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ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ УВ’ЯЗНЕНИХ ТА ЇХ ВПЛИВ  
НА ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ  

 
В статті розкрито вплив особистісних особливостей ув’язнених на 

соціальну, соціально-психологічну та психологічну адаптацію в умовах 
позбавлення волі. Показано, що серед чинників, які сприяють адаптації 
ув’язнених до місць позбавлення волі, можна виділити такі: готовність 
допомагати і співчувати, прагнення до співпраці, конформність, 
самоприйняття, прийняття інших, а також наявність сім’ї і дітей, 
наявність професії.  

Ключові слова: умови позбавлення волі, ув’язнені, особистісні особливості, 
дезадаптація, адаптація.   

 
В статье раскрывается влияние личностных особенностей на социальную, 

социально-психологическую и психологическую адаптацию в условиях лишения 
свободы. Показано, что среди факторов, способствующих адаптации 
заключенных к местам лишения свободы, можно выделить следующие: 
готовность помогать и сочувствовать; стремление к сотрудничеству; 
конформность, самопринятие, принятие других, а также  наличие семьи и 
детей,  наличие профессии.  

Ключевые слова: условия лишения свободы, заключенные, личностные 
особенности, дезадаптация, адаптация. 
 

The article focuses on the impact that the individual characteristics of prisoners 
have on their social, social-psychological and psychological adaptation in the 
conditions of detention. The evidence is given that the factors promoting the 
prisoners' adaptation to the places of detention include readiness for help and 
empathy, striving for co-operation, conformity, self-acceptance, acceptance of 
others, family and children, and vocational training. 

Key words: conditions of detention, prisoners, individual characteristics, 
maladaptation, adaptation.   
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Трансформації у суспільстві, що відбуваються за останнє 
десятиріччя, спричинили підвищення рівня його криміналізації. Окремі 
особи, перебуваючи у скрутному, на їх думку, безвихідному становищі, 
вдаються до незаконних дій, виправдовуючи їх цим становищем та 
неможливістю гідно існувати в умовах, які створила для них держава 
[2; 4; 8; 9]. Таким чином, збільшилася кількість злочинів, пов'язаних з 
незаконними операціями з житлом, нерухомістю та банківськими 
рахунками, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, що зумовило збільшення чисельності осіб, 
засуджених до відбування покарання у виді позбавлення волі на 
тривалий строк. Крім того, труднощі у відновленні свого соціального 
статусу та поверненні до нормальних умов життя призводять до того, 
що особи, які відбули покарання та звільнилися з установ відбування 
покарань (далі - звільнені особи), повертаються на кримінальний шлях, 
через що підвищується рівень рецидиву злочинів [6; 7]. Саме через це 
зростає загальна значимість дослідження проблем правопорушної 
поведінки, особистості злочинця, психології засудженого, в тому числі 
проблем адаптації до умов позбавлення волі. Перспективним у цьому 
напрямку є дослідження проблеми адаптації засуджених до умов 
позбавлення волі, їх особистісних особливостей, зокрема, в умовах 
впливу пенітенціарного стресу. 

Наукові дослідження у вітчизняній (В.Ф. Пирожков, О.І. Папкін, 
В.І. Поздняков і ін.) та іноземній психології (В. Франкл, V.R. De Rosia, 
L. Goodstene, A.U. Kirkpatrick, E. Zambl ін.) показують, що первісний 
період адаптації у виправній установі для засуджених є найбільш 
складним. На цьому етапі засуджені стикаються із численними 
труднощами, новими вимогами до їхньої поведінки та вчинків. У цей 
період у засуджених формується певне відношення до режиму, 
представників адміністрації, конкретним засудженим і групам 
засуджених, виробляється стратегія поведінки відбування покарання у 
виправній установі [1; 3].  

У сучасній психології надається значна увага дослідженню 
делінквентної поведінки (О.Д. Глоточкін, Н.С. Гук, К.С. Лебединська, 
В.М. Оржихівська, О.В. Пирожков, В.М. Синьов, В.А. Худик,), зокрема 
дослідженню психологічного стану людини, позбавленої волі.  

Натомість проблема адаптації до місць позбавлення волі, і як 
наслідок впливу особистісних особливостей засуджених в умовах 
позбавлення волі, розробки засобів корекційного впливу на них 
залишаються до сьогодні недостатньо вивченими. 

Виходячи з означеного, основні завдання дослідження полягали у 
вивченні впливу особистісних особливостей ув’язнених на соціальну, 



75 

соціально-психологічну та психологічну адаптацію в умовах 
позбавлення волі. 

Дослідження проводилося протягом 2005 - 2009 років і включало 
декілька етапів. 

