у неї вагома причина запізнення. 2, 13, 38, 70 

3 А чому ми її чекаємо під дощем? 3, 80 

4 Можливо в неї щось сталося. Не гарячкуй! 4, 6, 7, 8, 16, 32, 36, 37, 39, 40,  

5 Мені набридло чекати, підемо без неї! 5, 49, 57, 58, 60, 68, 73, 75 

6 Давай подзвонимо їй. Можливо у неї невідкладні справи. 9, 10, 11, 15, 19, 24, 28, 33, 44, 

45, 63, 71, 74 

7 Пішли додому. 17, 53 

8 Ти здивована? Вона завжди запізнюється. 18, 25, 42, 43, 54, 56, 59, 65 

9 Вона жінка, їй можна. 20, 72 

10 Якщо ти змерзла ми можемо почекати її в кафе, я впевнений, у неї 

серйозна причина. 

21, 27, 35, 50 
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 11 Це мене бісить! 22, 41, 46, 66, 79 

12 Нічого страшного. Всі запізнюються. 30, 34, 52, 62, 69 

13 Передзвони їй. Якщо не відповість, я піду, у мене багато справ. 

Зустрінемося іншого разу. 

51 

14 Наступного разу підемо без неї, якщо вчасно не прийде. 64 

9. Я понимаю, что подвожу тебя, но приехать я не могу. Провокуюча поведінка 

1 Попереджай наступного разу заздалегідь. 1, 2, 4, 43, 58, 77, 80 

2 «Млинець». Раніше сказати не міг? 3, 73, 79 

3 Добре. Я тебе розумію. 5, 9, 38, 46, 47, 55, 64, 70 

4 Добре. Коли ти ще зможеш зустрітися? 6, 7, 13, 16, 23, 25, 30, 49, 56, 

59, 60, 61, 62, 66, 78 

5 Нічого, я намагатимусь сам впоратись. 8, 24, 35, 39, 48, 50, 51, 74, 76 

6 Я розумію, але відповідальні люди так не роблять. 10, 41 

7 Добре. 11, 17, 26, 27, 37,53, 57, 72 

8 Сумно, прикро. 12, 19, 20, 32, 33, 42, 71 

9 Чому ти не можеш? Добре. 14, 52 

10 Нічого страшного. Думаю у тебе є вагома причина. 15, 21, 22, 34 

11 Я не хочу зараз з тобою говорити. Поговоримо, коли я все обдумаю. 18, 66 

12 Ще раз і я не буду тобі довіряти. 28, 67 

13 Нічого страшного, дякую, що попередив. 29, 31, 36, 44, 45 

14 Щось сталось? Все добре? Я можу чимось допомогти? 40, 54, 63, 69 

15 З тебе вечеря в найдорожчому ресторані. 68 

16 Можеш не їхати. Тебе вже не чекають. 75 



Додаток 2.Б. 

Приклади висловлювань досліджуваних відповідно до методики 

 «Мій день через п’ять років» 

Додаток 2.Б.1. 

Зразок твору  неповнолітніх правопорушників, які відносяться до 

ситуативного типу 

 « Через п’ять років я думаю, що успішно закінчу університет і буду 

жити в Польщі,  тому що там продовжу навчання. Потім буду працювати по 

спеціальності – філологом. Також продовжу тренуватися фізично та 

розвиватися інтелектуально та духовно».   

Додаток 2.Б.2. 

Зразок твору неповнолітніх правопорушників, які відносяться до 

контекст залежного типу  

«Я прокинувся, умився. Поїм і піду на роботу. Прийду з роботи, поїм і 

ляжу спати.» 

«Проснусь, розбуджу дівчину і піду на роботу. Після роботи прийду і 

ляжу спати». 

 

Додаток 2.Б.3. 

Зразок твору та висловлювань неповнолітніх правопорушників, які 

відносяться до особистісно зумовленого 

« … На роботі я зустрів подругу, яку не бачив три роки. Ввечері ми 

поговорили за бутилочкою вина і поїхали в нічний клуб…». 

«Я живу на морі і катаюсь на крутій тачці». 

«Прокинувся, поснідав, попив кави, покурив маріхуани. Сів у своє авто і 

поїхав у свій офіс. Потім пообідаю у елітному ресторані. Після цього 

незабутня вечірка, щоб знову нагадати собі про те ким я колись був!». 
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Додаток 2.Б.4. 

Зразок твору неповнолітнього правопорушника, який належить до 

імпульсивного типу 

«Через пять лет будет либо все хорошо, либо все плохо. Хорошо ‒ это 

когда есть образование, либо выучился, либо купил, неважно, лишь бы было. 

Хорошая работа, семья, какая ни какая, что бы ждали и любили, что бы деньги 

были. Плохо – если нет семьи, проблемы со здоровьем, когда на пять лет 

посадили.».   
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Додаток 2.В. 

Приклади висловлювань неповнолітніх за методикою 

«Мотиваційний тест Х. Хекхаузена» 

Додаток 2.В.1. 

Приклади висловлювань неповнолітніх, які відносяться до 

ситуативного типу 

«Директор завода по производству зеркал подписывает очень важный 

контракт по поставке зеркал в Италию. На столе у него много важных 

документов. Оказывается, что директор в хорошем настроении, потому что 

ему удалось подписать долгожданный контракт. Теперь он сможет купить 

новый автомобиль и достроить свой дом». 

Додаток 2.В.2. 

Зразок висловлювань неповнолітніх правопорушників, які 

відносяться до контекст залежного типу 

«Тут дуже багато роботи, я не встигну зробити її» 

«У кабінет директора він боїться зайти тому, що щось накоїв, і думає, що йому 

за це буде» 

«Для нього все скінчиться погано…його напевне звільнять» 

«Вони бухають» 

«Їм станок відріже руку» 

«Зараз цей ідіот отримає своє…»  

Додаток 2.В.3. 

Приклади висловлювань неповнолітніх, які відносяться до 

особистісно зумовленого типу 

«Чоловік відкриває кабінет». 

 «Сидить начальник і крутить ручку». 

 «Ремонтують якийсь електроприлад». 

 «Креслить план хати». 

«Два ідіота в столярці». 

«Ботан до директора прийшов». 
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 «Два сантехніки думають де замутить пляшку, бо вже всадили, мало і 

треба ще». 

 «Це все відбувається в майстерні, працівники виготовляють щось із 

заліза. Коли вони все це зроблять, виставлять на продаж. Через деякий час, 

коли всі вироби продадуть, вони отримають гроші і куплять щось смачненьке 

своїм дітлахам». 

 «Люди працюють на фірмі, яка робить різні вироби із дерева. Прийшов 

клієнт замовити бесідку із дерева. Він підійшов до робочого, щоб той показав 

йому усі можливі варіанти. Робочий показав каталог в якому можна вибрати 

багато бесідок. Клієнт задумався і довго не міг вибрати. Робочий підказав 

хороший варіант, який клієнту сподобався» 

«Учитель фізики хоче зайти до директора і запропонувати провести 

дослідження  в школі. Він надіється, що директора це зацікавить і він 

погодиться. Він зайде до директора і директор погодиться на його 

пропозицію». 

Додаток 2.В.4. 

 

Приклади висловлювань неповнолітніх, які відносяться до 

імпульсивного типу 

 «Столяры, что-то сломалось, Васька главный, объясняет Федору как 

лучше что то сделать. Из-за неаккуратности Ваське отрезает руку». 

 «Ученик несет дневник директору, он ругается матом, директор вызовет 

родителей». 

 «Следователь пишет направление к психологу для меня, я – нервный, 

это и вызвало подозрение..». 

 «Це два вчителя, у одного щось не вийшло і він попросив іншого 

допомогти, потім вони пішли пити горілку». 

