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Харківської правозахисної групи присвячений проблемі виховання засуджених 
неповнолітніх в Україні.  

Друкуються матеріали семінару, де вперше за роки незалежності України фахівці-вчені та 
практичні працівники кримінально-виконавчої системи кваліфіковано обговорювали 
різнобічні проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених. Семінар проведено 
Українською секцією Міжнародного товариства прав людини при творчій та 
організаційній допомозі Державного Департаменту України з питань виконання покарань.  
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ВІД УПОРЯДНИКІВ  



В матеріалах семінару "Гуманізація процесу виховання неповнолітніх засуджених в 
Україні" (26-27 травня 1998 р., м. Кременчук), що проводився в рамках Демократичної 
Програми TACIS, Мікро-проект 1996, викладені тексти доповідей учасників семінару та 
необхідні додаткові матеріали. Упорядники використали для друку тексти, що надані 
авторами. На жаль, ми не мали змоги оприлюднити стенограму семінару і тому жваве та 
змістовне обговорення доповідей залишилось поза цією книгою. Щодо текстів. По-перше, 
вони не скорочувались. По-друге, ми намагались вносити мінімальні правки, які були 
обумовлені необхідністю стандартизувати тексти, виправити технічні помилки, неминучі 
невідповідності, стилістичні особливості авторів, що адекватно сприймаються при 
виголошенні доповіді, але, на наш погляд, небажані у друкованому тексті. Російськомовні 
тексти українською мовою не перекладались. Над текстами працювали: науковий 
редактор цієї книги академік АПН Віктор Синьов, заступник директора Державного 
Департаменту України з питань виконання покарань полковник Володимир Льовочкін, 
експерт Міжнародного товариства прав людини з проблем пенітенціарної системи 
Олександр Абарінов, керівник проекту Демократичної Програми TACIS Андрій 
Сухоруков. Остаточне рішення при внесенні правок, а отже, і відповідальність лежить на 
керівникові проекту.  

Наведені в книзі матеріали видаються нам цікавими хоча б тому, що відповідні доповіді 
зроблені на першому за роки незалежності України семінарі, де кваліфіковано 
обговорювались проблеми місць ув'язнення для неповнолітніх засуджених. Це також було 
першим зібранням фахівців (вчених та практиків) під егідою Державного Департаменту 
України з питань виконання покарань. Нашу книгу відкриває переднє слово директора 
Департаменту генерал-лейтенанта І.В. Штанька, у якому теж, мабуть, вперше в 
спеціальній літературі викладаються міркування про майбутню діяльність цієї нової 
інституції.  

Користуючись нагодою, упорядники та виконавці проекту висловлюють щиру вдячність 
керівництву Державного Департаменту України з питань виконання покарань, зокрема, 
директору Департаменту І.В. Штаньку, В.А. Льовочкіну, В.П. Кузьміну, Ю.І. Кірєєву та 
начальнику Кременчуцької ВТК О.В. Тертишному. Без їх кваліфікованої та своєчасної 
підтримки семінар, а отже, і ця книга навряд чи відбулися б.  

Ми дякуємо академікові В.П. Синьову, який, окрім безпосереднього наукового внеску до 
книги, ретельно вичитав текст, надавши йому відповідного наукового рівня.  

Особлива наша подяка Н.Ю. Максимовій, яка була ініціатором цього проекту і з самого 
початку забезпечила йому таке науково-практичне спрямування, що знайшло підтримку 
учасників семінару.  

Технічні проблеми фінансування проекту були бездоганно вирішені Представництвом в 
Україні Європейської Комісії Європейського союзу за посередництвом громадської 
організації Каунтерпарт - Творчий центр.  

Різнобічну неформальну допомогу надавав нам радник з політичних питань 
Представництва в Україні Європейської комісії ЄС доктор Свен Холдар.  

З усіх питань стосовно змісту, оформлення та розповсюдження цієї книги просимо 
звертатись до виконавця проекту:  

Міжнародне товариство прав людини - Українська секція:  



252196, Київ, майдан Лесі Українки 1, МТПЛ-УС,  

тел/факс (38) (044) 228-47-51, 413-63-97  

E-mail suhoruko@public.ua.net  

Олександр Абарінов Андрій Сухоруков  

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ  

Іван Штанько, директор Державного Департаменту України з питань виконання покарань  

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВТК  

Одним із важливих питань, що стоять нині перед Україною, є реформа кримінально-
виконавчої системи. Воно набуло також і міжнародного значення, оскільки наша держава, 
як член Ради Європи, взяла на себе зобов'язання дотримуватись Європейських в'язничних 
правил, Європейських конвенцій, насамперед, Конвенції з прав людини та Конвенції про 
права дитини.  

Постановою Кабінету Міністрів України № 88-91р. "Про основні напрями реформи 
кримінально-виконавчої системи в Україні" визначено концепцію реформування. 
Пріоритетні напрямки діяльності системи виконання покарань, уточнені в Концепції 
розвитку системи МВС та Програмі заходів, спрямованих на подальше вдосконалення 
кримінально-виконавчої системи, які розглянуті та схвалені Кабінетом Міністрів України.  

Реформування системи виконання покарань здійснюється за такими основними 
напрямками:  

- створення якісно нової законодавчої та іншої нормативної бази;  

- розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази місць позбавлення волі, створення 
належних умов тримання засуджених;  

- вивчення досвіду зарубіжних країн, розробка і впровадження нових форм і методів 
виховно-корекційної роботи із засудженими;  

- підготовка та залучення до роботи висококваліфікованих фахівців.  

Ми послідовно здійснюємо роботу у цих напрямках. Розроблено проект нового 
Кримінально-виконавчого кодексу. З нашої ініціативи Верховною Радою України 
прийнято 18 законодавчих актів, Кабінетом Міністрів - 13 постанов з різних питань 
вдосконалення діяльності системи, зокрема такі важливі, як постанова № 446-92р. "Про 
поліпшення діяльності установ кримінально-виконавчої системи", № 31-94р. "Про 
програму приведення умов тримання засуджених, ув'язнених і адміністративно покараних 
у відповідність з міжнародними стандартами".  

Здійснювані заходи реформування кримінально-виконавчої системи дозволили зробити 
ряд суттєвих кроків щодо гуманізації умов відбування кримінальних покарань та 
зміцнення законності в місцях позбавлення волі.  



Верховною Радою та Урядом України прийнята низка законодавчих актів та постанов, 
якими значно поліпшено правове становище осіб, взятих під варту, та відбуваючих 
кримінальне покарання, відмінені деякі види кримінальних покарань, зняті 
необгрунтовані обмеження в режимних вимогах, надані додаткові пільги у придбанні 
продуктів харчування, предметів першої потреби, збільшено кількість побачень з 
родичами, відмінені обмеження в листуванні, надана свобода у віросповіданні та 
виконанні культових обрядів. Також введено відстрочку відбування покарання вагітним та 
жінкам, які мають дітей у віці до трьох років. Деякі категорії засуджених отримали право 
придбання товарів за гроші, одержані за переказами, дозволені телефонні розмови з 
родичами.  

З метою посилення психолого-педагогічного впливу на формування правослухняної 
поведінки спецконтингенту в штати кожної виправної установи введені та укомплектовані 
посади психологів. В подальшому передбачається розвиток цієї служби, що дозволить 
більш ефективно впливати на особистість засудженого.  

Експерти Ради Європи, які вивчали стан справ в установах і чинне законодавство України, 
відзначили, що кримінально-виконавча система забезпечена правовою базою, котра, в 
цілому, відповідає міжнародним стандартам. Але за умовами тримання, і, насамперед 
комунально-побутовими, матеріально-технічним оснащенням місць позбавлення волі 
Україна ще відстає від розвинених Європейських країн.  

Реформуючи виправно-трудову систему та її законодавство, ми маємо за головну ціль 
виправлення засуджених, особливо з огляду на те, що близько 80 відсотків з них є люди 
молодого віку, у яких або відсутні взагалі, або ж надто викривлені злочинною 
романтикою поняття людської гідності, моралі, поваги до закону і таке інше, а нерідко це 
супроводжується відсутністю ще й загальної освіти.  

Діяльність нашої системи виконання покарання має певні позитивні результати у 
перевихованні засуджених.  

Досить сказати, що лише в минулому році більше 30 тисяч осіб, які перебували в місцях 
позбавлення волі, своєю поведінкою заслужили застосування до них амністії. Біля 12 
тисяч осіб з тих же причин були звільнені умовно-достроково.  

Або такі цифри. За 1997 рік судами України засуджено до різних покарань майже 238 
тисяч осіб, але тільки 5,3% з них скоїли злочини на протязі одного року після 
попереднього звільнення з місць позбавлення волі.  

Можна назвати багато конкретних прикладів, коли після звільнення з установ виконання 
покарань, молоді люди назавжди порвали із злочинним середовищем, стали 
правослухняними громадянами нашої держави. Наведу лише один. Колишні вихованці 
виховно-трудових колоній Шевчук, Качур, Селюкова, Колодова, які звільнилися з них у 
1995-96 р.р., сьогодні навчаються у вищих закладах освіти України.  