На першому етапі визначалися мета, завдання, теоретико-
методологічні підходи до дослідження. Були проаналізовані документи, 
системи МВС, що стосуються пенітенціарної системи. На цьому етапі 
усвідомлювалися гуманістичні напрями по удосконаленню 
кримінально-виконавчьої системи на підставі досвіду роботи в 
Слов’яносербській виправній колонії № 60 (с. Лозовське 
Слов’яносербського району Луганської області). Були одержані дані 
про позитивний вплив сімей ув’язнених на їх правову самосвідомість і 
перевиховання. На цьому етапі основну увагу надавалося вивченню 
особистості ув’язненого, її труднощам в процесі формування і 
особливостям прояву на різних рівнях соціалізації. 

На другому етапі було поставлено завдання чітко обгрунтованого, 
наукового аналізу документації: особистих справ, характеристик, історії 
життя, тобто на цьому етапі проводився збір психологічного анамнезу 
засудженого. Даний етап роботи проводився вже в Луганському 
слідчьому ізоляторі управління ДДУПВП в Луганській області. 

На третьому етапі психологічна служба стала набувати 
дослідницький, пошуковий характер. Зокрема, були визначені 
пріоритетні напрями в роботі з засудженими, ув'язненими і 
співробітниками слідчого ізолятору. Розвиток ідеї створення 
психологічної служби також проходив декілька етапів. Якщо на 
першому етапі психологічна допомога не мала єдиної концепції роботи, 
то на другому етапі створювалося середовище, умови, необхідні для 
концептуалізації психологічної служби в рамках гуманістичної 
психології. Третій етап характеризувався визначенням принципів, 
змісту і задач надання психологічної допомоги ув'язненим в місцях 
позбавлення волі при їх адаптації і реадаптації після звільнення. 

В процесі організації дослідження була виявлена необхідність 
усвідомлення режиму утримання як особово значущої величини для 
адаптації до місць позбавлення волі. Всі служби сталі розуміти, що 
доведення до засуджених умов утримання і режиму як особово 
значущого елемента адаптації стає не тільки однією з необхідних умов 
виконання установою своїх функцій, але і елементом їх перевиховання і 
правової свідомості. У зв'язку з цим під час щоденного обходу 
режимних приміщень співробітниками установи і представниками 
адміністрації сталі проводитися огляди технічного і санітарного стану 
камер, розглядатися скарги і заяви засуджених, розв'язуватися побутові 
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питання. В результаті знизилися не тільки конфлікти і кількість 
порушень в камерах, але і припинилися скарги у вищестоящі інстанції, 
оскільки всі питання сталі розв'язуватися оперативно, на місцях.  

На останньому етапі дослідження ув'язненим пропонувалися 
розроблені спільно з ними при їх діагностиці програми адаптації. Ті ж, 
хто готувався до звільнення, знайомився не тільки з психологічними 
рекомендаціями, але і проходив соціально-психологічний тренінг. 

Такі основні етапи дослідження, проведеного за 4 роки. Тепер 
перейдемо до опису вибірки випробовуваних і організації дослідження. 

Останній етап дослідження проводився в слідчому ізоляторі.  
В нашому дослідженні брали участь ув’язнені, які знаходилися в 

камерах загального утримання (надалі – І група), в кількості 119 (55,3%) 
осіб а також засуджені для виконання робіт господарського 
обслуговування (ІІ група) в кількості 96 (44,7%) осіб. Одна з гіпотез 
нашого дослідження полягала в тому, що ув'язнені ІІ групи будуть 
більш адаптовані як до місць позбавлення волі, так і до звільнення, ніж 
ув'язнені з камер. Цю гіпотезу ми будували, спираючись на умови 
змісту, відмінні для ув'язнених з камер і осуджених з господарського 
обслуговування чи благоустрію. Для того, щоб пояснити наше 
припущення, необхідно надати увагу цим умовам і правилам. 
Підозрювані і обвинувачені розміщуються по камерах загального 
утримання відповідно до встановлених норм і вимог. Засуджені ж, 
залишені в слідчому ізоляторі для виконання робіт по господарському 
обслуговуванню чи благоустрію, містяться в незачинених загальних 
камерах окремо від інших осіб на умовах, передбачених кримінально-
виконавчим кодексом. Правила внутрішнього розпорядку для 
осуджених з господарського обслуговування чи благоустрію 
передбачають, що в кожній виправній установі організовується строго 
регламентований розпорядок дня. Розпорядок дня включає час підйому, 
відбою, туалету, фізичної зарядки, їжі, знаходження на роботі, участь у 
виховних і спортивно-масових заходах. Передбачається безперервний 
восьмигодинний сон засуджених і надання ним особистого часу. На 
відміну від ув'язнених в камерах засуджені ІІ групи, виконують певні 
господарські роботи, відповідні їх кваліфікації, мають деяку свободу 
пересування в межах установи, володіють великими пільгами в 
кількості надання короткострокових і тривалих побачень, а також в 
порядку отримання посилок, передач і бандеролей. Всі вище означені 
умови, поза сумнівом, сприяють більш успішній адаптації ув'язнених до 
місць позбавлення волі в порівнянні з перебуванням в камерах, а також 
більш урівноваженому психологічному стану. 
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Всього в дослідженні взяло участь 215 ув'язнених. Вік 
досліджуваних – від 20 до 45 років, освіта в основному середня або 
середньо-спеціальна. В більшості своїй вони засуджені за крадіжки, 
грабежи, розбій, хуліганство, а саме за крадіжки – 42 %; вживання чи 
розповсюдження наркотиків – 16 %; грабіж – 13 %; розбій – 7 %; 
хуліганство – 6 %; тяжкі тілесні пошкодження – 4 %;  згвалтування – 3 
%; навмисне вбивство – 2 %; зброя –1,5 %; інше –5,5 %. 