«Стоят в каком то гараже, что-то делают, точат, у них хитрые лица». 

 «Он стоит под дверью и подслушивает» 



217 

 «Сидять два столяри, перед цим вони пили каву. … та коли вже 

закінчиться ця робота, та я піду додому дивитися телевізор. Потім вони 

закінчать роботу і підуть додому». 

 «Этот человек учитель, он боится зайти к директору, наверное он что-то 

сделал и боится замечаний от директора, думал, что будет плохо. Он зашел к 

директору и получил порцию замечаний от него. Он расстроился».  

«Токар щось майструє»; «Художник збирається щось малювати». 

«Два сантехніки думають де пляшку роздобути, бо вже три випили, 

мало, треба ще». 

 «Придумують план, потом пішли грабить, бай і їх посадили». 

«Якийсь дядько пише доклад про щось із чимось». 

 «Студента років 45-50 визвали до дошки, а він язика не в᾽яже». 

«Хвастається зубами, посмішка на всі 32 зуби». 

 «Якісь бандюгани». 
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Додаток 2.Г. 

Приклади висловлювань неповнолітніх за методикою «Визначення 

ступеню сформованості асертивної поведінки неповнолітніх засуджених 

(Максимова Н.Ю., Недибалюк О.С.) 

Додаток 2.Г.1. 

Приклади висловлювань неповнолітніх, які відносяться до ситуативного 

типу 

«Вибачте будь ласка, я ненавмисно. Я можу загладити свою провину?» 

«Її можна склеїти. Это всего лишь вещь, я куплю новую» 

«Ні, вони просто в іншому кармані.» 

«Але чому вона не сказала  це мені?» 

«Давай підемо в кафе і я докажу тобі, що я не жадібний.» 

«У каждого разные взгляды на мир. У всех разные вкуси.» 

«Передзвони їй. Якщо не відповість, я піду, у мене багато справ. Зустрінемося 

іншого разу.» 

«Щось сталось? Все добре? Я можу чимось допомогти?» 

«Я пам’ятаю, але мені дуже потрібно потрапити сьогодні на прийом.» 

«Давай подзвонимо їй. Можливо у неї невідкладні справи.» 

«Щось сталось? Все добре? Я можу чимось допомогти?» 

Додаток 2.Г.2. 

Приклади висловлювань неповнолітніх, які відносяться до контекст-

залежного типу  

«Можливо в неї щось сталося. Не гарячкуй!» 

«Так завжди, мені не везе.» 

«Нічого, це моя провина, я повинен був забронювати квиток.» 

«Як прикро….» 

«Нічого страшного, куплю собі інший.» 

«Не хвилюйся. Ти його просто вимкнув.» 

«Буває. Купи мені новий.» 

«Добре, ідіть собі далі.» 

«Промовчу.» 
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«Що зробиш. Ось такий я незграбний!» 

«Вибачте, я випадково зачепився за свій шнурок.» 

«Добре. Добре провести Вам час.» 

Додаток 2.Г.3. 

Приклади висловлювань неповнолітніх, які відносяться до особистісно 

зумовленого типу 

«Ти чорт, іди з відси, поки не получив». 

 «Купиш новий, якщо ні, то я тобі носа зламаю».  

«Якого фіга, це ти розбила. Нічого страшного, купиш нову.» 

«Давай повернемося назад і заберем їх. Блин, ну так получилось, если хочеш 

подожди меня тут я спущусь и заберу их.» 

«Мне не нравитесь вы! Но я же об этом не говорю.» 

«Я ображений на тебе. Конкретну суму – я повідомлю тобі пізніше. Ти маєш 

повернути гроші.» 

«Я не хочу зараз з тобою говорити. Поговоримо, коли я все обдумаю.» 

«Ще раз і я не буду тобі довіряти.» 

«Взагалі-то, ти сьогодні зранку сказала, що візьмеш їх, тому я і не брав, то ж 

це ти винна.» 

«Ну то й що, подякуй, що хоча б згадав!» 

Додаток 2.Г.4. 

 

Приклади висловлювань неповнолітніх, які відносяться до 

імпульсивного  типу 

 «Воу воу воу, полегше». 

 «Ти хочеш проблем?». 

 «Тащи бабки». 

 «Брешуть собаки, а я жартую». 

 «Я б йому кабіну розвалив, бо домовленість дорожче грошей». 

 «Приведи ее сюда, пусть при мне скажет какой я». 

 «Это ваши проблемы, главное что мне нравиться». 

 «Ну так сейчас пойдем купишь новый, либо останешься без своего». 
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«Ударил бы его». 

 «Давай всі гроші які у тебе є, він коштує більше ніж ти сам». 

 «Так візьміть та спробуйте намалювати, а потім стійте і критикуйте». 

«Купиш мені такий же самий, а то руку зламаю». 

«Йди куди йшов». 

«Тобі залишилось жити 10 хвилин.» 
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Додаток 2. Ґ. 

Зразок висловлювань неповнолітніх правопорушників за 

методикою «25 бажань» 

Додаток 2. Ґ.1. 

Зразок висловлювань неповнолітніх правопорушників, які 

відносяться до ситуативного типу 

 

«…хочу гарно вивчити англійську, щоб мати змогу працювати стюардесою 

міжнародних авіаліній…»;  

«Хочу вивчити іспанську мову. Я дуже швидко запам’ятовуватиму інші 

мови, а потім вільно зможу ними розмовляти»; 

 «Я хочу досягти успіхів у спорті»;  

«Хочу навчитися керувати автомобілем та отримати права»;  

« … я вивчуся по спеціальності, піду по професії працювати на роботу…» 

та ін..   

Додаток 2. Ґ.2. 

 

Зразок висловлювань неповнолітніх правопорушників, які 

відносяться до контекст залежного типу 

«Я хочу свій бізнес»  

«Я хочу собі тату»; 

«Хочу свою цукрову плантацію у Африці»; 

«Хочу собі додому червоний диван»; 

«Хочу на острів, відпочивати»; 

«Хочу злітати в космос»; 

 «Хочу багато грошей» 

 «Хочу бути міліонером» 

 «Хочу шикарну машину» 
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Додаток 2. Ґ.3. 

Зразок висловлювань неповнолітніх правопорушників, які 

відносяться до особистісно зумовленого типу 

«Виграти лотерею» 

  «Свобода, бізнес, машина» 

 «Мати все, що потрібно для життя» 

«Хочу получать приличную зарплату» 

 «Хочу полететь в другую страну» 

«Хочу мати класний телефон» 

 « Хочу мотоцикл» 

«Хочу власний готель» 

 «Хочу міліон зелених» 

 «Хочу золото» 

 

Додаток 2. Ґ.4. 

Зразок висловлювань неповнолітніх правопорушників, які 

відносяться до імпульсивного типу 

«Хочу много, всего и сразу» 

«Хочу діамантів» 

 «Хочу бентлі» 

«Хочу машинку для виготовлення грошей» 

«Хочу яхту» 

«Хочу нічого не робити і отримувати за це гроші» 

«Хочу, щоб мама жила вічно» 

«Хочу, щоб у всіх собак було житло» 
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Додаток 2.Д. 