Як відомо, 22 квітня 1998 року Президент України Л.Д.Кучма видав Указ, яким на базі 
Головного управління виконання покарань Міністерства внутрішніх справ України 
створено Державний департамент України з питань виконання покарань як центральний 
орган виконавчої влади.  

Створення Держдепартаменту відповідає зобов'язанням України, які бралися при її вступі 
до Ради Європи, наближає нас до міжнародних стандартів, за якими органи виконання 



кримінальних покарань повинні бути відокремлені від силових структур, є передумовою 
для проведення кардинальних змін кримінально-виконавчої системи.  

Указом Президента України визначено ряд заходів для забезпечення діяльності системи, в 
тому числі розробку необхідних законопроектів та інших нормативно-правових актів, а 
також внесення пропозицій щодо подальшого реформування системи виконання покарань. 
Такі пропозиції зараз нами напрацьовуються і не останнє місце в них займе реформування 
виконання покарань відносно неповнолітніх засуджених.  

Ми маємо на увазі, що основним завданням кримінально-виконавчої політики відносно 
неповнолітніх засуджених повинно бути наближення умов їх тримання і порядку 
виконання покарання до міжнародних стандартів.  

З цією метою ми плануємо вжити, насамперед, такі заходи:  

розукрупнення діючих виховно-трудових колоній за рахунок організації нових в регіонах 
України, де вони відсутні, на основі чого наблизити місце відбування покарання 
неповнолітніх до місць їх постійного проживання, зберегти їх зв'язки з сім'єю;  

залучення до роботи в колоніях для неповнолітніх найбільш кваліфікованих кадрів;  

захист неповнолітніх від негативного впливу дорослих злочинців, для чого необхідно 
здійснити поетапний перехід до тримання неповнолітніх в окремих слідчих ізоляторах чи 
окремих корпусах з окремим штатом при діючих слідчих ізоляторах і зміну порядку 
конвоювання неповнолітніх засуджених, виключити їх контакт з дорослими злочинцями;  

розробка та застосування ефективних форм і методів психолого-педагогічного виховного 
впливу на неповнолітніх засуджених;  

орієнтування виховної роботи з підлітками на формування і розвиток у них прагнення до 
суспільно корисної діяльності, дотримання вимог законів і прийнятих у суспільстві 
правил поведінки, активну та всебічну підготовку їх до правослухняного життя на волі;  

встановлення порядку, за якого протягом перших трьох місяців перебування засудженого 
у виховно-трудовій колонії проводиться всебічне вивчення індивідуальних особливостей 
його особистості, здібностей і нахилів, мотивів і причин скоєння злочинів, складається 
програма індивідуальної роботи з ним, яка в подальшому вдосконалюється і 
доповнюється;  

створення умов тримання, що враховують вікові, індивідуальні особливості, специфіку 
статі, психічний і фізичний стан неповнолітніх, потребу у відокремлюванні;  

забезпечення психологічної допомоги та фізичного захисту засуджених у період 
відбування покарання;  

створення в існуючих навчальних закладах Держдепартаменту спеціальних груп для 
підготовки кваліфікованих кадрів для роботи з неповнолітніми правопорушниками;  

доведення нормативів чисельності персоналу, які працюють з неповнолітніми 
засудженими, до оптимально необхідного співвідношення;  



відмова від надмірної диференціації засуджених за кримінально-правовими ознаками при 
визначенні місця відбування покарання. Встановлення єдиного виду режиму ВТК з 
роздільним триманням засуджених чоловічої і жіночої статі. Відокремлене розміщення в 
межах однієї колонії осіб, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, 
злісних порушників режиму і осіб, які вчинили злочин у період відбування покарання;  

застосування принципу диференціації умов відбування покарання в залежності від 
поведінки засуджених у межах однієї установи - від умов посиленої ізоляції до 
проживання засуджених за межами установи без охорони, але під наглядом;  

здійснення комплексу заходів, спрямованих на соціальну адаптацію до умов життя поза 
колонією, шляхом розширення засобів заохочення, пов'язаних з дозволом знаходитися 
поза межами колонії, проживанням поза колонією; збільшення вікового цензу для 
залишення у ВТК; навчання в середніх і вищих навчальних закладах дітей-сиріт і тих, хто 
втратив соціально корисні зв'язки, при необхідності за рахунок коштів ВТК;  

закріплення в кошторисі колонії окремою статтею витрат на первісну соціальну адаптацію 
неповнолітніх, які звільнилися з ВТК;  

посилення впливу суспільства на ефективність діяльності ВТК, для чого, поряд з 
існуючими формами громадського контролю, слід створити при кожній колонії 
піклувальні ради, батьківські комітети тощо.  

Безумовно, здійснення накресленого потребує часу, змін у чинному законодавстві, 
сприятливої економічної ситуації в державі.  

Але в нас є впевненість, що ми прямуємо правильним шляхом, завдяки якому при 
відбуванні покарань неповнолітніми будуть створені умови побудовані на принципах 
законності, гуманізму, демократизму та справедливості.  

Валерій Кузьмін, Державний Департамент України з питань виконання покарань  

ВСТУПНЕ СЛОВО  

Шановні пані і панове!  

Для мене велика честь привітати учасників семінару "Гуманізація процесу виховання 
неповнолітніх засуджених в Україні".  

Це вже третя наша зустріч у такому представницькому складі, що присвячена вирішенню 
цієї дуже важливої проблеми, а взагалі робота щодо гуманізації умов відбування покарань, 
учбово-виховного процесу у виховно-трудових колоніях ведеться практично з часу 
початку їх існування.  

У витоків цієї дуже важливої роботи стояли видатні педагоги, юристи. Безумовно 
виділяється серед них постать видатного педагога А.С.Макаренка, 110-річницю від дня 
народження, якого широко відмітили фахівці і громадськість і не тільки у нас в Україні, а 
й в усьому світі.  

Сьогодні слід назвати і послідовників Антона Семеновича. Це заступники міністра 
внутрішніх справ України Онищенко В.П., Коломієць В.Т., колишній начальник відділу 
ВТК, який згодом став заступником міністра Бердов Г.В., начальники управлінь Макагон 



М.Ю. Пономарьов В.О., керівники обласних управлінь, відділів, колоній: Кириченко І.Й., 
Бец Ю.О., Тяжлов В.С., Тонконог В.О., Сахарук В.З., Мінеєва Н.І., Обідчук В.І., Карпова 
В.М., Тітенко М.Д., Обревко А.О., Дубрава Г.І., Табаков А.П., Захаров Н.Ф., Підгорний 
І.Л., Розовський Г.Ф., Мазурчак В.І. та багато інших подвижників цієї справи державної 
ваги.  

Хочу зазначити що у вирішенні проблеми гуманізації виховного процесу та підвищення 
його ефективності ми тісно співпрацюємо з Академією педагогічних наук України та 
особисто її колишнім президентом Ярмаченком М.Д., з дійсним членом Академії 
педагогічних наук Синьовим В.М., провідними науковцями Інституту педагогіки , 
докторами педагогічних наук Оржехівською Н.О., Кумаріним В.О. (зараз він працює у 
Росії), директором Інституту психології академіком Максименком С.Д., присутньою на 
семінарі провідним фахівцем цього ж інституту Максимовою Н.Ю., доктором 
педагогічних наук Фіцулою М.В. та багатьма іншими.  

Особливість нашого семінару полягає в тому, що вперше оргкомітет семінару очолила 
Українська секція Міжнародного товариства прав людини, яку представляють присутні на 
семінарі Андрій Олександрович Сухоруков, та координатор проекту - бувший начальник 
відділу ВТК Абарінов О.О.  

Завдяки їхньої ініціативи вирішене питання фінансування проекту, яке здійснене у рамках 
Програми Європейського Союзу TACIS - Демократія на підтримку демократичних 
суспільств у країнах Центральної та Східної Європи, Нових Незалежних Держав і 
Монголії.  

Слід зазначити, що останні вісім років гуманізація процесу виправлення засуджених 
неповнолітніх проводиться у рамках загальної концепції реформування кримінально-
виконавчої системи в Україні, яка схвалена колегією МВС України та затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 1991 року № 88.  

Розробці концепції передувало переосмислення існуючого досвіду.  

Зараз ми розуміємо, що для того щоб вивчити особу правопорушника-злочинця та 
поставити його, як кажуть, на праведний шлях, треба глибоко володіти основами 
психології, педагогіки, методиками психодіагностики, виховно-корекційної роботи тощо. 
Це дуже складна робота і саме її удосконаленню присвячено семінар. Хочу наголосити, 
що ми на цьому надзвичайно важкому, тернистому шляху вже пройшли певну досить 
суттєву відстань.  

Ми вважаємо, що питання психодіагностики, психолого-педагогічного вивчення особи 
неповнолітнього правопорушника у нас значною мірою відпрацьовані. Є певні позитивні 
зрушення у проведенні виховно-корекційної роботи. Але й недоліків ще багато. Серед них 
я би виділив такі:  

1) недостатній рівень професійної підготовки деяких психологів та значної частини 
вихователів;  

2) cлабка взаємодія частин і служб установ у процесі ресоціалізації неповнолітніх 
засуджених. Хочу зазначити, що організацію такої взаємодії покладено на начальників 
установ, які присутні на нашому семінарі;  

3) недостатня забезпеченість матеріальної бази процесу ресоціалізації;  



4) слабка озброєність психологів, вихователів та інших категорій кадрів конкретними 
методичними рекомендаціями, відповіднимим технологіями тощо.  