Серед досліджуваних були ті, хто мав одну судимість і ті, хто 
засуджений двічі. Ці дані представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Наявність судимостей у досліджуваних  

Вік 
досліджуваних 

Перша 
судимість 

Друга судимість Всього по 
вибірці 

 N % N % N % 
20-25 18 8,4 31 14,4 49 22,8 
26-35 31 14,4 43 20 74 34,4 

Старше 35 44 20,5 48 22,3 92 42,8 
Всього по 

вибірці 
93 43,3 122 56,7 215 100 

 
Як видно з таблиці 1 першу судимість мали 8,4 % ув'язнених у віці 

від 20 до 25 років, а другу в цьому віці мали 14,4% ув'язнених. Перша 
судимість в ув'язнених у віці 26-35 років була у 14,4 %, а друга – у 20 
%. Перша судимість у осіб старше 35 років була у 20,5 % 
досліджуваних, а друга – у 22,3 %. Таким чином, друга судимість була 
більш ніж у половини всіх обстежуваних. 

По вікових характеристиках основна маса ув'язнених знаходиться на 
такому етапі онтогенезу, у якого, за словами Б. Г. Ананьєва, є «енергія 
старту». Парадоксально, але ця енергія мала явно виражену негативну 
характеристику –порушення закону. 

Було проведено психологічне тестування – спочатку пілотажне, а 
потім основне. Участь в тестуванні була добровільною і проводилася з 
невеликими групами (ув'язнені, як з камер, так і з господарчого 
обслуговування приходили в кабінет психолога по 3-5 осіб). 
Дослідження проводилося окремо з ув'язненими з камер і окремо з 
осудженими з благоустрію. Робота з повним пакетом методик 
пілотажного дослідження займала 3 - 4  години, тому воно 
проводилося в два, а в деяких випадках і в три прийоми. Тестування в 
основному дослідженні займало 1 - 1,5 години, тому проводилося в 
один етап.   
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Відповідно до цілей і задач дисертаційного дослідження, в 
дослідженні були використані наступні методи: аналіз особистих справ 
засуджених і ув'язнених для складання анамнезу життя: аналізувалися 
особливості сім'ї, мешкання, умов життя, професійної діяльності 
людини до потрапляння в місця позбавлення волі, а також картина 
вчиненого їм злочину; індивідуальна бесіда, яка проводилася для 
з'ясування особливостей адаптації ув'язнених до місць позбавлення 
волі, а також виявлялися їх плани після звільнення; спостереження, яке 
полягало в систематичному і цілеспрямованому вивченні психічних 
явищ (зокрема, особливостей поведінки, характеру спілкування, 
емоційних і поведінкових реакцій на різні події і стрес-чинники і т. ін.) 
з метою виявлення специфічних змін в певних умовах; блок 
психологічних тестів: а)анкета для визначення рівня соціальної, 
соціально-психологічної і психологічної адаптації; б)тест діагности 
міжособистісних відносин Т. Лірі; методика діагности показників і 
форм агресії А. Басса і А. Даркі (адаптація Л. Почебут); методика 
діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і 
Р. Раймонда; методика визначення змістожиттєвих орієнтацій 
(адаптація Д. Леонтьєва) [5]. 