Історії соціального розвитку неповнолітніх засуджених 

Історія Антона Б. Антон Б., учень 10 класу, навчається у вечірній 

школі, батько перебуває у місцях позбавлення волі, проживає з мамою та 

тіткою, раніше був судимий. Ознайомимся з характеристикою підлітка із 

школи: «Антон до навчання відноситься пасивно, уроки відвідує не регулярно, 

або запізнюється на кілька годин. Інколи протирічить з вчителями. Учбовий 

матеріал засвоює на початковому рівні. Рівень знань ‒ низький, на уроках не 

завжди уважний. В громадському житті участі не бере. Має низький рівень 

домагань, потребує систематичного контролю. З мамою має напружені 

стосунки.». Інспектор зазначає, що Антон Б. має два попередження за неявку 

до служби пробації без поважних причин. Мати неповнолітнього пасивно 

відноситься до контролю за сином і до того як він відвідує школу. Авторитету 

у сина немає, міри контролю і педагогічного впливу результатів не дають.   

Історія Владислава Р. У родині Владислава Р. є брат з інвалідністю, зі 

слів хлопця, брату батьки приділяють багато часу та уваги, а йому ні. Підліток 

працювати не бажає, вільний час проводить з друзями у клубах. Хлопець 

навчається у вечірній школі, з шкільної характеристики розуміємо, що 

Владислав пропускає навчання, характеризується негативно та схильний до 

правопорушень. Поведінка підлітка є асоціальною, зокрема, він викрав гроші, 

щоб віддати борг і вважає це нормальним явищем. Також поведінка 

Владислава є агресивною, оскільки він вдарив хлопця і зламав йому щелепу.  

У неповних сім’ях,  мати не має впливу на дитину, зокрема: Олексій 

постійно конфліктує з мамою, навчатися не хоче, тому постійно пропускає 

заняття у вечірній школі. Зі слів інспектора служби пробації, Олексій 

громадські роботи не виконує, на телефонні дзвінки не відповідає. Як 

наслідок, хлопець скоїв повторне правопорушення і його документи 

направлені в суд для притягнення його до кримінальної відповідальності.  

Історія Максима К. Максим К. раніше був судимий, за побиття 

дружини, яка в результаті тяжких тілесних побоїв померла. У їхній родині 
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було троє дітей, згодом батько одружився на іншій жінці де ще було двоє 

дітей. Максим скоїв злочин, у змові з однолітками вирішили побити особу, яка 

не має постійного місця проживання. Безхатченка вони били дуже жорстоко, 

ногами по голові, внаслідок чого він помер. В результаті чого юнак 

засуджений до альтернативних видів покарань на два роки, відвідує службу 

пробації.  

Під час бесіди з підлітком, Максим зазначив, що він переважно живе у 

бабусі, з братом і сестрою контакт особливо не підтримує. З батьком має 

складні відносини, дуже його боїться. Друзів він немає, не спілкується з ними, 

тому що їм не довіряє, розчарувався. Також підліток відмітив, що у вечірню 

школу він не ходить, йому це не цікаво і не потрібно, тому далі навчатися він 

не буде, він буде працювати.  «…На даний момент зрізаю дерева, роблю всю 

роботу, яка підвернеться, яка не є…». Хлопець уміє керувати автомобілем, сам 

навчився, оскільки дуже любить автомобілі. Хоче отримати права, точніше – 

купити, навіть озвучив суму. На запитання де візьме гроші, відповів – 

«знайду». Вільний час Максим проводить вдома, перед телевізором з пивом та 

цигарками. Плани на майбутнє – працювати, заробляти гроші.  

Аналізуючи характеристики із школи, можна сказати, що змін у 

позитивну сторону в житті підлітка не спостерігається, оскільки школу він 

практично не відвідує, заняття пропускає, а батько вихованням майже не 

займається. Цей факт підтверджує і те, що Максим інколи не з’являється на 

реєстрацію у службу пробації, аргументуючи це тим, що він забув, або 

захворів.  

Історія Сашка П.  Підліток виховується у дистанційній сім’ї: мати 

Сашка П. працює за кордоном, батько працює ночами, а в день відпочиває, 

тому сина практично ніхто не виховує. Батьки на сина вплинути не можуть. 

Сашко навчається у вечірній школі, яку не відвідує, тому в день має багато 

часу на розваги, зокрема неодноразово викрадав транспортний засіб, за що був 

судимий.  
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Додаток 2.Е. 

 

Математичні методи обробки даних 

 

Додаток 2. Е.1. 

 

Математичні розрахунки  за критерієм Колмогорова-Смірнова 

 

Алгоритм розрахунку критерію λ при зіставленні двох   емпіричних 

розподілів [11]. 

1. Занести в таблицю найменування розрядів ознаки (перший стовпець)  

і відповідні їм емпіричні частоти, отримані в розподілі 1 (другий стовпець) і в 

розподілі 2 (третій стовпець). 

2. Підрахувати емпіричні частості за кожним розрядом для розподілу 1 

за формулою: 

f*е=fе/n1 

де  fе  емпірична частота в даному розряді; 

 п1  кількість спостережень у вибірці. Занести емпіричні частості 

розподілу 1 в четвертий стовпець. 

3. Підрахувати емпіричні частості за кожним розрядом для розподілу 2 

за формулою: 

f*е=fе/n2 

де fе  емпірична частота в даному розряді; 

 n2  кількість спостережень в 2-ій вибірці. 

Занести емпіричні частості розподілу 2 в п’ятий стовпець таблиці. 

4. Підрахувати накопичені емпіричні частості для розподілу 1 за 

формулою: 

iii fff *** 1    

де  f*i-1  частість, накопичена на попередніх розрядах; 

i - порядковий номер розряду; 

f*i - частість даного розряду. 

Отримані результати записати в шостий стовпець. 
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5. Підрахувати накопичені емпіричні частості для розподілу 2 за тойю 

самою формулою і записати результат в сьомий стовпець. 

6. Підрахувати різницю між накопиченими частостями за кожним 

розрядом. Записати у восьмому стовпцю абсолютні величини різниці, 

без їх знаку. Позначити їх як d. 

7. Визначити за восьмим стовпцем найбільшу абсолютну величину 

різниці dmax 

8. Підрахувати значення критерію за  формулою: 

 = 𝑑max  √
n1 · n2

n1 + n2

 

де  n1 - кількість спостережень в першій вибірці; 

n2 - кількість спостережень в другій вибірці. 

9. За таблицею критичних значень критерію Колмогорова-Смірнова 

(табл. XI, [1] ) визначити, якому рівню статистичної значущості відповідає 

набуте значення λ. У випадку  λемп >1,36, відмінності між розподілами 

достовірні на рівні p < 0,05; у випадку  λемп >1,63, відмінності між розподілами 

достовірні на рівні p < 0,01. 

Вихідні дані для розрахунків  бралися з таблиць 25, але представлялися 

не у відсотках, а в абсолютних частотах, як це прийнято для розрахунків за 

критерієм Колмогорова–Смірнова. Зведені результати розрахунків за 

описаним вище алгоритмом представлено у додатках 2.А.1. 2.А6.  
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Додаток 2.Е.2. 

Порівняння чотирьох типів правопорушників за параметром «рефлексія» 
 

Типи 

 право- 

порушників 

Імпульсивний 
Особистісно 

зумовлений 
Ситуативний 

Контекст 

залежний 

Імпульсивний 

 

0,267 1,797** 0,673 

Особистісно 

зумовлений 
  

 
1,797** 0,344 

Ситуативний 

  
  

2,171** 

Контекст 

 Залежний 
  

   

 

Додаток 2.Е.3. 

Порівняння чотирьох типів правопорушників за параметром «Функція 

прогнозу та цілепокладання» 
 

 

 

 

 

Типи 

право- 

порушників 

Імпульсивни

й 

Особистісн

о 

зумовлений 

Ситуативни

й 

Контекст 

залежний 

Імпульсивний 

  

0,535 1,797** 0,673 

Особистісно 

зумовлений 
  

 
1,797** 0,015 

Ситуативний 

  
  

2,171** 

Контекст 

залежний 
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Додаток 2.Е.4. 