Гостро відчувається недостача фундаментальних досліджень з питань ресоціалізації 
неповнолітніх засуджених та постпенітенціарної опіки звільнених. Потребує перегляду і 
доопрацювання існуюча нормативна база.  

Шляхи розв'язання зазначених проблем закладаються в Нову концепцію реформування 
кримінально-виконавчої системи України, що зараз розробляється згідно Указу 
Президента України від 22 квітня ц.р. "Про утворення Державного департаменту України 
з питань виконання покарань".  

Сподіваюсь, що зазначені та інші питання гуманізації процесу виховання неповнолітніх 
засуджених будуть всебічно розглянуті під час роботи семінару. Його програмою 
передбачено два робочих дні. Ми зможемо обмінятись думками, пропозиціями та 
відпрацювати відповідні рекомендації з цієї проблеми.  

У подальшому ці рекомендації повинні стати складовою частиною загального проекту 
"Гуманізація виховання неповнолітніх засуджених в Україні".  

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВТК  

Юрій Киреєв, начальник відділу організації діяльності ВТК Державного Департаменту 
України з питань виконання покарань  

ПИТАННЯ УТРИМАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ 
ВІДПОВІДНО ДО НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

До розуміння необхідності покращання умов тримання засуджених неповнолітніх, 
приведення їх у відповідність до Міжнародних стандартів, гуманізації процесу виховання 
неповнолітніх засуджених ми прийшли ще наприкінці 80-х років.  

Наші співробітники пам'ятають той експеримент, який проводився у виховно-трудових 
колоніях (ВТК) у 1988-90 роках, по апробації нової моделі ВТК, гуманізації процесу 
виховання неповнолітніх правопорушників; як радісно ми його сприйняли, незважаючи на 
"гулі", які набили під час його проведення. Тоді ж було організовано ряд нарад і семінарів 
з цього приводу, у тому числі і в Кременчуцькій ВТК.  

Але цей семінар має свою особливість - він проводиться за ініціативою та програмою 
Української секції Міжнародного товариства прав людини - недержавної правозахисної 
організації. Мету, з якою створена ця організація, зрозуміло з її назви, а за визначенням 
ООН, "молоді злочинці" віднесені до категорії громадян, яка потребує "особливої уваги, 
захисту і  

допомоги - як з боку держави, сім'ї, так і з боку всього суспільства".  

Система виконання кримінальних покарань, що була створена в умовах адміністративно-
командної системи управління, наприкінці 80-х років вже не могла повною мірою 
виконувати покладені на неї функції. Це викликало необхідність її реформування. З 
урахуванням цього, як вже зазначалося, МВС була розроблена і затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 липня 1991 року № 88 концепція "Про Основні 
напрямки реформи кримінально-виконавчої системи в Україні". В її основу покладено 



Загальну декларацію прав людини, прийняті ООН Мінімальні стандартні правила 
поводження із засудженими, Європейські в'язничи правила, інші міжнародні угоди та 
документи.  

Основні напрямки реформування виховно-трудових колоній в постанові КМ було 
виділено в окремий розділ.  

Реформа перш за все спрямована на соціальну переорієнтацію виконання кримінальних 
покарань з урахуванням міжнародного досвіду, актів про права людини, принципів 
законності, гуманізму, демократизму, справедливості, диференціації та індивідуалізації 
виховного впливу на засуджених.  

Із здобуттям Україною незалежності було знято жорстку "залізну завісу" та суворі 
таємниці системи виконання покарань. Сьогодні її установи можуть відвідувати 
представники будь-якої зареєстрованої громадської організації, засобів масової 
інформації. За ініціативою Міністерства внутрішніх справ в установах системи 
неодноразово проводилися брифінги для журналістів, громадськості, священослужителів, 
зокрема у Кременчуцькій та Прилуцькій ВТК. Їх учасникам була надана можливість 
відвідати всі об'єкти, де проживають, працюють, відпочивають неповнолітні 
правопорушники, поспілкуватися з ними. Завдяки цим заходам були спростовані підозри 
стосовно нібито існуючих репресій та свавілля у так званих "закутках ГУЛАГу".  

Відповідно до міжнародних актів та угод, підписаних Україною, у 1991-1998 роках 
установи кримінально-виконавчої системи неодноразово інспектувались експертами Ради 
Європи, відвідувались представниками посольств Великої Британії, США, Німеччини, 
інших зарубіжних організацій, у тому числі правозахисних. Наші фахівці змогли 
ознайомитись з практикою кримінального правосуддя та пенітенціарними системами 
майже всіх європейських країн. Такі контакти між фахівцями взаємозбагачують, і Україна 
разом з Радою Європи активно працює над їх розвитком.  

Зараз Держдепартаментом реалізується проект "Споріднені в'язничі установи", згідно з 
яким установи Донецької, Житомирської, Чернігівської областей встановили безпосередні 
стосунки з тюремними системами відповідно Франції, Австрії, Данії. Присутні тут 
начальник Прилуцької ВТК (Загребельний В.М.) був у Данії, Самбірської (Клюс Л.А.) та 
Мелітопольської (Васильченко Д.В.) - в Австрії, Німеччині та Польщі. Таку практику ми 
будемо продовжувати і розвивати.  

Слід зазначити, що концепція передбачає корінні, глибокі переміни, розраховані на 
перспективу. Тому, недочікуючись пакету нового Законодавства, за ініціативою МВС 
України було прийнято близько 30 законів України, указів Президента України, постанов 
Кабінету Міністрів України, які були спрямовані на поліпшення правового статусу як 
персоналу, так і засуджених. З метою зміцнення соціально-корисних зв'язків 
неповнолітніх з їх батьками у ВТК почали надаватись тривалі побачення до 3 діб, 
дозволені телефонні розмови, зняті необгрунтовані режимні обмеження тощо. Для 
забезпечення права засудженого на свободу совісті та релігії священослужителям 
дозволено відвідувати ВТК, і зараз у нас в кожній установі обладнані молитовні кімнати.  

З моменту заснування в Україні Національного комітету Міжнародного дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) ми плідно працюємо з цією організацією.  

У жовтні 1997-лютому 1998 років за сприянням ЮНІСЕФ проведено Всеукраїнський 
конкурс на кращий дитячий твір "Мої права" серед засуджених виховно-трудових 



колоній. Конкурс ставив за мету роз'яснення підліткам положень Конвенції ООН про 
права дитини. Цей захід отримав схвальний відгук засобів масової інформації та 
міжнародної громадськості.  

Держдепартамент бере участь у багатьох заходах, які організуються ЮНІСЕФ з метою 
забезпечення прав дитини, вдосконалення системи ювенальної юстиції.  

Ця та інша робота сприяла тому, що, за висновками експертів Ради Європи, діюча 
законодавча база в цілому була приведена у відповідність до Конвенції ООН про права 
дитини, Мінімальних стандартних правил ООН, що стосуються відправлення правосуддя 
стосовно неповнолітніх ("Пекінські правила"), Правил ООН, що стосуються захисту 
неповнолітніх, які позбавлені волі, інших загальновизнаних міжнародних актів.  

У кожній виховно-трудовій колонії ці міжнародні документи є; як персонал, так і 
вихованці мають можливість ознайомитись з ними.  

Коротко проаналізуємо відповідність умов тримання неповнолітніх засуджених в Україні 
до міжнародних норм і стандартів.  

Відповідно до міжнародних вимог (ст.37 Конвенції ООН про права дитини), підліток, 
який позбавлений волі, відбуває покарання окремо від дорослих. Ця вимога збігається з 
чинним виправно-трудовим законодавством України та Законом України від 24.01.95 
"Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх".  

В Україні функціонує 11 виховно-трудових колоній, де утримуються близько чотирьох 
тисяч засуджених неповнолітніх.  

Правила ООН визначають, що позбавлені волі неповнолітні мають право на умови, які 
відповідають усім вимогам санітарії, гігієни та поваги до людської гідності. Установи та 
умови в них повинні відповідати меті перевиховання з приділенням належної уваги 
потребі неповнолітніх залишатися на самоті, можливості спілкуватися з однолітками, 
займатися спортом, фізкультурою тощо. Спальні приміщення, як правило, повинні 
складатися з декількох кімнат для невеликих груп або окремих кімнат на одну особу, в 
залежності від місцевих стандартів. Кожний неповнолітній повинен забезпечуватись 
необхідними постільними речами, які видаються чистими, підтримуються в належному 
порядку і замінюються досить часто, щоб забезпечувалась їх чистота.  

Можливість мати власні речі є одним з основних елементів права на власне життя. Ті 
власні речі, які підліток не хоче залишати при собі, повинні зберігатися в надійному місці. 
Їх перелік підписується неповнолітнім. Слід вживати заходів щодо зберігання їх в 
належному стані. Всі речі та гроші повертаються неповнолітньому при звільненні.  