Обгрунтуємо вибір даних методик дослідження. Перш за все, кожна 
з них розкривала особистісні особливості: мотиви, значення, цінності, 
установки, інтереси, уявлення про себе і про інших людей. Тобто ті 
особистісні складові, які додають поведінці людини спрямованість, 
мету, роблять її життя осмисленої, контролюють і підпорядковують її 
певним нормам і цінностям. Це те, що допомагає людині скласти власну 
картину миру і знайти в ній своє місце. Кожна методика в цьому 
значенні доповнювала іншу. В комплексі ці методики давали 
можливість розкривати одночасно і адаптацію ув'язнених до місць 
позбавлення волі, та їх реадаптацію. З другого боку, для того, щоб 
пристосуватися до умов життя, що змінюються, треба володіти певними 
навичками, механізмами взаємодії з оточуючими і ситуаціями. 
Причому, наявність у людини широкого спектру таких механізмів 
(патернів поведінки) і гнучкість в умінні використовувати їх буде більш 
ефективною для адаптації та реадаптації. 

Методики, що використовуються нами в дослідженні, були підібрані 
на підставі цих припущень. Перша група методів дозволяла вивчити 
глибинну спрямованість особистості, її базові компоненти, особливості. 
Для цих цілей ми вибрали такі методики, як «Змістожиттєві орієнтації» 
Д. Леонтьєва, «соціально-психологічна адаптація» К. Роджерса і 
Р. Даймонда. Друга група методів була спрямована на вивчення 
соціально-психологічних особливостей взаємодії людини з оточуючим 
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світом. Це такі методики як: тест діагностики міжособових відносин 
Т. Лірі, методика діагностики показників і форм агресії А. Басса і 
А. Даркі (адаптація Л. Почебут).  

При вивченні соціально психологічних умов  адаптації ув'язнених до 
місць позбавлення волі ми розглянемо чинники адаптації, розбивши їх 
на 3 групи: соціальні, соціально-психологічні і психологічні.  

Під соціальною адаптацією ув'язнених до місць позбавлення волі ми 
розуміємо знання ув'язненими своїх прав і обов'язків в місцях 
позбавлення волі, знання і виконання режимних вимог і розпорядку 
дня, а також орієнтація в різних службах установи для обігу з питань, 
що цікавлять їх, пред’явлення скарг, заяв і т.п. На нашу думку, всі 
перераховані вище вимоги для соціальної адаптації до місць 
позбавлення волі залежатимуть від соціального статусу засудженого; 
його віку, соціального положення, наявності сім'ї і дітей, інших 
біографічних даних. На наш погляд, такий взаємозв'язок існує тому, що 
чим більш багатий досвід соціальних контактів і взаємодії з різними 
соціальними інститутами мав чоловік на волі, тим легше йому 
використовувати цей досвід в місцях позбавлення волі. В таблиці 2 
представлені дані, що відображають різні біографічні дані ув’язнених, 
які брали участь в дослідженні. 

Таблиця 2 
Біографічні дані досліджуваних 

Характеристика даних І група ІІ група Загальна вибірка 
Середній вік (роки) 35,3 37,5 36,4 
Середній термін 
відбування 
покарання в місцях 
позбавлення волі 
(роки) 

4,1 3,4 3,7 

Мають дітей (%) 17,7 26,9 44,6 
Мають сім'ю (%) 15,3 27,9 43,2 
Раніше мали 
судимість, у тому 
числі умовно (%) 

56,7 - 56,7 

 
Як видно з таблиці 2, середній вік всієї вибірки складає 36,4 роки. 

При цьому по віку особливих відмінностей між групами немає. 
Особливо відзначимо, що цей вік знаходиться на середині життєвого 
шляху людини і відповідає не тільки нижній межі активності і 
працездатності людини, але і є визначальною для побудови людиною 
свого життя, сім'ї і кар'єри. 
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Цікаво відзначити той факт, що засуджені для виконання робіт з 
господарського обслуговування чи благоустрію, в 1,5 рази більше, ніж 
ув'язнені з камер, мають дітей і майже в 2 рази частіше мають сім'ю 
(знаходяться у шлюбі, у тому числі, в цивільному). Як ми бачимо, 
наявність сім'ї і дітей може бути сильним адаптуючим чинником, 
стимулюючим ув'язненого до зміни умов свого життя, що дозволяє 
йому, з одного боку, адаптуватися до умов утримання і режиму, а з 
іншого, прагнути більш швидкої адаптації при звільненні. Проте, варто 
звернути увагу на те, що відсоток засуджених, які мали дітей і тих, хто 
перебуває у шлюбі (у тому числі в цивільному), не співпадає по всій 
вибірці приблизно в 30% випадків. Причому у засуджених з камер 
загального утримання таке неспівпадання більше і складає приблизно 
35%. Це може свідчити про те, що серед осіб, які знаходяться в 
ув'язненні, дуже великий відсоток розлучень, що є, відповідно, 
деморалізуючим і дезадаптуючим чинником. 

