
Тема : ВСТУП У ПЕНІТЕНЦІАРНУ ПСИХОЛОГІЮ. 

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗНАЧЕННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ  ПСИХОЛОГІЇ 

 
Психологія (від грецького «психе» - душа, «логос» - навчання) - наука про 

факти, закономірності і механізми психіки,  на основі і за допомогою яких 

здійснюється керування поведінкою та діяльністю, що мають у людини 

особистісний характер. 

На стику психології і юридичної науки існує юридична психологія. 

Однією з найбільш розвинутих галузей юридичної психології є 

пенітенціарна (від лат. Poenitentiarius - виправляти) психологія. Її також 

називають «кримінально-виконавчою» (за назвою відповідної галузі права) або 

«виправною» психологією. 

Пенітенціарна психологія - система наукових знань про закономірності 

психічної діяльності людей, включених у специфічні умови, у яких здійснюється 

процес виконання покарання. 

Предмет вивчення пенітенціарної психології складають факти, 

закономірності та механізми прояву психіки у окремих засуджених, соціально-

психологічні явища в їх середовищі, а також ефективність засобів впливу, що 

застосовуються співробітниками кримінально-виконавчих установ у процесі 

виконання різних видів покарання. 

Пенітенціарна психологія вивчає проблеми ефективності покарання, 

динаміку особистості засудженого в процесі виконання покарання, формування 

її поведінкових особливостей в умовах різних режимів, особливості ціннісних 

орієнтацій і стереотипів поведінки малої групи в умовах соціальної ізоляції, 

відповідність діючого кримінально-виконавчого законодавства завданням 

виправлення і перевиховання засуджених. Пенітенціарна психологія досліджує 

психологічні сторони перевиховання осіб, які вчинили злочини, заохочення їх до 

нормального існування в звичайній соціальному середовищі, динаміку 

особистості засудженого і фактори, що впливають на його перевиховання, 

структуру колективу засуджених, а також, розробляє практичні рекомендації по 

перевихованню та ресоціалізації засуджених. 

Пенітенціарна психологія як підгалузь юридичної психології вивчає: 

• історію вітчизняної та зарубіжної пенітенціарної психології; 

• психологію особистості засуджених; 

• соціально-психологічні особливості середовища засуджених; 

• психологічне обґрунтування головних засобів впливу на засуджених, 

методи вивчення їх особистості; 

• особистість і колективи співробітників пенітенціарних установ; 

• діяльність співробітників установ пенітенціарної системи, їх 

психологічну підготовку, в тому числі до дій в екстремальних умовах. 



 

 Пенітенціарна психологія включає наступні прикладні галузі: 

• психодіагностику особистості і середовища засуджених, а також 

особи і колективу працівників пенітенціарних установ; 

• психологічну корекцію засуджених та психологічну допомогу 

особам, які працюють в установах виконання і відбування покарань; 

• психологічне консультування засуджених та ін. 

 

 Як спеціальність і діяльність практичного психолога пенітенціарна 

психологія пов'язана з наступними напрямками: 

• психологічне діагностування засуджених; 

• психологічна корекція поведінки засуджених; 

• психологічне консультування засуджених; 

• психологічна підготовка співробітників пенітенціарних установ. 

 

 Основні завдання пенітенціарної психології: 

1) визначення системи принципів і методів вивчення особистості 

засуджених, адаптація наявних та розробка нових методик її вивчення, 

спрямованих на здобуття інформації з метою здійснення позитивного 

психологічного впливу; 

2) дослідження психологічних характеристик та динаміки особистості 

засуджених-вивчення їх психологічних особливостей, зумовлених віком, 

життєвим досвідом, характером вчиненого злочину тощо; виявлення 

закономірностей зміни психіки засуджених в умовах позбавлення волі; 

3) дослідження закономірностей утворення і функціонування груп 

засуджених - вивчення механізмів формування різних видів груп, їх структури та 

характеру впливу на учасників; 

4) визначення форм і методів психологічного впливу на особистість 

засуджених-цілеспрямований добір та реалізація системи групових та 

індивідуальних форм і методів психологічного впливу з метою найбільш 

ефективної корекції поведінки; 

5) дослідження психологічних чинників, що впливають на ефективність 

ресоціалізації засуджених-вивчення впливу основних (режим, праця, стосунки в 

групах засуджених та Ін.) і факультативних (родинні та дружні зв'язки на волі, 

захоплення та ін.) чинників; 

6) розробка психологічних рекомендацій щодо підготовки засуджених до 

життя на волі - підготовка та активізація їх психіки, формування психологічної 

готовності до життя в нових соціальних умовах; 

7) обґрунтування психологічної підготовки працівників установ 

відбування покарань, та ін.  
 