Наскільки це можливо, неповнолітні повинні мати право користуватися своїм одягом. 
Установи повинні забезпечувати, можливість кожному вихованцю мати власний одяг, 
який відповідає кліматичним і санітарно-гігієнічним умовам і ні в якому разі не принижує 
його гідності. Неповнолітнім, які виводяться з виправної установи або звільняються з неї, 
повинно бути дозволено носити свою власну одежу.  

Установа повинна забезпечити кожного неповнолітнього харчуванням, кількість та якість 
якого відповідає дієтичним і санітарно-гігієнічним нормам, з урахуванням, наскільки це 
можливо, його релігійних та культурних вимог. Кожен неповнолітній повинен 
забезпечуватися чистою питною водою в любий час.  



Ці норми в цілому співпадають з вимогами законодавства України і умовами, в яких 
відбувають покарання неповнолітні.  

Підліткам створюються поліпшені житлово-побутові умови, що відповідають вимогам 
санітарії та гігієни. Норма житлової площі на одного неповнолітнього у приміщеннях 
палатного типу становить 2,5 кв.м.  

У 1987-91 роках у ВТК було побудовано об'єктів на суму більше, як 12,5 млн.крб. у цінах 
1984 року. Ці новобудови дали змогу створити комфортабельні умови для розміщення 
підлітків. Ось невеликий їх перелік: гуртожитки у Ковельській, Курязькій, Прилуцькій 
ВТК, клуб-їдальня у Ковельській, школа у Дубенській ВТК тощо. Тепер майже всі 
засуджені розміщуються у спальних приміщеннях в один ярус. В багатьох загонах є 
кольорові телевізори, інша відео- та аудіотехніка.  

Неповнолітнім надаються індивідуальні спальні місця і постільні речі. Вони безплатно 
забезпечуються одягом, білизною та взуттям за сезоном і з урахуванням кліматичних 
умов.  

Підліткам встановлюються підвищені норми харчування, що розроблені Інститутом 
гігієни харчування МОЗ України і затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 
від 16.06.92 № 336. Щоденний раціон підлітка включає, крім інших продуктів харчування, 
120г м'яса, 85г риби, 300г молока, 60г сиру, 50г олії та жирів. Середньодобова 
калорійність становить 3332 кКал. Ви погодитесь, що не кожний підліток на свободі так 
харчується. Останнім часом до ВТК надходить значна кількість підлітків у занедбаному 
фізичному стані, з дефіцитом ваги 10-20 кг. Такі вихованці потребують особливої уваги.  

У нас розроблені відповідні програми щодо подальшого покращання умов тримання 
підлітків, але слід визнати, що останнім часом через економічні негаразди їх реалізація 
призупинена.  

Згідно з правилами ООН, кожному неповнолітньому повинно надаватись відповідне 
медичне обслуговування, як профілактичне, так і лікувальне, включаючи стоматологічне, 
офтальмологічне і психіатричне, а також фармацевтичні препарати та спеціальна дієта, 
відповідно до медичних показників. Засуджений має право бути оглянутим лікарем зразу 
ж після надходження в установу з метою реєстрації будь-яких ознак попереднього 
поганного ставлення до неповнолітнього та визначення фізичних або психічних 
відхилень, що потребують нагляду у лікаря. Неповнолітній, який хворіє на психічну 
хворобу, повинен проходити лікування в спеціалізованій установі під незалежним 
медичним контролем.  

Ці положення Правил ООН закріплені у ст. 49 Конституції України, та гл.11 Виправно-
трудового кодексу України та інших нормативних актах.  

В правилах ООН визначається, що кожен неповнолітній у віці обов'язкового шкільного 
навчання має право на здобуття освіти, яка відповідає його потребам і здібностям та має 
на меті підготувати його до повернення у суспільство. Така освіта повинна, за 
можливістю, забезпечуватись за межами виправної установи у школах спільноти, і в 
усякому випадку, викладання повинно здійснюватись кваліфікованими викладачами за 
програмами, ув'язаними з програмами системи освіти країни, для того щоб після 
звільнення неповнолітні могли безперешкодно продовжити своє навчання. Підлітки, які є 
неграмотними або зазнають особливих труднощів у навчанні, мають право на спеціальний 
курс навчання. Неповнолітнім, які вийшли з віку обов'язкового шкільного навчання і 



бажають його продовжити, необхідно надавати таку можливість та заохочувати їх до 
цього. В дипломах або свідоцтвах про освіту, що видаються в школах при ВТК, не варто 
робити будь-яких відміток про те, що даний неповнолітній знаходився в даній установі.  

Відповідно до Закону України "Про освіту" для засуджених забезпечується державний 
освітній мінімум. Згідно зі статею 59 Виправно-трудового кодексу України у ВТК діють 
загальноосвітні школи трьох ступенів, які у 1997-98 навчальному році переведені на 
навчальні плани середньоосвітніх шкіл-п'ятиденок. Засуджені, які навчаються в них, 
підручниками, зошитами та письмовим приладдям забезпечуються безкоштовно.  

У 1997-98 навчальному році в школах ВТК навчається 3800 учнів. У лютому-травні 1998 
р. разом з Міністерством освіти України проведено комплексне вивчення діяльності шкіл 
ВТК. Управліннями освіти обласних державних адміністрацій школам надано практичну 
допомогу. В даний час результати перевірки узагальнюються, будуть внесені пропозиції 
щодо подальшого реформування цих навчальних закладів.  

Враховуючи те, що майже всі підлітки надходять до місць позбавлення волі без професії, 
при ВТК функціонують професійно-технічні училища або їх філіали, які підпорядковані 
Міністерству освіти України і готують фахівців більш як 20 робочих професій, у т.ч. 
токарів, фрезерувальників, електрозварювальників, мулярів, швачок та інших. 
Професійно-технічне навчання здійснюється відповідно до Закону України "Про 
професійно-технічну освіту".  

В межах, що дозволяють зробити відповідний вибір професії, а також з урахуванням 
потреб установи неповнолітнім повинна надаватись можливість вибирати види робіт, які 
вони бажають виконувати. Для цього у ВТК створені кабінети профорієнтації та 
профпридатності.  

Всі підлітки, які звільняються з ВТК, отримують атестати про середню освіту та свідоцтва 
про набуття професії загальнодержавного зразку, де відсутня згадка про їх злочинне 
минуле.  

Ми розуміємо, що деякі спеціальності, за якими здійснюється навчання, не повною мірою 
відповідають потребам сьогодення. Необхідно перебудувати нашу систему професійної 
підготовки підлітків, акцентуючи увагу на навчання їх спеціальностям, які можуть 
знадобитись для майбутнього працевлаштування на свободі. На наш погляд, це, зокрема, 
фахівці сфери обслуговування.  

У Правилах ООН зазначено, що всі національні та міжнародні охоронні норми, що 
стосуються дитячої праці, повинні застосовуватись і до неповнолітніх, які знаходяться в 
умовах позбавлення волі.  

Кожен неповнолітній повинен мати право на справедливу винагороду. Інтереси 
неповнолітнніх та їх професійної підготовки не повинні ставитись у залежність від цілей 
здобуття прибутку. Частина заробітку, як правило, повинна відкладуватись у виді 
заощаджень, які видаються при звільненні, рештою засуджений повинен мати право 
користуватись для придбання товарів для власної потреби або відшкодування збитків 
жертвам скоєного ним злочину, а також відсилати ці кошти своїй родині чи іншим особам 
за межі установи.  

Вимоги Виправно-трудового кодексу України та Кодексу Законів України про працю 
відповідають міжнародним вимогам.  



Тривалість робочого дня засуджених, які відбувають покарання у ВТК, а також надання їм 
щотижневих днів відпочинку встановлюються на підставі ст.15 Закону України "Про 
охорону праці" та відповідно до законодавства про працю (у засуджених віком до 16 років 
- чотири, до 18 років - шість, старше 18 років - вісім годин на добу).  

З метою забезпечення вимог законодавства про залучення засуджених до праці, 
приведення умов тримання у відповідність до вимог мінімальних європейських норм і 
стандартів, стабілізації фінансового стану установ кримінально-виконавчої системи за 
ініціативою МВС Кабінет Міністрів України 2 грудня 1996 року прийняв постанову за № 
1454 "Про невідкладні заходи залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях 
позбавлення волі".  

За винятком Павлоградської та Перевальської ВТК, у виховно-трудових колоніях України 
створена виробнича база з металообробки, деревообробки, швейного виробництва, яка 
дозволяє забезпечити трудове виховання неповнолітніх засуджених. На підприємствах 
ВТК виготовляються деревообробні верстати, насоси та агрегати до них, дрелі, швейні 
вироби тощо.  

Міжнародні стандарти визнають право підлітка на відпочинок, дозвілля, участь у 
культурному і творчому житті суспільства. У вихованців не дуже багато вільного часу, за 
винятком літнього періоду. Під час літніх канікул особливою популярністю користуються 
такі форми виховної роботи, як фестиваль самодіяльної творчості "Червона калина", 
спартакіада серед засуджених.  

До їх проведення залучаються Міністерство України у справах сім'ї та молоді, 
Держкомспорту України, Спілка майстрів народного мистецтва України, ЦР ФСТ 
"Динамо", підпорядковані їм органи і осередки, професійні та самодіяльні колективи. 
Фестиваль "Червона калина" ставить за мету залучення підлітків до витоків народної 
творчості, виховання поваги до духовних традицій українського народу та історії України, 
формування у них позитивних інтересів, звичок та навичок на подальше життя.  