Якщо звернутися до останнього рядка таблиці 2 про повторну 
судимість, то можна бачити, що в цілому по вибірці рецидив має місце 
в половині випадків (56,7 %). Причому, серед ув'язнених в камерах 
загального утримання цей відсоток в 4 рази перевищує відсоток в ІІ 
групі. Аналіз судимостей свідчить про те, що наявність судимості (у 
тому числі умовної) значно підвищує вірогідність попадання в місця 
позбавлення волі повторно. Можна припустити, що наявність судимості 
дозволяє краще адаптуватися до кримінального середовища, але 
утруднює адаптацію до нормальних умов життя і роботи. Провівши 
аналіз особистих справ ув’язнених, ми одержали наступні дані про 
рівень їх освіти, наявність професії і місця постійної роботи до 
ув’язнення (див. таблицю 3). 

Таблиця 3 
Освіта і наявність професії у досліджуваних 

Наявність освіти Наявність професії 
 N %  N % 
Середня 123 57,2 Мають професію 159 73,9 
Неповна 
середня 

42 19,5 Не мають певної 
професії 

56 26,1 

Середньо-
спеціальна 

50 23,3 На момент 
позбавлення волі 
не мали 
постійного місця 
роботи 

173 80,5 
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З таблиці 3 видно, що основна маса ув'язнених має середню освіту і 
лише в четверті випадків - середньо- спеціальну. Невідповідність між 
наявністю спеціальної освіти і наявністю професії можна пояснити тим, 
що ув'язнені одержали свої професії, навчаючись безпосередньо на 
місцях роботи і більшою мірою займаючись некваліфікованою працею. 
Тут важливо відзначити той факт, що більше половини з них на момент 
затримання не мали постійного місця роботи, числилися безробітними 
або мали випадкове заробітчанство. З цих даних видно, що відсутність 
освіти, професії і місця роботи є чинником ризику для потрапляння в 
місця позбавлення волі. Також ми можемо припустити, що ці чинники 
можуть в деякій мірі ускладнювати адаптацію до місць позбавлення 
волі, оскільки, наприклад, для того, щоб перевестися для виконання 
робіт з господарського обслуговування чи благоустрію, треба мати яку-
небудь професію або хоча б володіти якимись практичними навичками.  

Підводячи підсумки аналізу біографічних даних, можна сказати, що 
вік ув'язнених в місцях позбавлення волі є найпродуктивнішим не 
тільки для побудови свого життя – особистого і професійного, але і для 
соціальної активності. І якщо врахувати, що в середньому їм належить 
відбувати термін покарання ще протягом як мінімум 3 років (як видно з 
таблиці 2), то стає зрозумілою вся соціальна небезпека даної ситуації. І 
небезпека ця полягає, з одного боку, в тому, що суспільство і державу 
позбавлено можливості належним чином використовувати знання, 
кваліфікацію, працю, творчий і інтелектуальний потенціал осіб, які 
знаходяться в місцях позбавлення волі. А з другого боку, ув’язнені, 
звільняючись з місць позбавлення волі, вимушені часто починати все «з 
нуля», не маючи не тільки професійного досвіду, постійного місця 
роботи і погано орієнтуючись в нових для них після звільнення 
соціально-економічних умовах, але, часом не маючи навіть сім'ї, яка, як 
свідчать одержані нами дані, могла за цей час вже розпастися. Все це 
показує складність ситуації, що склалася, а також доводить 
необхідність створення спеціальних служб, які займалися б не тільки 
реадаптацією ув'язнених при звільненні, але і, як наслідок, 
профілактикою рецидивної злочинності. 

Отже, враховуючи результати, одержані при аналізі біографічних 
даних, можна припустити, що існують чинники, які сприяють адаптації 
і чинники, що ускладнюють її. До чинників, що сприяють адаптації до 
місць позбавлення волі, можна віднести наступні: наявність сім'ї, 
наявність дітей; наявність судимостей, наявність професії. До чинників, 
що ускладнюють адаптацію до місць позбавлення волі, можна віднести 
відповідно: відсутність сім'ї, відсутність дітей, відсутність судимостей, 
відсутність професії. 
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Під соціально-психологічною адаптацією до місць позбавлення волі 
нами розумілося уміння ув'язнених встановлювати міжособові 
відносини – як формальні (ділові, наприклад, з представниками 
адміністрації), так і неформальні (дружні), ефективно взаємодіяти з 
іншими людьми і адекватно виражати свої відчуття і потреби. 