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ  ЗАСУДЖЕНОГО. 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ТА ПРОЦЕСІВ ЗАСУДЖЕНИХ. 

 

На питання, що таке особистість, психологи відповідають по-різному, і в 

різноманітності їх відповідей, а часто і в розходженні думок щодо цього 

проявляється складність самого феномена особистості. Кожне з визначень 

особистості, наявних у літературі (якщо воно включене в розроблену теорію і 

підкріплене дослідженнями), заслуговує того, щоб врахувати його у пошуках 

глобального визначення особистості. 

Одне з визначень звучить так: особистість - це людина, узята в системі таких 

її психологічних характеристик, що соціально обумовлені, виявляються в 

суспільних відносинах, є стійкими, визначають моральні вчинки людини, що 

мають істотне значення для неї самої і оточуючих. 

 

Можна виділити три основних напрямки кримінальної поведінки 

особистості: 

• Біологічний (антропологічний) пов'язаний з ім'ям Чезаре Ломброзо; 

• Психологічний (Р. Гарофало, Г. Тард, З. Фрейд); 

• Соціологічний (Е.Дюркгейм, Р.Мертон). 

Російські вчені Ю.М. Антонян, М.І. Єнікєєв, В.Є. Емінов вважають, що 

причини злочинної поведінки укладені в особистості злочинця, і, щоб зрозуміти 

їх, необхідно вивчити цю особистість, виявити ті зовнішні по відношенню до неї 

соціальні явища і процеси, які сформували її криміногенні риси. 

Вивчення особистості засуджених включає в себе знання механізмів і 

закономірностей поведінки та діяльності в умовах відбування покарання, впливу 

середовища злочинців і основних засобів виправлення, ресоціалізації та адаптації 

засудженого. Умови життя та діяльності засуджених у місцях позбавлення волі 

впливають на їх особу, на процес адаптації та ресоціалізації. 

Засуджені за однакових умов відбування покарання, по-різному проявляють 

себе. Це пов'язано, насамперед, з тим, що засуджені, які знадходять в 

пенітенціарних установах, мають особистий життєвий досвід, індивідуальну 

структуру психологічних властивостей і якостей. 

Структуру особистості засудженого утворюють три компоненти: вікові, 

статеві, конституційно-соматичні, нейродинамічні і т.п.  

Психологічна структура особистості - це сукупність психічних властивостей 

і якостей, що визначають соціально значущі форми діяльності і спілкування. Вона 

складається з декількох підсистем: а) системи ціннісних орієнтацій особистості - 

особистісних установок по відношенню до існуючих в суспільстві цінностей; б) 

системи основних життєвих функцій індивіда, які виражаються у відповідних 

потребах і є внутрішніми детермінантами його поведінки; в) системи зв'язків 



основних ціннісних установок особистості та її головних життєвих функцій; г) 

системи внутрішнього соціально-особистісного контролю індивіда, відображеної 

у свідомості інформації про реакцію інших людей на його поведінку. 

Психічні стани засуджених - це складне за своєю структурою психічне 

явище, яке поєднує настрій думок, почуттів, прагнень, та відношення людини до 

самого себе і оточуючого світу,  викликане умовами відбування покарання, та 

ставленням до вчиненого злочину. 

Перш за все, слід зазначити, що більшості засудженим притаманні 

специфічні стани — недовірливість, підозріливість, тривожність, дратівливість, 

збудливість, агресивність, а також пригніченість, почуття власної 

неповноцінності  та ін. Вони викликаються наступними чинниками: 

1) ізоляцією від суспільства і розміщенням у замкненому 

середовищі; 

2) обмеженням у задоволенні потреб, у першу чергу біологічних, 

через тотальну регламентацію поведінки;  

3) примусовим включенням до одностатевих соціальних груп. 

Жорстка регламентація поведінки правилами, що визначаються ворожим 

щодо засудженого середовищем, та наявність широкого спектру санкцій за їх 

порушення, формує пасивність і прагнення уникнути будь-яких змін. Оскільки 

засуджений живе у постійному тісному оточенні, порушення правил може 

відбутися і не з його вини, а з-за того, що його хтось підштовхнув, обмовив або 

неправильно витлумачив його слова. Тому необхідно не лише постійно 

контролювати власні вчинки, але і прораховувати можливі варіанти поведінки 

партнерів по спілкуванню. Невдоволення і ворожість посилюються через те, що 

конфлікти, які виникають у мікро середовищі засуджених, важко врегулювати, а 

можливості змінити оточення немає. Людина протягом тривалого часу знаходи-

тися в одній і тій самій соціальній групі, тому конфліктні ситуації нерідко 

переростають у злочини. 