В 1998 році девіз фестивалю "Червона калина" - "О мова рідна! Їй гаряче віддав я серце 
недарма, без мови рідної, юначе, й народу рідного нема". Спортивні змагання спартакіади 
присвячуються сьомій річниці незалежності України. Цей захід спрямовано на 
підвищення рівня фізкультурно-масової роботи, формування у підлітків навиків здорового 
способу життя, популярізації досягнень українського спорту.  

Правила ООН визначають, що кожному неповнолітньому варто дозволяти задовольняти 
свої потреби, що пов'язані з релігійним і духовним життям, зокрема, брати участь в 
службах у відповідності до обрядів його релігії, а також користуватись необхідними 
книгами чи предметами релігійного культу. Кожен вихованець повинен мати право на 
зустріч з кваліфікованим представником будь-якої релігії за своїм вибором.  

Ці вимоги ООН не суперечать статті 35 Конституції України та Закону України "Про 
свободу совісті". Про те, що в наших установах створені відповідні умови для реалізації 
цих вимог, я вже говорив на початку доповіді.  

Але, на мій погляд, головна вимога всіх міжнародних Конвенцій, правил, норм та 
стандартів - це те, що жоден підліток, і у першу чергу той, що знаходиться у місцях 
позбавлення волі, не повинен страждати від тортур, нелюдського чи принизливого 
поводження або покарання.  



Доповідаю Вам, що за висновками Європейського Комітету із запобігання катуванням та 
нелюдському чи принизливому поводженню або покаранню, який здійснював 
інспектування наших установ у лютому 1998 року, у ВТК таких протиправних дій не 
виявлено.  

Це стало можливим завдяки виконанню тих високих міжнародних вимог, що збігаються і 
з нашими, українськими, які пред'являються до персоналу.  

Персонал повинен бути кваліфікованим, і в його склад має входити достатня кількість 
таких спеціалістів, як вихователі, інструктори виробничого навчання, інструктори 
соціальних служб, психіатри та психологи.  

Адміністрація повинна забезпечувати ретельний підбір співробітників усіх рівнів і 
професій, оскільки належне управління виправними установами залежить від їх чесності, 
гуманності, здатності працювати з неповнолітніми, професійних навичок, а також 
характерологічної придатності до такої роботи.  

Необхідно постійно заохочувати співробітників установ до сумлінного і ефективного 
виконання своїх обов'язків, до того, щоб їх поведінка була взірцем для неповнолітніх і 
позитивно орієнтувала їх на майбутнє.  

Персонал повинен отримувати таку підготовку, яка б дозволила йому ефективно 
виконувати свої обов'язки, включаючи, зокрема, підготовку в сфері дитячої психології, 
благополуччя дитини та ознайомлення з міжнародними нормами стосовно прав людини і 
прав дитини.  

Сьогодні в установах кримінально-виконавчої системи працюють понад 50 тисяч осіб, 
безпосередньо у ВТК - більш ніж 2,5 тисячі. Як вам відомо, для підготовки фахівців 
такого рівня створені Київський інститут внутрішніх справ і училища в містах Чернігові 
та Дніпродзержинську. Навчальні програми в цих закладах передбачають вивчення ряду 
пенітенціарних наук, Міжнародні в'язничні норми і стандарти тощо.  

Наші заклади готують для системи юристів, психологів, економістів. Можна сказати, що 
вони користуються популярністю у молоді, не дивлячись на те, що в цілому престиж 
співробітника системи виконання покарань залишається низьким.  

Великі надії ми покладаємо на проект нового кримінально-виконавчого кодексу, який 
розроблено МВС з урахуванням міжнародного досвіду, погоджено у міністерствах і 
відомствах та подано до Кабінету Міністрів України. Проект відповідає вимогам усіх 
міжнародно-правових актів з питань виконання покарань. Особливості відбування 
покарань неповнолітніми виділені в окрему главу.  

Ви бачите, що Держдепартаментом робиться велика робота щодо приведення умов 
тримання неповнолітніх засуджених у відповідність до міжнародних вимог.  

Але є й об'єктивні причини, які не залежачи від нас гальмують роботу в цьому напрямку.  

Підводячи підсумки виступу, хочу зазначити, що приведення умов тримання 
неповнолітніх засуджених до міжнародних стандартів кропітка повсякденна праця, яка 
потребує зусиль всього суспільства.  



Безумовно, існуючі об'єктивні труднощі перехідного періоду носять тимчасовий характер 
та з оздоровленням економіки України вони будуть подолані. І, якщо співпраця між 
Держдепартаментом і недержавними правозахисними організаціями буде здійснюватись і 
надалі, приведення кримінально-виконавчої системи у відповідність до міжнародних 
стандартів буде здійснена у коротший термін.  

Григорій Марьяновський, співголова Харківської правозахисної групи  

РОЛЬ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕФОРМИРОВАНИИ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ  

Не очень ли это громко заявлено - участие в реформировании системы исполнения 
наказаний? Для меня ответ совершенно ясен - только активное участие общественных 
организаций может помочь государству реформировать такой устоявшийся и сложный 
организм. Как и становление самого государства в смысле положений Конституции о 
правовом демократическом государстве, так и реформирование уголовно-исполнительной 
системы невозможно без сильного гражданского общества.  

У государства, по-видимому, иной взгляд на эти проблемы: система исполнения наказания 
должна оставаться военизированной и закрытой (Имеется ввиду посттоталитарное 
государство с мало изменившимися традиционными взглядами на вмешательство извне). 
Даже совершающийся вывод ГУИН из структурного подчинения МВД происходит с 
настолько минимальным информированием общественности, как будто такое событие 
является незначительной внутренней перестройкой, не затрагивающей громадное 
количество граждан Украины. Имея ввиду 230 тысяч заключенных, отбывающих 
наказание, и около 600 тысяч в год совершающих преступления, учитывая, что объектом 
преступлений является не меньшее количество пострадавших, даже трудно себе 
представить насколько тесно законопослушная часть населения связана с другой, 
отделенной от общества колючей проволокой.  

Правозащитные организации являются, в некотором смысле, связующим звеном между 
обществом и заключенными. Проявляя внимание к нуждам пенитенциарной системы 
неправительственные общественные организации заботятся тем самым о завтрашнем дне 
общества.  

Хочу остановиться на отдельной, но важной проблеме СИЗО. В соответствии с 
международными нормами несовершеннолетние содержатся отдельно и условия их 
содержания, безусловно, лучше, чем у взрослых. Но часто уже в СИЗО молодые 
правонарушители получают отрицательный заряд на всю дальнейшую жизнь. И дело тут 
не столько в условиях содержания, сколько в общении. В условиях СИЗО администрация 
практически ничего не может противопоставить развращающему влиянию камеры. 
Несовершеннолетние заключенные предоставлены сами себе и их не устоявшееся, не 
защищенное моральностью восприятие легко путает черное с белым. Сегодня в СИЗО и 
колонии пришли религиозные служители и это хорошо. Но большинство молодых людей 
плохо воспринимают далекие от действительности абстрактные религиозно-духовные 
понятия, тем более, что большинство подростков выросли в неблагополучных далеких от 
религии семьях. Да и сама по себе молодость обычно требует движения и борьбы, новых и 
острых впечатлений. Азарт часто заглушает инстинкт самосохранения, смиренность в 
таком возрасте чужда молодому человеку. И конфликт камера-свобода оставляет у 
молодежи более глубокие следы, чем у взрослого человека. Из СИЗО подростка надо 
отправить в ВТК или на волю как можно скорее, но в УПК не предусмотрены 
соответствующие специальные нормы, регулирующие сроки следствия. Совершенно 



неудовлетворительно, на мой взгляд, работают милицейские инспекции по делам 
несовершеннолетних. Но это отдельная тема.  

В ВТК пытаются исправить недостатки в воспитании, допущенные родителями, школой, 
обществом. Возможно ли это? Ответить трудно. Ясно, что делать это необходимо.  

Проблема реинтеграции - одна из самых главных, на мой взгляд, проблем в системе УИН 
для контингента несовершеннолетних. Не наказание, не изоляция (защита общества от 
преступника), а именно перевоспитание, возвращение подростка в общество наиболее 
важно. Вопрос о возможностях перевоспитания, ресоциализации (и кто должен этим 
заниматься) постоянно поднимается при обсуждении проблем взрослых осужденных: 
Международное сообщество уже давно пришло к выводу, что возвращение осужденного в 
общество хотя бы законопослушным гражданином - одна из главных проблем 
пенитенциарной системы и это отражено в многочисленных международных документах. 
Безусловно, еще большое значение приобретает проблема перевоспитания в ВТК. Для 
практической работы в системе исполнения наказаний нужны, на мой взгляд, серьезные 
теоретические исследования в области социологии, психологии, генетики. А потом 
следует вооружить этими знаниями практических работников.  