Нижче обговоримо результати дослідження по методиці діагностики 
міжособової взаємодії Т. Лірі. На рисунку 1 наведено діаграму типів 
міжособистісної взаємодії (за методикою Т. Лірі) 
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Рис. 1. Діаграма типів міжособистісної взаємодії  

(за методикою Т. Лірі) 
 

Як видно з діаграми, середні бали по всіх показниках у обох груп не 
перевищують 8 балів, що може свідчити про адаптивну поведінки даної 
вибірки і адекватну самооцінку. 

Загалом, показники по даній методиці в ув'язнених з камер 
загального утримання та засуджених для виконання господарських 
робіт приблизно однакові, але в той же час в ув'язнених з камер 
показники вище за всіма шкалами, окрім шкал «Авторитарність» і 
«Агресивність» (різниця між ними складає 0,2 і 0,5 бали відповідно). 
Для того, щоб більш наочно уявити собі портрети вибірок, ми 
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побудували дискограму за даними методики, яка має 8 октантів, 
відповідних варіантам міжособових відносин (див. рис. 2 ) .  

З діаграми і дискограми видно, що ув'язнені з І і ІІ групи  однаково 
оцінюють себе як упевнених, наполегливих і прямолінійних. Крім 
цього, вони однаковою мірою оцінюють себе як схильних до співпраці з 
референтною групою, доброзичливих. 

Не дивлячись на незначні відмінності в середніх по даній методиці, 
ув'язнені з камер оцінюють себе все ж таки як більш незалежних і 
наполегливих в цілях; їх думки і вчинки більш реалістичні і наповнені 
великим скептицизмом; у відносинах з іншими людьми вони більш 
схильні до недовірливості і настороженості. В той же час вони більше, 
ніж ув'язнені із ІІ групи оцінюють себе як залежних, підпорядкованих і 
більше потребуючих допомоги і довіри з боку оточуючих. Ув'язнені з 
камер також проявляють готовність допомагати оточуючим, 
демонструють виражене відчуття відповідальності. 
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Рис. 2. Дискограма типів міжособистісної взаємодії  
(за методикою Т. Лірі) 
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При переході засуджених для виконання робіт з господарського 
обслуговування спектр типів міжособової взаємодії розширюється. В 
цій вибірці, окрім 8 октанта, вираженими є також 1 октант – 
«авторитарний» тип і 7 – «доброзичливий». Ці типи міжособових 
взаємодій характеризуються оптимістичністю, підвищеною активністю, 
вираженою мотивацією до досягнення, соціальною активністю у 
вигляді лідерських тенденцій. При цьому присутня емоційна 
нестійкість, високий рівень тривожності, підвищена чутливість, 
залежність самооцінки від думки значущих інших. 

Підводячи підсумок порівняльному кількісному аналізу даних по 
методиці Т. Лірі, можна зробити висновок що ув'язнені, які знаходяться 
в камерах, через об'єктивні умови їх життя відчувають себе більш 
залежними, підпорядкованими. В такому способі життя спілкування 
стає для них однією з найважливіших форм існування, яке допомагає їм 
не тільки структурувати час, але і реалізувати себе, добитися певного 
статусу в групі, налагодити контакти, у тому числі і з адміністрацією. 
Причому у взаємодії з іншими у них поєднуються такі тенденції, як 
бажання допомагати і співчувати, а також настороженість. При цьому 
вони мають велику потребу в допомозі і довірі з боку оточуючих, що 
ми можемо розглядати як запит на психологічну допомогу і підтримку. 
Ув'язнені з господарського обслуговування відчувають себе більш 
незалежно, оскільки вони мають нагоду бути активними, 
самореалізуватися, активно впливати на оточення. Але за це вони 
своєрідно психологічно розплачуються у вигляді залежності від інших, 
тривожністю, емоційною лабільністю. 

Наступною складовою соціально-психологічного рівня адаптації 
ув'язнених до місць позбавлення волі є рівень агресивності. Розглянемо, 
які форми агресивної поведінки і в якому ступені виражені у 
досліджуваних І та ІІ групи за даними аналізу форм агресивної 
поведінки (методика Басса-Даркі). По тесту Басса-Даркі в двох групах 
показники знаходяться в межах середнього рівня агресивності. На рис. 
3 наочно відображено рівні агресії досліджуваних. 
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Рис. 3.  Діаграма рівнів агресії досліджуваних 
 

На діаграмі видно, що серед поширених видів агресивної поведінки 
серед ув'язнених (як І так і ІІ групи) – вербальна агресія, фізична агресія 
і самоагресія. Такі види агресивної поведінки як наочна і емоційна 
агресія менш виражені. Дані дозволяють стверджувати, що агресія 
ув’язнених більшою мірою спрямована, перш за все, на людину – 
іншого або себе, – і у меншій мірі – на предмети. Такий напрям агресії 
може відображати високий рівень психологічної стомленості від 
необхідності знаходитися в постійному контакті один з одним і не мати 
при цьому нагоди змінити круг спілкування або побути наодинці. З 
діаграми видно також, що рівень агресивності в ув'язнених з І групи 
більш високий по всіх показниках, ніж в ув'язнених з ІІ групи.  