Від усього цього занепокоєність і підозріливість набувають хронічного 

характеру, нагнітаючи постійну внутрішню напруженість. Зненацька може 

настати момент «вибуху», що супроводжується бурхливою агресією, яка, на 

перший погляд, здається невмотивованою. Найчастіше такій поведінці передує 

зовнішній спокій, що маскує глибокі психічні переживання, робить їх 

непомітними для стороннього ока. Однак причина агресивності завжди існує: 

вона полягає у гранично сконцентрованій внутрішній напрузі, для миттєвої 

розрядки якої буває досить зовсім незначного зовнішнього поштовху. 

По-друге, емоційним станам засуджених притаманна певна загальна 

динаміка. Динаміка особистості в умовах позбавлення волі — це сукупність 

«критичних» змін у психічному стані людини від початку кримінального 

розслідування і затримання до звільнення. Можна виділити наступні її етапи:  



1) після затримання — у психічному стані людини домінує страх перед 

майбутнім покаранням;  

2) після набуття вироком законної сили — психічний стан засудженого 

характеризується апатією, можливо, готовністю спокутувати провину;  

3) після прибуття до установи — розпочинається адаптація до нових умов 

життя, коли дуже гостро відчувається обмеження потреб, зміна звичних 

стереотипів; 

4) від 3-4 до 6-8 місяців перебування в установі — поява та розвиток 

інтересів у нових умовах життя (утворення неформальних груп, праця, 

побачення із родичами та ін.), що сприяє виникненню у засудженого позитивних 

емоцій та підвищує ступінь його психічної активності;  

5) адаптаційний період;  

6) період перед звільненням (3-8 місяців) — є дуже складним у зв'язку з 

очікуванням волі та труднощів, що можуть при цьому виникнути. 

Таким чином, потребують особливої уваги перші місяці ув'язнення. У цей 

час спостерігається найбільше виявів агресії, що призводить до самокаліцтва. 

Потім настає заспокоєність, яка мовою відомчих документів називається 

«початком виправлення і перевиховання». Психологи ж називають цей стан 

«психічним паралічем», коли людина ніби завмирає, поринувши в  очікування 

того, що ж буде з нею далі.  

Так, Ч. Беккарія, італійський просвітник і гуманіст, вважав, що поз-

бавлення волі не поступається за своєю болісністю смертній карі. Він писав: 

«Нещасний бачить, що стражданням його немає кінця, що із ув'язненням вони 

лише починаються. Дух наш здатен скоріше витримати і тяжчу, але 

швидкоплинну муку, аніж довгу і нескінченну». Згасання нервово-психічних 

проявів робить механізми поведінки неврегульованими, а спалахи агресії ще 

менш передбачуваними. Частішають випадки самогубства, причиною якого є 

втрата сенсу життя. 

У періоди перед звільненням занепокоєність посилюється, а внутрішня 

напруга зростає. Здавалося б, мусить бути навпаки: наближення очікуваної волі 

має приносити відчуття задоволення. Працівники місць позбавлення волі 

знають, що найнебезпечніший період у житті ув'язнених — останні місяці перед 

звільненням. Часто засуджені у цей період навіть намагаються тікати, що іде 

всупереч усякому здоровому глузду. Психологи називають це явище виникнення 

нездоланного страху перед моментом досягнення давно очікуваної мети 

«ефектом уникнення об'єкту». Засуджений розуміє, що свобода може 

перетворитися для нього у тяжке випробування: як зустрінуть його родина та 

колишні друзі, чи буде можливість знайти роботу та житло, як поставиться до 

нього оточення? Отже, керуючись принципами гуманістичної психології, можна 

стверджувати, що на кожному етапі перебування в місцях позбавлення волі 



засудженому потрібна психологічна допомога, яку може надати лише 

кваліфікований фахівець. 

На психологію особи засудженого впливає не тільки зміна його правового 

статусу; але і цілий ряд інших факторів. До них відносяться: позбавлення або 

обмеження волі і, як наслідок, послаблення колишніх соціальних зв'язків, 

позиція (як офіційна, так і не офіційна) засудженого в умовах відбування 

покарання, зрозуміння їм свого правового статусу, їх оцінка; соціальне 

середовище засуджених, ступінь суб'єктивної психологічної захищеності 

окремих осіб, сприйняття іншими членами мікрогруп, позитивно чи негативно 

направлених до засудженого; вплив основних засобів виправлення  та  

перевиховання,  їх   психолого-педагогічна обґрунтованість; взаємовідносини з 

адміністрацією, оцінками представників як вихователів чи тільки як виконавців 

кримінального покарання. 