Порівняння чотирьох типів правопорушників за параметром «Соціально 

спрямовані ціннісні орієнтації» 
 

Типи 

право- 

порушників 

Імпульсивний 
Особистісно 

зумовлений 
Ситуативний 

Контекст 

залежний 

Імпульсивний 

  

0,267 0,257 0,015 

Особистісно 

зумовлений 
  

 
0,000 0,314 

Ситуативний 

  
  

0,296 

Контекст 

залежний 
  

   

 

Додаток 2.Е.5. 

Порівняння чотирьох типів правопорушників за параметром «Наявність 

суб’єктності» 
 

Типи 

право- 

порушників 

Імпульсивний 
Особистісно 

зумовлений 
Ситуативний 

Контекст 

залежний 

Імпульсивний 

  

0,267 1,541** 0,329 

Особистісно 

зумовлений 
  

 
1,284 0,658 

Ситуативний 

  
  

2,171** 

Контекст 

залежний 
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Додаток 2.Е.6. 

Порівняння чотирьох типів правопорушників за параметром «досягаюча 

мотивація» 

 

Типи 

право- 

порушників 

Імпульсивний 
Особистісно 

зумовлений 
Ситуативний 

Контекст 

залежний 

Імпульсивний 

  

0,802 0,685 0,449 

Особистісно 

зумовлений 
  

 
0,086 1,437* 

Ситуативний 

  
  

1,250 

Контекст 

залежний 
  

   

 

Додаток 2. Е.7. 

Порівняння чотирьох типів правопорушників за параметром 

«сформованість асертивної поведінки» 

 

Типи 

 право- 

порушників 

Імпульсивний 
Особистісно 

зумовлений 
Ситуативний 

Контекст 

залежний 

Імпульсивний 

  

0,802 0,284 0,913 

Особистісно 

зумовлений 
  

 
0,514 0,673 

Ситуативний 

  
  

1,151 

Контекст 

залежний 
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Додаток 2.Є. 

Результати математичної обробки даних за Т-критерієм Вілкоксона 

Додаток 2.Є.1. 

Достовірність змін складових ресоціалізаційного потенціалу підлітків 

ситуативного типу (до та після реалізації програми) за параметром функції 

прогнозу та цілепокладання і рефлексії    

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Цілепокладання_післ_с

ит - 

Цілепокладання_до_си

т 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 8b 4,50 36,00 

Ties 0c   

Total 8   

a. Цілепокладання_післ_сит < Цілепокладання_до_сит  

b. Цілепокладання_післ_сит > Цілепокладання_до_сит  

c. Цілепокладання_післ_сит = Цілепокладання_до_сит  

  

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

рефлексія_після_СИТ - 

рефлесія_ДО_СИТ 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 8b 4,50 36,00 

Ties 0c   

Total 8   

a. рефлексія_після_СИТ < рефлесія_ДО_СИТ   

b. рефлексія_після_СИТ > рефлесія_ДО_СИТ   

c. рефлексія_після_СИТ = рефлесія_ДО_СИТ   
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Додаток 2.Є.2. 

Достовірність змін складових ресоціалізаційного потенціалу підлітків  

контекст-залежного типу (до та після реалізації програми) за параметром 

функції прогнозу та цілепокладання і рефлексії   

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Цілепокладання_після_

КЗ - 

Цілепокладання_ДО_К

З 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 9b 5,00 45,00 

Ties 0c   

Total 9   

a. Цілепокладання_після_КЗ < Цілепокладання_ДО_КЗ  

b. Цілепокладання_після_КЗ > Цілепокладання_ДО_КЗ  

c. Цілепокладання_після_КЗ = Цілепокладання_ДО_КЗ  

 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

рефлексія_після_КЗ - 

рефлексія_ДО_КЗ 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 9b 5,00 45,00 

Ties 0c   

Total 9   

a. рефлексія_після_КЗ < рефлексія_ДО_КЗ   

b. рефлексія_після_КЗ > рефлексія_ДО_КЗ   

c. рефлексія_після_КЗ = рефлексія_ДО_КЗ   
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Додаток 2.Є.3.  

Достовірність змін складових ресоціалізаційного потенціалу підлітків  

особистісно зумовленого типу (до та після реалізації програми) за 

параметром функції прогнозу та цілепокладання і рефлексії  

 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Функція  П.та 

Ц.після_ОЗ – Функція 

П. та Ц._ДО_ОЗ 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 3b 4,50 36,00 

Ties 5c   

Total 8   

a Функція П. та Ц._після_ОЗ < Функція П. та 

Ц._ДО_ОЗ 

  

b. Функція П. та Ц._після_ОЗ > Функція П. та 

Ц._ДО_ОЗ 

  

c. Функція П. та Ц._після_ОЗ = Функція П. та 

Ц._ДО_ОЗ 

  

 

 

  

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

рефлексія_після_ОЗ - 

рефлексія_ДО_ОЗ 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 8b 4,50 36,00 

Ties 0c   

Total 8   

a. рефлексія_після_ОЗ < рефлексія_ДО_ОЗ   

b. рефлексія_після_ОЗ > рефлексія_ДО_ОЗ   

c. рефлексія_після_ОЗ = рефлексія_ДО_ОЗ   
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Додаток 2.Є.4. 

Достовірність змін складових ресоціалізаційного потенціалу підлітків 

Імпульсивного типу  (до та після реалізації програми) за параметром 

функції прогнозу та цілепокладання і рефлексії   

 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Цілепокладання_після_

І - 

Цілепокладання_Дл_І 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 6b 3,50 21,00 

Ties 0c   

Total 6   

a. Цілепокладання_після_І < Цілепокладання_Дл_І  

b. Цілепокладання_після_І > Цілепокладання_Дл_І  

c. Цілепокладання_після_І = Цілепокладання_Дл_І  

 

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

рефлексія_після_І - 

рефлексія_ДО_І 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 4b 4,50 36,00 

Ties 2c   

Total 6   

a. рефлексія_після_І < рефлексія_ДО_ОЗ   

b. рефлексія_після_І > рефлексія_ДО_ОЗ   
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Додаток 3 

 

Програма  тренінгів для підлітків, засуджених до покарань, не пов’язаних 

з позбавленням волі 

 

Додаток 3. А. 

Субпрограма для підлітків «ситуативного типу» 

  

Мета тренінгу: профілактика соціальної дезадаптації і правопорушень, 

формування соціально прийнятних форм поведінки, а також розвиток 

здатності до рефлексії та функції прогнозу. 

Завдання тренінгу:  

1. Підвищення рівня обізнаності щодо прав, обов’язків, причин і 

наслідків правопорушень, розвиток когнітивної сфери, а також 

емоційно-вольової сфери підлітка. 

2. Допомога у корекції стосунків з батьками та формування позитивних 

установок на взаємодію з ними. 

3. Вироблення ефективних навичок самоконтролю та оцінки власного 

емоційного стану для прийняття правильних рішень. 

4. Розвиток навичок цілепокладання. 

Кінцеві результати: 

Очікується, що після завершення тренінгу, учасники будуть: 

 мати адекватне уявлення про наслідки скоєння злочину, а також про свої 

права і обов’язки; 

 відчувати впевненість у ситуаціях невизначеності і здатність до 

протистояння небажаним впливам; 

  демонструвати конструктивний стиль взаємодії із батьками (близьким 

оточенням підлітка); 

 володіти навичками опанування негативним емоційним станом; 

 мати необхідні навички і знання щодо постановки цілей на майбутнє, 

організації корисного дозвілля. 
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Методи: вправи (комунікаційні, активізації, релаксаційні), ігри (рольові, 

моделюючі), міні-лекції, дискусії, мозковий штурм, обговорення, арт –

терапевтичні техніки.  