Тепер звернемося до таких складових соціально-психологічного 
рівня адаптації у різних груп ув’язнених, як прийняття себе і інших, 
інтернальність, домінування, емоційний комфорт і схильність 
запобігати вирішення проблем. Ці дані були одержані на підставі 
результатів аналізу по методиці К. Роджерса і Р. Даймонда «Соціально-
психологічна адаптація» і наочно відображені на діаграмі (див. рис. 4).  
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Рис. 4. Діаграма розподілу складових соціально-психологічної 

адаптації 
 

На діаграмі (див. рис. 4) видно, що ув'язнені з ІІ групи в цілому по 
всіх показниках більш адаптивні, ніж ув'язнені з І групи, хоча значення 
за різними шкалами між групами дуже близькі. 

Як видно з діаграми, ув'язнені з ІІ групи в порівнянні з ув'язненими з 
І групи більш схильні приймати інших людей і себе, відчувають себе 
емоційно більш комфортно, вірять в можливість самому змінювати своє 
життя, більше схильні до домінування і менше – до відходу від рішення 
проблем. 

Результати дослідження соціально-психологічних умов  адаптації 
приводить до таких висновків: в соціально-психологічній адаптації 
ув’язнених істотну роль відіграють наступні чинники: самосприйняття; 
інтернальність; прийняття інших; низький рівень агресивності; 
наявність декількох типів міжособової взаємодії, тобто більш широкий 
спектр патернів соціальної поведінки. Ув'язнених з ІІ групи  можна 
вважати в цілому краще адаптованими в соціально - психологічному 
плані до місць позбавлення волі. 
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   Це може свідчити про те, що для успішної адаптації до місць 
позбавлення волі необхідно мати певну «концепцію життя», що 
включає широкі погляди на природу людини, віру у власні можливості 
управляти своїм життям, наявність різних моделей взаємодії з іншими 
людьми, що виключають або знижують агресивність. 

Під психологічною адаптацією до місць позбавлення волі ми 
розуміли можливість увьязненого усвідомлено звертатися до своїх 
внутрішніх ресурсів, особистісних якостям, наявність своєрідної 
внутрішньої опори, яка допомогла б справитися з кризою (наприклад, 
бачення значення в тому, що відбувається, наявність цілей і мотивації 
для подолання труднощів).  

Розглянемо результати аналізу по методиці Д. Леонтьєва 
«Змістожиттєві орієнтації» (ЗЖО), які наочно відображено на діаграмі 
(див. рис. 5). 
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Рис. 5. Діаграма параметрів розподілу змістожиттєвих орієнтації 

у досліджуваних 
 
Як видно з діаграми, ув'язнені з ІІ групи в цілому дещо вище 

оцінюють ступінь усвідомленості свого життя, ніж ув'язнені з І групи, 
хоча значення за різними шкалами між групами дуже близькі. Для 
досліджуваних ІІ групи в порівнянні з досліджуваними з І групи 
характерна більш висока цілеспрямованість, наявність в майбутньому 
певної мети, яка додає життю свідомість і спрямованість. Крім того, у 
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обох групах бали за шкалами «Цілі в житті» і «Процес життя» більші, 
ніж по шкалі «Результативність життя». Це може свідчити про те, що 
ув'язнені в цілому схильні сприймати процес свого життя як цікавий, 
насичений і наповнений значенням; крім цього, значення їх життя 
додають також цілі в майбутньому. Проте пройдений відрізок життя 
сприймається ними при цьому як недостатньо продуктивний і 
усвідомлений. Для стороннього спостерігача задоволеність власним 
життям в слідчому ізоляторі може показатися безглуздою або 
парадоксальною. Проте досвід роботи і спілкування з ув'язненими 
показує, що таке відношення до власного життя складає для багатьох з 
них основу виживання і адаптації. Багато хто з ув'язнених вважає, що 
для того, щоб їм вижити в місцях позбавлення волі, вони повинні 
відноситися до свого життя так, як якби вони відносилися до нього на 
волі: зовнішні умови і обставини не повинні змінювати внутрішніх 
принципів і правил, вони можуть лише укріпити їх. Багато хто говорить 
про те, що як тільки ув'язнений починає вважати, що те, що 
відбувається в його житті зараз – незначуще, байдуже для нього, не має 
сенсу і цінності, може бути викреслено,  – він тут же втрачає 
внутрішню опору, сили і бажання жити далі. Говорячи словами В. 
Франкла, він внутрішньо ламається, деградує тілесно і духовно. 