Сам факт позбавлення волі є потужним емоційним фактором. Необхідно 

пам'ятати, що багатьом засудженим притаманні: 

- підвищена емоційна збудливість; 

- невміння, а часто небажання здержувати себе; 

- підвищена експресивність (від латинського, ехргеssіо - виразність проявів 

емоцій, якщо горе, то "ридаючи", якщо образа, або сварка, то з істерикою та 

скандалом); 

- відсутність співчуття, байдужість до чужого горя; 

- виражена залежність свого емоційного стану від впливу групи; 

- почуття своєї неповноцінності та безперспективності; 

- маскування істинних переживань.  

Формування емоційних станів і перевиховання почуттів у засуджених 

невід'ємно від корінної перебудови особистості, а тому є складним виховним 

завданням в діяльності установ. 

Структура середовища засуджених, які відбувають покарання, 

включає в себе:  

1) елементи загального соціального середовища (вплив на засуджених 

засобів масової інформації); 

2) колектив співробітників кримінально-виконавчої установи;  

3) побутові, виробничі та кліматичні умови; 

4) неофіційні (формальні) об'єднання засуджених 

5) соціально-психологічні явища в мікросередовищі засуджених. 

Мікросередовище засуджених істотно відрізняється від макросередовища 

вільних громадян. Це обумовлено ізоляцією людини від суспільства більшою, 

ніж на волі, інтенсивність впливу мікросередовища на особистість, схожістю 

доль і соціальних статусів засуджених. В умовах позбавлення волі зі сфери 

постійного спілкування засуджених випадають сім'я, трудові колективи, досягав 

організації, друзі. 



Мікросередовище засуджених є негативною з точки зору моральних норм, 

системи ціннісних орієнтацій, які в ній панують. Однак такі її елементи, як 

колектив співробітників, засоби масової інформації, можуть нейтралізувати тиск 

мікросередовища і утворити сприятливі умови для формування позитивного 

образу життя. 

Мікросередовище засуджених у виправній установі має наступні 

соціально-психологічні особливості: 1) замкнутість і обмеженість сфери 

спілкування; 2) ефект «публічності», що виникають у процесі постійного і 

повсюдного спілкування засуджених у всіх сферах життєдіяльності 

пенітенціарної установи, що приводить до інформаційної виснажуваності, втрати 

інтересу одне до одного, астенізація нервової системи; 3) наявність малих груп зі 

специфічною субкультурою: негативними нормами, звичаями і традиціями, 

спотвореними моральними принципами в оцінках себе та інших; 4) ієрархізація 

всередині малих груп і між ними, що виявляється в суворій неофіційному 

розподілі ролей, статусів, владних повноважень, матеріально-побутових пільг; 5) 

криміногенне спілкування, що включає умовні засоби спілкування з метою 

маскування злочинних цілей і дій; 6) наявність психічних відхилень у певної 

частини засуджених; 7) відсутність соціально-психологічної сумісності; 8) 

неминучість перебування в одному пенітенціарній установі осіб, які мають прямо 

протилежні цілі; 9) примусовий спосіб створення соціальної спільності 

засуджених. 

 

Поняття пенітенціарної субкультури коротко можна сформулювати 

наступним чином: тюремна субкультура - це образ життєдіяльності осіб, які 

відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що об'єдналися в кримінальні 

групи і дотримуються певних законів і традицій. Тюремна субкультура - 

сукупність духовних і моральних цінностей, що регламентують і упорядковують 

неофіційну життя засуджених в місцях позбавлення волі. Її соціальний шкода 

полягає в тому, що вона потворно соціалізує особистість, стимулює 

правопорушення. 

Субкультура засуджених не тільки органічна основа їхнього буття, а й 

спосіб, засіб їх захисту від зовнішнього вторгнення. 

Наявність або відсутність кримінальної субкультури в тому чи іншому 

закладі можна визначити за такими ознаками: 

• жорстка групова ієрархія (стратифікація) - своєрідний табель про ранги 

(причому найбільш яскраво це виявляється в закритих молодіжних колективах); 

• обов'язковість пунктах встановлених норм і правил і в той же час 

наявність системи окремих винятків для осіб, які займають вищі щаблі в 

злочинній ієрархії; 

• наявність ворогуючих між собою угрупувань, що конкурують за сфери 

впливу в установі; 



• поширеність тюремної лірики; 

• факти вимагання (грошей, продуктів харчування, одягу та ін.); 

• використання в мові кримінального закону (арго); 

• нанесення татуювань; 

• наявність кличок; 

• відмова від участі в суспільному житті; 

• відмова від роботи по благоустрою, деяких інших робіт; 

• групові порушення. 
 