 

Модуль 1. Вступна частина. 

Мета: Введення в програму. Формування групи. 

Завдання: 

 інформування про програму  

 знайомство учасників 

 вироблення правил 

 згуртування групи, зняття напруги. 

Методи (приклади):  

Вправа «Знайомство».  

Учасникам пропонується познайомитись незвичним способом. Для цього 

треба познайомитись з сусідом і впродовж 2 хв. дізнатись його ім’я, вік, хобі. 

Потім представити його на загальне коло, навіть трішки ним похвастатись.  

Гра «Дракон».  

Всі учасники стають один за одним, кладуть руки на плечі, і утворюють 

«голодного дракона», який буде наздоганяти свого хвоста. Завдання – голові 

дракона впіймати хвоста, а хвосту – втекти. По ходу гри хвіст стає все 

меншим.  

 

Модуль 2. Емоції і почуття 

Мета: вироблення навичок самоконтролю і оцінки власного стану для 

прийняття правильних рішень 

Завдання: 

 навчити визначати свій емоційний стан 

 навчити методам самоконтролю і оцінки власного стану 

 згуртування групи. 

Методи (приклади):  
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Вправа «Емоції і почуття».  

Учасникам пропонується назвати емоції і почуття у вигляді аукціону. 

Записуються на фліпчарті. Після пропонується розділити їх на «+» і «-». 

Проводиться рефлексія значень емоцій і почуттів в житті людини. 

Обговорення в групах. Група ділиться на підгрупи. Пропонується в кожній із 

них обговорити питання: «Яка емоція може змусити людину скоїти злочин?». 

На обговорення дається 10 хв. і потім проводиться загальне обговорення. 

Міні-лекція. 

 Що робити, коли емоції «захлинають»? Як діяти в таких ситуаціях? 1. 

Змінити емоцію з однієї на іншу 2. Відкласти прийняття рішення на той час, 

коли вони «уляжуться» 3. Для себе вирішити, що рішення, яке приймається в 

такому стані, є помилковим. 

 

Модуль 3. Причини і наслідки. 

Мета: навчити учасників визначати ситуації різного ступеню ризику і 

їх можливі наслідки, а також опанувати чітким алгоритмом виходу із 

подібних ситуацій. 

Завдання: 

 формування навичок визначення ризикованих ситуацій 

 інформування про способи протидії негативному груповому тиску 

 формування навичок виходу із ризикованих ситуацій 

 згуртування групи 

Методи (приклади): 

Мозковий штурм.  

Впродовж 10 хв. відповісти на питання «Чому люди ризикують?». В ході 

обговорення підвести до розуміння, що ризик буває виправданим (пожежник, 

поліцейський, рятівник) і невиправданим.  

Вправа «Як не допустити ризику».  

Уявіть собі, що ваш товариш запропонував вам угнати автомобіль, який 

знаходиться в гаражі далеко від житлового масиву. Якими способами ви 
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можете відмовитись від запропонованої ідеї? Напишіть їх на папірцях, 

киньте  в скриньку, а потім кожен витягне папірець і спробує проаналізувати, 

наскільки запропонований спосіб підходить йому. 

 

Модуль 4. Я і мої батьки. Стосунки. 

Мета: навчити учасників знаходити ресурси у позитивних стосунках з 

близькими людьми (батьками), формування установки на конструктивну 

взаємодію. 

Завдання: 

  формування здатності до рефлексії, здатності відчувати навколишній 

світ 

 оптимізація стосунків до батьків і близьких людей 

 розвиток комунікативних навичок, усвідомлення своїх почуттів до 

членів своєї сім’ї  

 моделювання «ідеальних» правил і норм існування сім’ї (з точки зору 

підлітка) 

Методи (приклади):  

Вправа «Сімейний портрет».  

Учасникам пропонується намалювати малюнок своєї сім’ї в певний проміжок 

часу,  зафіксувавши той момент, коли  автор відчував себе в тій ситуації 

якнайкраще. В обговоренні звернути увагу на значення сім’ї (близьких 

людей) для кожної людини,  роль підтримки (емоційної, психологічної) для 

кожного. 

Рольова гра «Батьки і діти».  

Учасники розбиваються на групи. Моделюють сценки, в яких підлітки 

поводили себе не найкращим чином. Продемонструвати на коло. Після цього 

знову обговорити в групах, і програти сценку, в якій ситуація змінилась на 

краще.  

Провести рефлексію, спонукати до обговорення причин поведінки дорослих і 

підлітків, способів подолання конфліктних ситуацій.  
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Модуль 5. Організація свого життя. 

Мета: розвиток навичок цілепокладання у підлітків 

Завдання: 

  дати визначення цілепокладання для підлітків 

 вивчити етапи постановки цілей 

 розвинути навичок самоорганізації та цілепокладання 

Методи (приклади):  

Міні-лекція. 

 Визначається поняття цілей і цілепокладання.  

Надається алгоритм досягнення цілей:  

1. Формулювання цілей;  

2. Визначення задач; 

3. Аналіз ресурсів ; 

4. Реалізація дій для досягнення цілей. 

Вправа «Долоня».  

Кожен малює свою долоню на аркуші паперу (обвівши її). В центрі долоні 

напишіть свою мету (можна бажання). На кожному пальці напишіть, що 

необхідно для того, щоб ця мета була досягнута. Поруч запишіть, хто може 

вам допомогти у досягненні вашої мети. Проводиться загальна рефлексія. 
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Додаток 3.Б. 

Суброграма для підлітків «контекст-залежного типу» 

 

Мета тренінгу: профілактика соціальної дезадаптації і правопорушень, 

формування соціально прийнятних форм поведінки, а також розвиток 

суб’єктності підлітка та навичок асертивної поведінки. 

                                                                      

Завдання тренінгу:  

1. Підвищення рівня обізнаності щодо прав, обов’язків, причин і 

наслідків правопорушень. 

2. Розвиток суб’єктності підлітка, формування навичок рефлексивного 

та критичного мислення. 

3. Допомога у розвитку асертивної поведінки, усвідомлення особистих 

кордонів у стосунках з людьми.  

4. Розвиток навичок партнерських стосунків. 

 

Кінцеві результати: 

Очікується, що після завершення тренінгу, учасники будуть: 

  мати адекватне уявлення про наслідки скоєння злочину, а також про 

свої права і обов’язки; 

  відчувати впевненість у ситуаціях невизначеності і здатність до 

протистояння небажаним впливам; 

   володіти навичками асертивної поведінки, вміти відстоювати особисті 

кордони; 

  застосовувати прийоми критичного та рефлексивного мислення у  

прийнятті необхідних рішень; 

  мати необхідні навички і знання щодо постановки цілей на майбутнє.  

Методи: вправи (комунікаційні, активізації, релаксаційні), ігри (рольові, 

моделюючі), міні-лекції, дискусії, мозковий штурм, обговорення, арт –

терапевтичні техніки.  
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Модуль 1. Вступна частина. 

Мета: Введення в програму. Формування групи. 

Завдання: 

 інформування про програму  

 знайомство учасників 

 вироблення правил 

 згуртування групи, зняття напруги. 

Методи (приклади):  

           Вправа «Знайомство» 

 Учасникам пропонується познайомитись незвичним способом. Для цього 

треба назвати своє ім’я і на кожну літеру імені придумати рису свого 

характеру, яка починається на цю ж літеру.  

Гра «Дракон».  

Всі учасники стають один за одним, кладуть руки на плечі, і утворюють 

«голодного дракона», який буде наздоганяти свого хвоста. Завдання – голові 

дракона впіймати хвоста, а хвосту – втекти. По ходу гри хвіст стає все 

меншим.  