Зацікавленість в своєму справжньому житті і спрямованість на 
майбутні цілі є, на наш погляд, могутнім чинником для адаптації як до 
життя в місцях позбавлення волі, так і для життя після звільнення. Як 
писав В. Франкл: «...передбаченість «кінця» і націленість на якийсь 
момент в майбутньому утворюють ту духовну опору, яка така потрібна 
ув'язненим, оскільки тільки ця духовна опора в змозі захистити людину 
від руйнівної дії сил соціального оточення, що змінюють характер, 
утримати її від падіння» [10, 153]. 

Дослідження локусу контролю досліджуваних показує, що, не 
дивлячись на приблизно однакові бали за  шкалами в ув'язнених з 
різних груп, рівень прийняття особистої відповідальності в ув'язнених з 
ІІ групи дещо вищий. Проте у обох груп присутній цікавий феномен: 
вони вірять, що людині в принципі дано контролювати своє життя, 
вільно ухвалювати рішення і втілювати їх в життя, але не завжди 
відносять це до себе. Інакше кажучи, не дивлячись на те, що в 
ув'язненого є віра в керованість життя, знаходячись в місцях 
позбавлення волі, віра у власні сили, в можливість контролювати події 
свого життя притупляється. Це свідчить про те, що в ув'язнених, які 
знаходяться в місцях позбавлення волі, частково закритий доступ до 
таких внутрішніх ресурсів, що забезпечують адаптацію до умов 
середовища, що змінюються, як змістожиттєві орієнтації, усвідомлення 
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і осмислення прожитого відрізка життя, ухвалення відповідальності за 
власне життя. 

Отже, можна зробити такі висновки про чинники психологічної 
адаптації: інтерес і емоційна насиченість життя, а також наявності цілей 
в майбутньому є одним з чинників адаптації до місць позбавлення волі. 
В ув’язнених, особливо з камер загального утримання, особистісні 
змісти представлені менш усвідомленими. 

Таким чином, підводячи підсумок аналізу обох вибірок за даними 
використаних нами в дослідженні методик, можна зробити наступні 
висновки: по-перше, у досліджуваних, які виконують роботи з 
господарського обслуговування і благоустрію та у досліджуваних з 
камер загального утримання є як загальні, так і специфічні особливості 
адаптації до умов позбавлення волі, а саме в адаптації ув’язнених 
велику роль грає своєрідна концепція життя, яка включає широкі 
погляди на природу людини, у тому числі і віру у власні можливості 
управляти своїм життям. При цьому в портреті особистості ув'язненого 
можна виділити характерні риси: вони оцінюють себе як 
упевнених, авторитетних і наполегливих; в критичних ситуаціях 
схильні до фізичної або вербальної агресії, основне значення життя 
бачать в її емоційній насиченості в теперішньому часі і в майбутніх 
цілях. Можна також припустити, що наявність сім'ї і дітей, а також 
минулих судимостей дозволяє швидше адаптуватися до умов 
позбавлення волі; по-друге, специфічні особливості адаптації до місць 
позбавлення волі у досліджуваних означених груп полягають в тому, 
що ув'язнені з камер через об'єктивні причини (режиму, умов 
утримання і т.ін.) схильні до недовірливості, залежності, підлеглості; 
вони більше потребують допомоги і підтримки. Їх свідомість власного 
життя нижче, ніж у досліджуваних ІІ групи; для них менш доступні 
внутрішні ресурси змістожиттєвих орієнтації; по-третє, серед чинників, 
які сприяють адаптації ув'язнених до місць позбавлення волі можна 
виділити готовність допомагати і співчувати; прагнення до співпраці; 
конформність, здатність підкорятися; самоприйняття; інтернальність; 
ухвалення інших; наявність сім'ї і дітей; наявність судимостей; 
наявність професії. 
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Завацька Н. Є. (Луганськ)  
 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ В ОСІБ  
З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 

 
В статті наведено дані дослідження соціальної підтримки в осіб з різним 

ступенем соціальної адаптації. Встановлено значуще зниження основних видів 
соціальної підтримки по всіх групах досліджуваних. При цьому загальний 
показник соціальної підтримки і показник соціальної інтеграції нижче в групі 
осіб з деструктивним ступенем соціальної дезадаптації у порівнянні з іншими 
групами досліджуваних. 

 Ключові слова: особистість, соціальна підтримка, соціальна інтеграція, 
соціальна адаптація (дезадаптація). 

 
В статье приведены данные исследования социальной поддержки у лиц с 
разным уровнем социальной адаптации. Установлено значительное снижение 


