
ТЕМА 11. ОСНОВИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

План 

 

1. Поняття, предмет і завдання пенітенціарної психології. 

2.  Психологія особистості засудженого. Типологія осіб, які відбувають 

покарання. 

3. Динаміка особистості в умовах позбавлення волі (обмеження особистої 

свободи). Особливості проходження процесу адаптації засудженими. 

4. Колектив засуджених, його структура та  психологічна характеристика. 

5. Психологічний супровід ресоціалізації засуджених. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1) Що є об’єктом та предметом пенітенціарної психології? 

2) Які основні завдання ставить перед собою пенітенціарна психологія? 

3) Яке значення має вивчення пенітенціарної психології для майбутнього 

правника ? 

4) Розкрийте поняття та ознаки особистості засудженого. 

5) Чи є відмінність між поняттями "особистість" та "особистість 

засудженого"? У чому вона полягає? 

6) Назвіть основні позитивні психічні стани особистості засуджених. 

7) Назвіть негативні психічні стани особистості засуджених. 

8) Розкрийте особливості емоційно-вольової сфери засудженого. 

9) Чи впливає середовище місця позбавлення волі на особистість 

засудженого ? 

10) Чи є відмінність у психологічній характеристиці різних вікових 

категорій засуджених ? 

11) Психологічні особливості неповнолітніх засуджених. 

12) Психологічні особливості засуджених жінок. 



13) Що таке "група ризику" в середовищі засуджених? Яких осіб відносять 

до "групи ризику"? 

14) Які ви знаєте психологічні типології та класифікації засуджених ? 

15) Що таке кримінальна субкультура ?  

16) Які ви знаєте основні атрибути субкультури засуджених ? 

17) Розкрийте особливості колективу засуджених. 

18) Що таке динаміка особистості засудженого в умовах позбавлення волі ?  

19) Що таке психологічна адаптація засуджених ? 

20) Які ви знаєте об’єктивні та суб’єктивні психологічні фактори адаптації 

засуджених ? 

21) Розкрийте сутність поняття "ресоціалізація" засуджених. 

 

Завдання та задачі: 

 

1. Канадські вчені-психологи Замбі та Порпоріно (Zambie and 

Porporino), досліджуючи психологію засуджених та особливості їх адаптації у 

виправних закладах, з’ясували, що реакція засуджених на тюремне життя 

змінюється з часом, і ця зміна підпорядковується криволінійній залежності. 

Так, на початку терміну відбування покарання простежується зростання 

показників напруженості, потім - зниження, а згодом знову зростання в кінці 

терміну позбавлення волі. У початковий період перебування у місці 

позбавлення волі більшість засуджених переживають помітні емоційні 

розлади і зазнають труднощів із адаптацією. Зокрема, у багатьох 

простежуються ознаки помірної або навіть важкої депресії. Однак ця первинна 

реакція у більшості засуджених незабаром минає, і жодних тривалих 

емоційних розладів у них не виникає. Перед виходом із місць позбавлення волі 

у багатьох засуджених з’являються ознаки занепокоєння, безсоння, втоми і 

тривожності.  



1. Проаналізуйте ситуацію з погляду психології засудженого. 2. Чи 

можемо ми перенести результати дослідження на осіб засуджених в 

Україні? Відповідь обґрунтуйте. 

 

2. Стенфордський тюремний експеримент - психологічний експеримент, 

який 1971 року провів американський психолог Філіп Зімбардо, досліджуючи 

як впливає обмеження свободи та тюремне оточення на психіку людини, а 

також як впливає нав’язана людині соціальна роль на її поведінку. 

Добровольці грали ролі засуджених та охоронців в імпровізованій 

в’язниці, облаштованій у корпусі кафедри психології. Проте Зімбардо 

припинив експеримент достроково, через шість днів після його початку. 

1. У чому полягав Стенфордський тюремний експеримент? 2. Які 

психологічні особливості осіб засуджених та їх поведінки встановив 

Зімбардо? 3. Які психологічні особливості охоронців були виявлені ? 4. Якими 

були результати експерименту і  яка причина його дострокового припинення 

? 

 

 3. Цікавий і корисний для вивчення приклад зображено в кіноверсії 

драми Стівена Кінга "Втеча з Шоушенка" (1994 р.). Один із персонажів драми 

- бібліотекар Брукс Хетлен, провівши 45 років у в’язниці, безуспішно 

намагається вчинити новий злочин, щоб залишитися "вдома". Він вчиняє 

самогубство незабаром після "вимушеного" звільнення, не витримавши тягаря 

"свободи". 

 1. Яка психологічна проблема виникла в описаній ситуації ? 2. Які 

фактори її спричинили і чи можна було цього уникнути ? 

 