 

Модуль 2. Хто Я? 

Мета: розвиток «Я-концепції» підлітка, формування адекватної 

самооцінки, актуалізація позитивних ресурсів 

Завдання: 

 ознайомити з поняттям самооцінки та її типами 

 проаналізувати сильні і слабкі сторони характеру 

 актуалізувати свої бажання, мрії на майбутнє 

 згуртування групи. 

Методи (приклади):  

Вправа «10 суджень». 

 Учасникам пропонується написати 10 тверджень про себе, наприклад «Я 

високий», «Я сміливий». Потім усі твердження скидаються в одну купу, 
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витягуються по черзі. Інші мають відгадати, кому може належати це 

твердження.  Проводиться рефлексія стосовно відкритих і закритих «зон» 

людського Я. 

Міні –лекція. 

 Поняття самооцінки: адекватна і неадекватна, завищена та занижена. 

Діагностика самооцінки. 

  

Вправа «Фантастичний день».  

Уявіть, що у вас є 24 години, які ви можете провести так, як ви хочете. Для 

цього є усі можливі ресурси: гроші, речі,  але треба дуже точно розрахувати 

час, як ви це встигнете зробити. Після 15 хв. поділіться з усіма своїми 

фантазіями. Група має надати своє враження і описати, чим люблять 

займатися ці підлітки. В процесі обговорення підводиться думка. Що люди 

повинні краще знати один одного. 

 

Модуль 3. Мотиви і наслідки. 

Мета: навчити учасників визначати ситуації різного ступеню ризику і їх 

можливі наслідки, а також опанувати чітким алгоритмом виходу із подібних 

ситуацій. 

Завдання: 

 формування навичок визначення ризикованих ситуацій 

 інформування про способи протидії негативному груповому тиску 

 формування навичок виходу із ризикованих ситуацій 

 згуртування групи 

Методи (приклади): 

Мозковий штурм.  

Впродовж 10 хв. відповісти на питання «Чому люди ризикують?». В ході 

обговорення підвести до розуміння, що ризик буває виправданим (пожежник, 

поліцейський, рятівник) і невиправданим.  

Вправа «Як не допустити ризику».  
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Уявіть собі, що ваш товариш запропонував вам угнати автомобіль, який 

знаходиться в гаражі далеко від житлового масиву. Якими способами ви 

можете відмовитись від запропонованої ідеї? Напишіть їх на папірцях, 

киньте  в скриньку, а потім кожен витягне папірець і спробує проаналізувати, 

наскільки запропонований спосіб підходить йому. 

 

Модуль 4. Асертивна поведінка. 

Мета: навчити учасників прийомам конструктивної взаємодії із 

людьми, навичкам впевненої поведінки.  

Завдання: 

  формування адекватної самооцінки та самоповаги; 

 ознайомлення з поняттям «особисті кордони», «психологічна 

дистанція»; 

 формування толерантного ставлення до оточуючих;  

 розвиток критичного мислення. 

Методи (приклади):  

Рольова гра «Ставок».  

Уявіть собі, що у ставку  живуть чапля, жаба і метелик. Всі ми знаємо, що 

чапля їсть жаб, а жаби – метеликів. За умовами гри і чапля і жаба дуже 

зголодніли. Вмерти ніхто не хоче, але як бути? Група ділиться на 3 команди. 

Кожна команда повинна відстояти свою позицію. Перша відстоює позицію 

чаплі, друга – жаби, третя – метелика. На підготовку аргументів дається 5 хв. 

потім починається дискусія.                                                                                     

Яка із команд була переконливою, як і за допомогою чого їй вдалося 

відстояти свою правоту?  

Вправа «Відстояти свої права».  

Підліткам пропонуються картки, в яких описані 10 прав на які має кожна 

людина (за М.Дж.Смітом). 

Кожна людина має право на: 

1. сама судити про свою поведінку, думки і емоції, і нести відповідальність 
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за наслідки; 

2. не давати ніяких пояснень і обґрунтувань, що виправдовують свою 

поведінку; 

3. самій вирішувати, чи відповідає вона і в якій мірі за інших людей; 

4. змінювати свої погляди; 

5. робити помилки і відповідати за них; 

6. сказати «я не знаю»; 

7. не залежати від доброї волі інших людей; 

8. чинити нелогічно; 

9. сказати іншому «я тебе не розумію»; 

10.  сказати «мене це не хвилює». 

В обговоренні надати можливість розкрити суть цих прав, пояснити на 

прикладах. Підвести до думки, яку висловив сам Сміт – з точки зору прав 

особистості – обізнанана людина знає свої права, користується ними, і при 

необхідності, відстоює їх. Асертивна людина – визнає за оточуючими ті ж 

права і прагне будувати відносини без порушення чиїхось прав.   

 

Модуль 5. Розвиток цілепокладання. 

Мета: навчити усвідомлювати свої цілі та планувати способи 

досягнення цілей. 

Завдання: 

  дати визначення цілепокладання для підлітків 

 вивчити етапи постановки цілей 

 розвинути навичок самоорганізації та цілепокладання 

Методи (приклади):  

Міні-лекція. 

 Визначається поняття цілей і цілепокладання.  

Надається алгоритм досягнення цілей:  

1. Формулювання цілей; 

 2. Визначення задач; 
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 3. Аналіз ресурсів; 

4. Реалізація дій для досягнення цілей.  

Методи (приклади):  

Арт-техніка  «Моє майбутнє через 10 років».   

Учасникам пропонується зробити колаж, вирізавши картинки із старих 

журналів, на тему «Моє майбутнє через 10 років». Усі роботи виставляються 

на коло. Проводиться рефлексія: Яким я бачу майбутнє? Як я себе буду 

почувати, коли його досягну? Що я для цього буду робити? Як я дізнаюсь, 

що йду «правильним шляхом»? Що може мене збити із запланованого 

шляху? Як я буду цьому протистояти? 
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Додаток 3. В. 

Субпрограма для підлітків «особистісно зумовленого типу» 

Мета тренінгу: профілактика соціальної дезадаптації і правопорушень, 

формування соціально прийнятних форм поведінки, а також розвиток 

ціннісних орієнтацій підлітка та навичок толерантної поведінки. 

Завдання тренінгу:  

1. Підвищення рівня обізнаності щодо прав, обов’язків, причин і 

наслідків правопорушень. 

2. Розвиток ціннісної сфери  підлітка,  розвиток моральної рефлексії. 

3. Допомога у розвитку толерантної поведінки, звуження кола 

стереотипів. 

4. Зниження агресивності підлітка, розвиток навичок самоконтролю та 

моральної саморегуляції. 

Кінцеві результати: 

Очікується, що після завершення тренінгу, учасники будуть: 

  мати адекватне уявлення про наслідки скоєння злочину, а також про 

свої права і обов’язки; 

  формування навичок оцінки небезпеки чужої і власної протиправної 

поведінки 

   володіти навичками саморегуляції і самоконтролю. 

  застосовувати прийоми толерантного ставлення у  стосунках з людьми. 

Методи: вправи (комунікаційні, активізації, релаксаційні), ігри (рольові, 

моделюючі), міні-лекції, дискусії, мозковий штурм, обговорення, 

арттерапевтичні техніки, ведення щоденника.  

Модуль 1. Вступна частина. Знайомство. 

Мета: Введення в програму. Формування групи. 

Завдання: 

 інформування про програму  

 знайомство учасників 
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 вироблення правил 

 згуртування групи, зняття напруги. 

Методи (приклади):  

Вправа «Знайомство».  

Учасникам пропонується познайомитись незвичним способом. Для цього 

треба назвати своє ім’я і на кожну літеру імені придумати рису свого 

характеру (як позитивну, так і негативну), яка починається на цю ж літеру.  