Где же место негосударственных общественных организаций? В усовершенствовании 
работы системы исполнения наказаний. Прежде всего общественные организации должны 
требовать от государства максимальной открытости пенитенциарной системы. Наверное, 
начинать надо с мониторинга. Надо знать из какой семьи осужденный 
несовершеннолетний, как оценивает он сам свое преступление, как оценивает молодой 
человек решение суда, режим содержания в СИЗО, в колонии, нуждается ли осужденный 
в дополнительном медицинском обслуживании, есть ли у него возможности для обучения 
(общего и профессионального), каковы его взаимоотношения с другими осужденными, с 
администрацией, с преподавателями, хочет ли (и может ли) молодой человек после 
отбывания срока заключения вернуться в семью и т.д.  

Очень важно обеспечить общение осужденного с представителем общественности без 
присутствия администрации ВТК. Общественные организации могут оказать 
юридическую консультативную помощь осужденным и их родственникам - куда и как 
обращаться с жалобами, как и в каких случаях самим писать ходатайства в судебные или 
прокурорские инстанции. Все это Харьковская правозащитная группа делает и сейчас, но 
надо отметить, что взрослые осужденные обращаются к нам часто с просьбами 
ходатайствовать о пересмотре дела, а несовершеннолетние почти никогда. Это понятно: 
информированных людей среди несовершненнолетних значительно меньше, так лучше 
пусть они набираются опыта не от сокамерников, а от квалифицированных общественных 
организаций.  

Общественные структуры могли бы организовывать концерты, театральные постановки, 
спортивные и другие соревнования и многое другое, что называется культурно-массовыми 
мероприятиями, без того, порой, формализма, который мгновенно распознается 
подростками.  

Другая комплексная задача: чтение лекций (и для администрации, и для осужденных в 
ВТК), помощь в разработке углубленных специальных учебных программ (привлечение 
специалистов), поиск спонсоров, оказание социальной помощи сотрудникам ВТК и т.п.  



Необходимо пересмотреть вопросы, связанные с производством в УИН. Думаю, что ни у 
кого не вызовет сомнений правильность моего утверждения о негативном влиянии на 
подростков их участие в литейном производстве в Куряжской колонии.  

Еще отмечу, что все, о чем я сказал, основано на уже имеющемся у ХПГ опыте общения 
со структурами УИНа и конкретно с Куряжской ВТК. Например, совсем недавно 
Нидерландская Хельсинская группа совместно с Минюстом и благотворительными 
организациями по нашей инициативе передала ВТК учебники и другое школьное 
оборудование на крупную сумму. Мы рассматриваем возможность дальнейшего так 
удачно начатого сотрудничества.  

И, в заключение, отмечу, еще раз, что судьба Украины (как бы громко это ни было 
сказано) не должна находиться только в руках государства и государственных 
чиновников, даже самых умных и ответственных. И если интересы общества и 
государства не совпадают, приоритет должен быть за обществом. Без открытости 
системы, в том числе и УИН, мы можем вернуться туда, откуда с большим трудом 
пытаемся выбраться за годы независимости Украины.  

Олена Шостко, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології і виправно-
трудового права Національної юридичної академії України  

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ 
У США  

На цей час у США виправні заклади для неповнолітніх злочинців діють на федеральному 
рівні, на рівні штатів та місцевому рівні і налічують близько 1100 державних і 2200 
приватних установ. Залежно від ступеня ізоляції вони поділяються на шість категорій: 1) 
центри тимчасового ув'язнення; 2) притулки; 3) діагностичні центри; 4) спеціальні ранчо, 
ферми і табори; 5) "групові будинки" і "будинки на півдорозі"; 6) школи тренінгу. 
Позбавлення волі - інституалізація і направлення підлітка в школу тренінгу є крайнім 
заходом поводження з делінквентом. Термін "покарання" під час винесення вироку 
стосовно підлітків суддею не вживається.  

У школах тренінгу утримуються пересічно від 100 до 300 неповнолітніх (вони мають 
середній або мінімальний ступінь охорони). У цих закладах здійснюються такі 
реабілітаційні програми, що допомагають дітям пристосовуватися до вільного життя після 
звільнення. Близько 90% виправних установ для неповнолітніх використовують метод 
індивідуального консультування, яке спрямовано на допомогу індивідові у розумінні і 
розв'язанні своїх поточних проблем. Індивідуальне консультування провадиться 
фахівцями і включає психотерапію і так звану реальну терапію. Психотерапія грунтується 
на психоаналізі З.Фрейда. Метод реальної терапії був розроблений В.Гласером, який 
вважає, що індивіда слід навчити відповідати за свої теперішні вчинки і поводитися 
відповідальніше. Ще один поширений у роботі з неповнолітніми засудженими метод - 
модифікація поведінки - являє собою такий підхід до навчання і зміни поведінки, який 
виходить з того, що поведінка зумовлена покаранням і винагородою. Тому в виправних 
закладах застосовується система винагород відповідно до наявних можливостей. 
Неповнолітні засуджені "заробляють" свої привілеї та, вочевидь, свою свободу.  

Поряд з індивідуальною терапією можливе застосування і групової терапії, що є 
економічнішим методом, бо один лікар може обслуговувати водночас кількох підлітків. 
Підтримка групи часто вельми цінна для індивіда, оскільки він дістає надію на позитивне 
розв'язання своєї проблеми, спостерігаючи приклад інших членів групи, які опинялися в 



подібних ситуаціях. Тому одним з завдань групової терапії є навчання членів групи 
співпереживанню і співучасті.  

Існує два основні види групової терапії. Перший: керована групова взаємодія. Вона 
базується на теорії, за якою підлітки під час взаємодії один з одним починають 
усвідомлювати і розв'язувати особисті проблеми. Лідер групи намагається полегшити 
взаємодію між її членами, а також виробити групову культуру. Різновидом цього напряму 
терапії є також метод так званої позитивної культури однолітків. У подібних програмах 
використовується група, у якій неформальний лідер навчає інших конформної і 
законослухняної поведінки. Підгрунтям методу є теорія, за якою якщо негативний вплив 
однолітків може "заразити" інших і затягнути їх у делінквентні вчинки, то, отже, і 
позитивний вплив однолітків може допомогти іншим підліткам стати більш 
конформними. Сьогодні групова терапія допомагає у розв'язанні проблеми зловживання 
наркотиками та алкоголем, а також контролю за агресивною і злісною поведінкою у 
школах тренінгу.  

Крім перелічених програм у згаданих вище закладах неповнолітні дістають 
загальноосвітню і професійну підготовку.  

Американський вчений Д.Глейзер встановив, що тривала та інтенсивна загальна освіта 
серйозно знижує рецидив, оскільки підвищує статус ув'язненого. Однією з проблем у 
реалізації освітніх програм є те, що чимало учнів мають низький коефіцієнт інтелекту. 
Тому для них утворюють так звані альтернативні класи зі спеціальною програмою.  

Професійна підготовка, у свою чергу, підсилює свідоме ставлення вихованців цих 
закладів до праці, а також підвищує їх самооцінку. Програми професійної підготовки 
включають навчання таких спеціальностей, як авторемонт, друкарство, секретарські 
курси, обслуговування тощо.  

Особливу роль у виправних закладах відіграє спорт. Він не тільки руйнує одноманітність 
оточення, але й сприяє фізичному загартуванню підлітків, відповідає природним потребам 
у рухах і забезпечує соціально адекватний вихід агресивності.  

Анатолій Степанюк, кандидат юридичних наук, доцент НЮАУ, зав. сектором проблем 
кримінально-виконавчого законодавства НДІ вивчення проблем злочинності Академії 
правових наук України  

О ПРИНЦИПАХ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  

Указ Президента Украины "О комплексной правовой целевой программе борьбы с 
преступностью на 1996-2000 годы", предусматривающий разработку Проекта Уголовно-
исполнительного кодекса, как представляется, обусловлен необходимостью внесения 
принципиальных изменений в деятельность органов и учреждений исполнения наказаний 
(ОУИН). В связи с этим наука уголовно-исправительного права призвана подготовить 
законодателя и общественное мнение к переоценке содержания принципов 
законодательства, регулирующего исполнение наказаний, и к изменению 
основополагающих начал деятельности ОУИН.  

Понимание деятельности ОУИН - это прежде всего понимание принципов, лежащих в ее 
основе, а практическая деятельность по исполнению наказаний предполагает не только 
знание, но и осуществление ее принципов субъектами экзекутивной деятельности.  



В отличие от исправительно-трудового права, базирующегося на гипотезе об абстрактной 
возможности исправления и перевоспитания осужденных, системообразующим фактором 
отрасли уголовно-исполнительного права, ее принципом должен выступать постулат об 
исполнении наказания, как предположение не только о реально возможном, но и 
действительном и, даже более того, - неизбежном в деятельности ОУИН.  

Принципы деятельности ОУИН - это именно те положения, которые определяют ее 
природу и сущность. Пронизывая и определяя деятельность ОУИН, ее принципы 
реализуются именно в этой деятельности, выражая ее суть и направленность. Находясь в 
основе деятельности ОУИН, ее исходные начала, то есть определенные принципы, 
устанавливают основные правила этой деятельности, которые позволяют отразить 
закономерности реализации кары, наиболее существенные и всеобъемлющие качества 
деятельности уголовно-исполнительной системы, ее задачи и характер. При реализации 
кары первоочередной задачей ОУИН должно быть претворение в жизнь 
основополагающих требований, которые будут закреплены как принципы уголовно-
исполнительного законодательства Украины. Поэтому принципы уголовно-
исполнительного законодательства, отражая самое важное, главное, наиболее 
существенное в исполнении наказаний, должны быть одновременно и принципами 
деятельности ОУИН. Практическое значение разработки принципов деятельности ОУИН 
наукой уголовно-исполнительного права в том, что представление об исходных началах 
деятельности ОУИН должно помочь правильно сформировать уголовно-исполнительное 
законодательство, обеспечить его единство и выдержанность, создать стройную 
законодательную конструкцию.  