Арт-терапевтична техніка «Моє минуле, сьогоднішнє, завтра».  

Учасники малюють кольорами (акварель) ці три проміжки життя. Після 

цього, група намагається пояснити, чому був обраний саме певний колір, що 

він може означати для автора.  

  

Модуль 2. Мої цінності. 

Мета: надати чітке уявлення про цінності, які стосуються прийняття 

рішень в ситуаціях високого ризику 

Завдання: 

 відпрацювання навичок об’єктивної оцінки власної поведінки 

 актуалізація понять «добро», «зло» 

 формування навичок оцінки небезпеки чужої поведінки 

 згуртування групи. 

Методи (приклади):  

 

Вправа «Думка». 

 Учасникам роздаються картки зеленого і червоного кольорів. Якщо 

учасник погоджується із твердженням тренера – він піднімає зелену 

картку, якщо ні – червону.  

Твердження: 

1. Друг – це людина, яка стоїть за тобою горою. 

2. Думка друзів і знайомих дуже важлива. 

3. В житті треба спробувати все. 
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4. Все у нашому житті вирішують зв’язки. 

5. Друзі поганого не порадять. 

6. Для кожної людини існують свої правила, закони і норми. 

7. Не важливо у який спосіб, головне домогтися свого. 

8. Життя дається один раз і від нього треба взяти все. 

Після кожного твердження важливо обсудити думки учасників щодо них. 

Якщо учасник підняв зелену картку більше трьох разів, то він, як і 

більшість, піддається впливу оточуючих. Іноді це йде на користь людині, 

іноді – ні. Як зрозуміти, наскільки є небезпечним такий вплив, і як 

розрізнити, хто перед нами?  

Вправа «Фантастичний день». Уявіть, що у вас є 24 години, які ви можете 

провести так, як ви хочете. Для цього є усі можливі ресурси: гроші, речі,  

але треба дуже точно розрахувати час, як ви це встигнете зробити. Після 15 

хв. поділіться з усіма своїми фантазіями. Група має надати своє враження і 

описати, що є цінного для підлітка. Яким пріоритетам надається перевага. В 

процесі обговорення підводиться думка, що людина живе не лише 

матеріальними речами, але й ціннісними.  

 

Модуль 3. Конфлікти . 

Мета: вироблення у учасників навичок ефективного самоконтролю, 

асертивної поведінки і виходу із конфліктних ситуацій. 

 

Завдання: 

 Інформування учасників про причини появи конфліктів 

 формування навичок попередження і вирішення конфліктних ситуацій 

 згуртування групи, створення позитивної атмосфери 

Методи (приклади): 

Мозковий штурм.  

Впродовж 10 хв. відповісти на питання «Чому люди конфліктують?». В ході 

обговорення підвести до розуміння, що конфлікти є специфічним способом 
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вирішення проблеми. Але його можна вирішувати як конструктивним, так і 

неконструктивним способом. 

Рольова гра «Ставок». 

 Уявіть собі, що у ставку  живуть чапля, жаба і метелик. Всі ми знаємо, що 

чапля їсть жаб, а жаби – метеликів. За умовами гри і чапля і жаба дуже 

зголодніли. Вмерти ніхто не хоче, але як бути? Група ділиться на 3 команди. 

Кожна команда повинна відстояти свою позицію. Перша відстоює позицію 

чаплі, друга – жаби, третя – метелика. На підготовку аргументів дається 5 

хв. потім починається дискусія.  

Як видно, часто конфлікти починаються із різних поглядів на одну і ту ж 

проблему. Які причини зустрічаються найчастіше. 

Для наочності пропонується кожну ситуацію програти. 

Перша причина: конфлікт виникає через образливі формулювання. 

Наприклад, в сім’ї відбувається конфлікт через те, що хтось не виносить 

сміття. Якими фразами найчастіше це супроводжується. 

Тренер записує на дошці типові фрази: «Я кручусь як білка, а ти…», 

«Скільки можна говорити, все як горохом об стінку…».  

Натомість, ці фрази можна переформулювати так, щоб не було образи, а 

зміст залишався тим же: «Я сьогодні дуже втомилась, будь ласка допоможи 

мені…». 

Опрацьовуються  інші причини: різниця в думках, неуважність, конкуренція 

тощо. 

Міні-лекція:  

Надається інформація про існуючі стилі поведінки у конфліктних ситуаціях: 

суперництво, компроміс, пристосування, уникнення, співробітництво. 

Описуються ситуації, в яких ці стилі вирішення конфлікту є найбільш 

доречними.  

 

Модуль 4. Правопорушення.  

Мета: підвищення рівня відповідальності учасників тренінгу, 
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профілактика повторних порушень  

Завдання: 

  формування навичок взаємодії із правоохоронними органами; 

 актуалізація понять «права людини», «обов’язки і відповідальність»;  

 розвиток критичного мислення. 

Методи (приклади):  

Вправа «Втеча з в’язниці». 

 Група ділиться на 2 команди. Одна грає роль злочинців, інша – їх 

подільників. Між вами перегородка, яка не пропускає звук. За допомогою 

міміки і жестів треба домовитись про план втечі.  

Після демонстрації проводиться обговорення поняття «права» і 

«правопорушення».  

Чи усі люди володіють однаковими правами? 

В якому документі записані основні права і свободи людини? 

Пропонується написати документ, в якому б проголошувались права 

підлітків. Обговорення.  

Вправа «Що я втрачу, що набуду».  

Усі злочини здійснюються усвідомлено, або ні. Людина, яка знає наслідки 

своїх дій, ризикує, вбачаючи якусь для себе вигоду. Пропонується 

розділитися на 2 команди, і кожна повинна дати відповідь на ситуації 

правопорушення у двох варіантах – що я втрачу? Що набуду? 

Пропонуються ситуації: крадіжка мобільного телефону, побиття 

однокласника, поїздка на мопеді в нетверезому стані тощо. 

Результати груп обговорюються.   

Модуль 5. Толерантність  

Мета: розвиток толерантного ставлення до інших людей  

Завдання: 

 навчити критично розглядати стереотипи, які склалися у суспільстві  

 сприяти звуженню кола стереотипів 

 розглянути, що таке дискримінація і стигматизація 
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 прищепити  повагу до особистості  

Методи (приклади):  

Міні-лекція.  

Визначаються поняття дискримінації і стигматизації. Група бере участь у 

обговоренні.  

Вправа «Стереотипи». 

 Група ділиться на три команди. Кожна команда отримує карточку. Вголос 

не проговорюється те, що у ній написано. Завдання – написати асоціації до 

цього слова, відповівши на питання «який?» і надавши характеристики цієї 

людини. 

Приклад: карточки зі словами: інвалід, злочинець, гей, вчитель, 

безхатченко, генерал, депутат тощо. 

Тепер групи зачитують свої характеристики, а інша група повинна 

здогадатися, про кого йдеться і що було написано у карточці. 

Обговорення: особливості стереотипів, приписування якостей іншому. 

Вправа «Що в мені подобається в тобі, то це…».  

Група утворює зовнішнє і внутрішнє коло, кожен учасник стає один 

навпроти одного. Кожен повинен сказати на адресу іншого комплімент, 

починаючи словами: «Що в мені подобається в тобі, то це…». Потім 

зовнішнє коло робить крок вправо і опиняється навпроти нового партнера. 

Вправа продовжується. 
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Додаток 3. В. 

Субпрограма для підлітків «імпульсивного типу 

Мета тренінгу: профілактика соціальної дезадаптації і правопорушень, 

формування соціально прийнятних форм поведінки, а також розвиток навичок 

саморегуляції,  критичного мислення і рефлексивного мислення. 

Завдання тренінгу:  

1. Підвищення рівня обізнаності щодо прав, обов’язків, причин і 

наслідків правопорушень. 

2. Розвиток суб’єктності підлітка, формування навичок рефлексивного 

та критичного мислення. 

3. Допомога у саморегуляції, оволодіння прийомами  контролю над 

імпульсивною поведінкою.  

4. Розвиток навичок партнерських стосунків. 

Кінцеві результати: 

Очікується, що після завершення тренінгу, учасники будуть: 

  мати адекватне уявлення про наслідки скоєння злочину, а також про 

свої права і обов’язки; 

   володіти навичками саморегуляції і самоконтролю; 

  застосовувати прийоми толерантного ставлення у  стосунках з людьми; 

 діяти в ситуаціях невизначеності зважено, застосовувати прийоми 

рефлексивного аналізу. 

Методи: вправи (комунікаційні, активізації, релаксаційні), ігри (рольові, 

моделюючі), міні-лекції, дискусії, мозковий штурм, обговорення, арт –

терапевтичні техніки.  

Модуль 1. Вступна частина. 

Мета: Введення в програму. Формування групи. 

Завдання: 

 інформування про програму  

 знайомство учасників 
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 вироблення правил 

 згуртування групи, зняття напруги. 

Методи (приклади):  

Вправа «Знайомство».  

Учасникам пропонується познайомитись незвичним способом. Для цього 

треба назвати своє ім’я і на кожну літеру імені придумати рису свого 

характеру, яка починається на цю ж літеру.  

Гра «Відгадай слово».  

На спину (лоб)  учасника приклеєно слово. Йому треба здогадатися, яке 

саме. Для цього він задає питання групі: «живе чи неживе слово», «Можна 

їсти чи ні». У відповідь має звучати лише слово «так» чи «ні».  

Модуль 2. Хто Я? Який я? 

Мета: розвиток «Я-концепції» підлітка, формування адекватної 

самооцінки, актуалізація позитивних ресурсів 

Завдання: 

 ознайомити з поняттям самооцінки та її типами 

 проаналізувати сильні і слабкі сторони характеру 

 актуалізувати свої бажання, мрії на майбутнє 

 згуртування групи. 

Методи (приклади):  

Гра "Рекламний ролик".   

Необхідно створити рекламу собі або тому, чиє ім’я кому дістанеться. Щоб 

якнайкраще презентувати, зацікавити ним, необхідно підкресливши кращі 

сторони «товару». Тривалість кожного ролика одна хвилина. Після цього 

група має вгадати хто з членів був представлений у цій рекламі. Час 

підготовки 5 хвилин. Після демонстрації роликів проводиться обговорення. 

Міні -лекція.  

Поняття самооцінки: адекватна і неадекватна, завищена та занижена. 

Діагностика самооцінки.  

Вправа «Місця для відпочинку ». 
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 група ділиться на 4-5 команд. Кожна команда за 5 хв. повинна надати 

список місць, де найкраще відпочити на вихідні дні в місті. 

У обговоренні проводиться рефлексія найбільш цікавих, несподіваних. 

Оригінальних ідей, встановлюється їх авторство. 

Модуль 3. Мотиви і наслідки імпульсивної поведінки. 

Мета: навчити учасників визначати ситуації різного ступеню ризику і 

їх можливі наслідки, а також опанувати чітким алгоритмом виходу із 

подібних ситуацій. 

Завдання: 

 формування навичок визначення ризикованих ситуацій 

 інформування про способи протидії негативному груповому тиску 

 формування навичок виходу із ризикованих ситуацій 

 згуртування групи 

Методи (приклади): 

Мозковий штурм.  

Впродовж 10 хв. відповісти на питання «Чому люди ризикують?». В ході 

обговорення підвести до розуміння, що ризик буває виправданим 

(пожежник, поліцейський, рятівник) і невиправданим.  

Вправа «Як не допустити ризику». 

 Уявіть собі, що ваш товариш запропонував вам угнати автомобіль, який 

знаходиться в гаражі далеко від житлового масиву. Якими способами ви 

можете відмовитись від запропонованої ідеї? Напишіть їх на папірцях, 

киньте  в скриньку, а потім кожен витягне папірець і спробує 

проаналізувати, наскільки запропонований спосіб підходить йому. 

В обговоренні звернути увагу на необхідність приборкання імпульсивних 

дій, необхідність приймати рішення зважено. 

Модуль 4. Асертивна поведінка. 

Мета: навчити учасників прийомам конструктивної взаємодії із 

людьми, навичкам впевненої поведінки.  

Завдання: 
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  формування адекватної самооцінки та самоповаги; 

 ознайомлення з поняттям «особисті кордони», «психологічна 

дистанція»; 

 формування толерантного ставлення до оточуючих;  

 розвиток критичного мислення. 

Методи (приклади):  

Рольова гра «Зустріч гостей». 

 Група ділиться на 4 команди. Уявіть, що до вас приїжджає група туристів. 

До першої команди – підлітки і з Америки, до другої з- пенсіонери із Японії, 

до третьої – батьки з маленькими дітьми із Франції, до четвертої – 

дзюдоїсти із Китаю. 

Ваше завдання – спланувати перебування цих людей у вашому місті на 2 

дні. Через 15 хв. ви презентуєте свій план. Групи можуть оформити свої 

плани, використовуючи листи ватману, фломастери.  

В обговоренні звернути увагу на здатність до ідентифікації з туристами, 

пошук оригінальних ідей, збереженням таймінгу.   

Вправа «Відстояти свої права».  

Підліткам пропонуються картки, в яких описані 10 прав на які має кожна 

людина (за М. Дж. Смітом). 

Кожна людина має право на: 

1. сама судити про свою поведінку, думки і емоції, і нести 

відповідальність за наслідки; 

2. не давати ніяких пояснень і обґрунтувань, що виправдовують свою 

поведінку; 

3. самій вирішувати, чи відповідає вона і в якій мірі за інших людей; 

4. змінювати свої погляди; 

5. робити помилки і відповідати за них; 

6. сказати «я не знаю»; 

7. не залежати від доброї волі інших людей; 

8. чинити нелогічно; 
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9. сказати іншому «я тебе не розумію»; 

10.  сказати «мене це не хвилює». 

В обговоренні надати можливість розкрити суть цих прав, пояснити на 

прикладах. Підвести до думки, яку висловив сам Сміт – з точки зору прав 

особистості – обізнана людина знає свої права, користується ними, і при 

необхідності, відстоює їх. Асертивна людина – визнає за оточуючими ті ж 

права і прагне будувати відносини без порушення чиїхось прав.   

Модуль 5. Розвиток рефлексії та  цілепокладання. 

Мета: навчити усвідомлювати свої цілі та планувати способи 

досягнення цілей, здійснювати рефлексивний аналіз. 

Завдання: 

  дати визначення цілепокладання для підлітків 

 вивчити етапи постановки цілей 

 розвинути навичок самоорганізації та цілепокладання 

Методи (приклади):  

Міні-лекція.  

Визначається поняття цілей і цілепокладання. Надається алгоритм 

досягнення цілей: 

 1. Формулювання цілей; 

2. Визначення задач; 

 3. Аналіз ресурсів; 

 4. Реалізація дій для досягнення цілей. 

Вправа «Долоня».  

Кожен малює свою долоню на аркуші паперу (обвівши її). В центрі долоні 

напишіть свою мету (можна бажання). На кожному пальці напишіть, що 

необхідно для того, щоб ця мета була досягнута. Поруч запишіть, хто може 

вам допомогти у досягненні вашої мети. Проводиться загальна рефлексія. 

 

 