Одновременно определение основных, исходных положений уголовно-исполнительного 
законодательства и деятельности ОУИН, то есть их принципов, позволяет в 
концентрированном виде отразить и наиболее существенные черты уголовно-
исполнительного права. Принципы деятельности ОУИН - это сущностная категория, так 
как они самым непосредственным образом отражают квинтэссенцию исполнения 
наказания, четко, рельефно представляют самые важные особенности экзекутивной 
деятельности администрации, являются как бы ее лицом.  

Принципы реальной деятельности ОУИН являются той основой, на которой 
разворачивается практическая уголовно-исполнительная деятельность. В силу 
необходимости жесткой нормативной регламентации экзекутивной деятельности, 
принципы, на которых она основывается, совпадают с принципами уголовно-
исполнительного законодательства. Принципы следует рассматривать как действенный 
инструмент нормативного регулирования деятельности администрации ОУИН, 
организующей процессы исполнения-отбывания наказаний. Принципы деятельности 
ОУИН могут приобрести свойства принципов права только после закрепления их 
нормами уголовно-исполнительного законодательства. Будучи воплощенными в 
уголовно-исполнительном законодательстве, принципы уголовно-исполнительного права 
получают дополнительную нормативную силу, становятся исходными положениями, 
основополагающими началами, обеспечивая единство и непротиворечивость уголовно-
исполнительной системы, пронизывают содержание деятельности ОУИН.  

Нормативность принципов деятельности ОУИН, закрепление их в нормах уголовно-
исполнительного законодательства в виде отточенных формулировок, применение 
специфической терминологии - необходимое свойство их регулирующего воздействия на 
практику исполнения наказаний. Принципы уголовно-исполнительного законодательства 
обладают максимальной степенью нормативной обобщенности, они предопределяют 
сущность деятельности ОУИН. Принципы уголовно-исполнительного законодательства 



носят универсальный характер и поэтому оказывают регулирующее воздействие как на 
содержание прав и обязанностей администрации ОУИН, так и на правовой статус 
осужденных. Общеобязательность принципов экзекутивной деятельности ОУИН состоит 
как в приоритетности перед другими законодательными установлениями, так и в 
распространении их на субъектов исполнения-отбывания наказания, то есть на 
деятельность администрации ОУИН и поведение осужденных, а также на действия 
участников деятельности по исполнению наказаний.  

Таким образом, принципы деятельности органов и учреждений исполнения наказаний - 
это основополагающие, руководящие начала, имеющие нормативно-правовой характер и 
отражающие процесс реализации кары, как наиболее существенное направление 
деятельности администрации органов и учреждений исполнения наказаний.  

ІІ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗАСУДЖЕНИМИ  

Віктор Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, 
заслужений юрист України Віктор Кривуша, кандидат педагогічних наук, доцент 
Київського інституту внутрішніх справ  

ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ 
ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 
ЗАСУДЖЕНИХ  

Гуманізація процесу роботи із засудженими у виховно-трудових колоніях для 
неповнолітніх (а таку роботу слід, перш за все, розглядати як систему педагогічної 
діяльності) принципово пов'язана з вихідними позиціями пенітенціарного персоналу як 
колективу вихователів. На перший план висувається проблема гуманізації стосунків між 
неповнолітніми засудженими і співробітниками ВТК, без вирішення якої на будь-яку 
ефективність ресоціалізації злочинця важко розраховувати. Проте аналіз практики 
свідчить що для взаємостосунків співробітників з вихованцями при реалізації 
педагогічних та інших службових функцій ще і досі характерні тенденції командно-
адміністративного стилю впливів на особистість та спільність засуджених в межах вимог 
сліпої покори, невтримного застосування жорстких каральних засобів, які мають на меті 
головним чином примусити до виконання певних норм поведінки, хоча б у чисто 
зовнішніх формах її прояву. Зрозуміло, що і такі способи впливу на засуджених у ВТК 
об'єктивно бувають необхідними, але захоплення ними, а іноді - і їх абсолютизація, 
виявляється педагогічно безплідним, сприяє зовнішньому накопиченню явищ 
конфронтації, нерідко - досить розлюченої - між вихованцями та представниками 
адміністрації або їх уповноваженими з числа активу засуджених. Все це посилює 
негативний вплив на особистість вихованців злочинної субкультури та її носіїв у ВТК, 
суттєво перешкоджає реформації їх діяльності у напрямку гуманізації останньої.  

За таких умов не задовольняються запити неповнолітніх засуджених до особистості 
співробітника-вихователя, з яким вони готові були б вступити у добровільне значуще для 
них спілкування, поза чим важко уявити педагогічно орієнтований процес виконання 
покарання у вигляді позбавлення волі.  

Альтернативою командно-адміністративним, переважно примусовим, чисто репресивним 
методам впливу на особистість засудженого у ВТК є так звана педагогіка співробітництва. 
Ми розглядаємо її як продуктивну для пенітенціарної діяльності гуманістичну концепцію, 
що стверджує особливий стиль взаємодії вихователів і вихованців, спрямований на 



створення у об'єктів виховання особистісної позиції активних, свідомих, зацікавлених 
суб'єктів педагогічно значимих видів діяльності, зокрема і діяльності спілкування з 
організатором виховного процесу.  

В умовах ВТК важливість педагогіки співробітництва в аспекті нашого розгляду можна 
обгрунтувати, як мінімум, двома обставинами, що реально відображають специфічні 
складнощі індивідуальної роботи з засудженими.  

По-перше, педагогіка співробітництва (як уже зазначалось) є альтернативою 
розповсюдженим у практиці адміністративно-командним, виключно примусовим засобам 
впливу на особистість засудженого. Зняти, зруйнувати бар'єри міжособистісного 
нерозуміння та неприйняття, усунути ворожнечу, протиборство між співробітником та 
засудженим, що виникають (у більшості випадків) за суто суб'єктивними причинами та 
обставинами (які залежать як від однієї, так і від іньшої сторони), створити оптимальні 
умови, сприятливий у психолого-педагогічному відношенні грунт для справжньої 
контактної взаємодії - все це вкрай необхідно для результативності виховного процесу, 
для "олюднення" особистості злочинця, попередження накопичення та розвитку в його 
психіці афективно-негативних рис озлоблення, жорстокості, мстивості, профілактики 
формування брехливих, лицемірних, пристосуванських позицій. І все це може бути 
досягнуте лише на основі гуманності педагогічних переконань та дій вихователів ВТК. 
Але, з іншого боку, явища конфронтації у ВТК поглиблюються у низці випадків 
неправильними, педагогічно неграмотними і по суті аморальними діями співробітників в 
ставленні до засуджених, зокрема, це - грубощі, фамільярності, упередженість, зневага до 
людської гідності, шантаж, порушення законності, розрив єдності між словом та ділом, 
тобто все те, що є принципово чужим педагогіці співробітництва.  

По-друге, педагогіка співробітництва може стати (на нашу думку) сильно діючим 
елементом психотерапевтичного клімату у ВТК, так необхідним в умовах позбавлення 
волі з усіма тими елементами, що руйнують особистість засудженого, детермінують її 
регресивну динаміку (замкнутість мікросередовища, - явища зростання соціального 
відчуження, сфера спотвореної субкультури кримінального світу, примусовий характер 
багатьох видів діяльності спецконтингенту, матерільно-побутові негаразди та ін.).  

Можна стверджувати, що в УВП засуджений досить часто потрапляє в різного роду 
екстремальні, або, як їх називають у психіатричній літературі , "важкі" ситуації, тобто 
ситуації, що засвідчують різні види невідповідностей між вимогами психосоціального 
середовища та можливостями людини.  

При всій широті та поліморфності сфери важких ситуацій вказана невідповідність в їх 
конкретному змісті може визначатися в таких формах: перешкоди, відсутність засобів та 
різного роду відстрочки реалізації мети; захоплення зненацька; зовнішня вимога 
інтенсифікації діяльності; загрози самооцінці; втрата власного престижу; депривації (зрив 
у задоволенні власних потреб).  

Очевидно, що зазначені чинники, які викликають важкі, психотравмуючі ситуації, типові 
для становища засудженого в місцях позбавлення волі. Додамо, що притаманні багатьом 
засудженим депресивні психічні стани (вихід з яких вони шукають в найрізноманітніших 
формах психогенних реакцій, зокрема за типом агресії та самоагресії), як правило 
пов'язані, на нашу думку, з накопиченням як афективної депривації при наявності 
дефіциту душевного тепла, розуміння, зростаючого відчуття емоційної ізоляції, так і 
соціальної депривації, що є наслідком руйнування звичних, сформованих у минулому 
досвіді соціальних зв'язків.  



Наявні у засуджених тяжкі фрустрації виникають на основі переживань нездійснених 
надій та планів, перешкод та труднощів у досягненні особистісно значущих цілей (на 
благополуччя в міжособистісних відносинах, збереження соціальних зв'язків та статусу, 
на дострокове звільнення і т.п.), які суб'єктивно сприймаються як нездоланні.  

І ще на одну обставину слід звернути увагу в ході аналізу психічних станів позбавленого 
волі, яка стає на заваді продуктивному контакту з засудженим.  

Звернемося до інтроспективного свідчення людини, що відчула це на власному досвіді: 
"Найнеприємніше - це відчуття втрати особистості... Нібито твою душу, з усіма її згинами, 
звивинами, таємничими кутками та візерунками, пропрасували велетенською праскою і 
стала вона плоска та рівна, як картонна манішка... Від цього кожна людина норовить якось 
виділитись , виявити свою індивідуальність, опинитись вище інших або краще... 
(В.Буковский, И возвращается ветер. - Ж., "Театр", № 2, 1990. - С. 174). І хоча тут йдеться 
про дорослих, що відбували покарання у відповідних установах колишньої тоталітарної 
держави, проблема важлива і для ВТК.  

Саме в таких умовах втрати засудженим власного "Я" вкрай важливо для нього зустріти 
людину, яка була б готова для відкритого неформального психологічного контакту.  

"У кожної людини в будь-якому віці, має бути хтось, хто міг би, хотів би, був би готовий її 
вислухати, - стверджує досвідчений психотерапевт. - Вислухати повністю, не обмежуючи, 
не піддаючи його виливи цензурі та фільтрації. Зрозуміти!... Скільки драм, трагедій 
розігрується в житті лише тому, що людина не була вислухана" (Н.В.Жутиков. Учителю о 
практике психологической помощи. - М.: Просвещение, 1988. - С. 56). Значущою для 
засудженого іншою людиною, яка здатна хоча б своєю особистою участю, увагою до 
чужої долі справити дієвий психотерапевтичний, а на цій основі - і подальший 
педагогічний вплив на особистість, може і повинен стати співробітник ВТК незалежно від 
займаної ним посади та специфіки службових функцій.  

Але все це можливо лише виходячи з позицій педагогіки співробітництва при умові 
дотримання всіх її основних установок. В цьому випадку ефективність впливу на 
особистість засудженого багато в чому залежить від ступеню розвитку у співробітника 
специфічних "інтерсоціальних здібностей", які необхідні для успішної діяльності в 
системі "людина-людина", а також володіння ним арсеналом, який включає "всі ті 
особистісні якості, які забезпечують успішну взаємодію між людьми, розуміння людей та 
ефективний вплив на них, встановлення контактів, організацію спільних дій" (Е.А.Климов 
Путь в профессию. - Л. : Из-во ЛГУ, 1974. - С. 143).  

Виділяють такі компоненти педагогічних здібностей:  

1) високий інтелектуальний рівень;  

2) високий рівень ідейного та морального розвитку;  

3) організаторські здібності;  

4) здатність швидко та адекватно розуміти внутрішній світ людини;  

5) вольові якості;  

6) здібність використовувати мову як засіб впливу на людей;  



7) здатність одночасно бути уважним до багатьох об'єктів;  

8) здібність передбачати подальшу поведінку та розвиток об'єктів виховання з високим 
ступенем вірогідності.  

Ми виходимо з розуміння здібностей як інтегральної особистісної якості, яка формується 
на основі взаємодії властивостей особистості, обумовлених специфікою кожної з її 
чотирьох підструктур (за К.К.Платоновим) - біопсихічного, психічних процесів, досвіду, 
спрямованості. Тому кожний з названих вище компонентів педагогічних здібностей 
принципово може бути сформованим у співробітника ВТК на основі цілеспрямованого 
озброєння його системою відповідних знань, умінь і навичок, способами інтелектуальної 
діяльності для вирішення психолого-педагогічних завдань (в т.ч. творчого, а не тільки 
репродуктивного характеру), впливу на потребо-мотиваційну сферу особистості з точки 
зору формування і розвитку прагнень до педагогічної діяльності і установок для її 
ефективного здійснення.  

До головних ціннісно-орієнтаційних установок педагогіки співробітництва, які 
відбивають внутрішньо стабільну, глибоко усвідомлену і особистісно прийняту позицію 
вихователя-гуманіста, його психологічну готовність до продуктивного вирішення завдань 
перевиховання засуджених на основі "олюднення" особистості неповнолітнього 
засудженого, можна віднести такі:  

1) оптимістичний прогноз в оцінці перспектив особистісних змін засудженого;  

2) прийняття (а не відторгнення), кожного засудженого "таким, яким він є", з усіма його 
недоліками, суперечностями тощо, а також поважлива увага до особистості;  

3) емпатичне (а не тільки оцінне) співчуваюче розуміння особистості засудженого з 
урахуванням всієї складності його психічних станів;  

4) щире спілкування із засудженим, відкриття для нього внутрішнього світу вихователя;  

5) надання засудженому психологічної та іншої допомоги, необхідної йому для подолання 
труднощів у різних сферах життєдіяльності (зрозуміло, в рамках закону), створення та 
закріплення психотерапевтичного ( або, в крайньому разі, непсихотравмуючого) клімату 
середовища, в якому перебувають засуджені;  

6) пошук позитивного в особистості засудженого для використання цього в педагогічному 
процесі;  

7) глибинне вивчення та розкриття дійсних мотивів і зовнішніх обставин, що зумовлюють 
вчинки і дії засудженого, з урахуванням його характерологічних рис, головних потреб, 
психічних станів і прийняття на цій основі оптимальних, конкретно індивідуальних 
педагогічних рішень;  

8) активізація свідомості та самосвідомості засуджених з апеляцією до їхніх 
інтелектуальних сил та розвиток останніх;  

9) критичний самоаналіз, корекція вихователем власної особистості та педагогічної 
діяльності з метою самоудосконалення.  



Перераховані ціннісні компоненти (установки) педагогіки співробітництва знаходяться в 
нерозривній єдності з технологічними компонентами, що передбачає оволодіння 
співробітниками ВТК різноманітними засобами вивчення і перевиховання неповнолітніх 
засуджених, педагогічно значущого спілкування з ними.  

Серед різноманітних педагогічних технологій , як свідчить аналіз діяльності 
співробітників ВТК щодо реалізації ними своїх виховних функцій, а також запитів 
співробітників на інформацію, необхідну їм для вдосконалення психолого-педагогічної 
майстерності, слід виділити декілька першочергово важливих.  

Насамперед, це оволодіння методичними процедурами поглибленого вивчення 
індивідуальних особливостей особистості засудженого у сукупності традиційних методів 
отримання психологічної інформації (бесіда, спостереження, узагальнення незалежних 
характеристик, вивчення документації, природній експеримент, анкетування, аналіз 
продуктів діяльності) та деяких психодіагностичних методик, в тому числі тестів, 
спеціально адаптованих для можливостей їх оперативного і валідного застосування не 
тільки професіоналом-психологом, але й, скажімо, начальником загону.  

При цьому співробітники повинні бути добре орієнтовані в достатньо широкому колі 
питань, які потребують з'ясування з метою забезпечення повноти вивчення особистості. 
Але не менш важливо навчитися визначати в кожному окремому випадку оптимальні 
завдання і методи пізнання найбільш суттєвих особливостей засудженого і на цій основі 
чітко й економно та реально для виконання спрограмувати відповідні аспекти своєї 
психолого-педагогічної діяльності.  

Майстерність вивчення особистості засуджених включає сформованість вмінь 
кваліфікованого аналізу їх вчинків і дій: визначення типу дії (свідома або несвідома, 
випадкова або навіювана, афективна або негативна тощо), визначення мотивів вчинку з 
урахуванням превалюючих потреб даної особистості, зв'язку вчинку із психічним станом, 
характерологічними якостями, зокрема, типом особистісних акцентуацій.  

Особливо значимо в технологічній системі педагогіки співробітництва оволодіння 
вихователем способами встановлення психологічного контакта з засудженим, завоювання 
його довіри. В цьому відношенні корисною є методика контактної взаємодії, розроблена 
Л.Б.Філоновим. Вона передбачає послідовну реалізацію в процесі спілкування шести 
стадій (накопичення згоди; пошук спільних інтересів; прийняття принципів і якостей, 
корисних для спілкування; виявлення якостей, небезпечних для спілкування; 
індивідуальний вплив і адаптація до партнера ; вироблення загальних правил спілкування 
і взаємодії). Кожна із цих стадій має свої завдання і функції, принципи поведінки 
ініціатора контакту, його тактику і специфічні прийоми впливу на особистість. Дана 
методика розроблена з урахуванням загально психологічних закономірностей 
міжособистісного спілкування (зокрема в ній відображені деякі рекомендації Д.Карнегі) і, 
як свідчать неодноразові приклади її впровадження у практику ВТК, повністю доречна і 
ефективна для використання в роботі з неповнолітніми засудженими.  

Дослідна перевірка підтверджує корисність комплімента для встановлення контакту з 
засудженим, завоювання його довіри, розумного використання комплімента (але не 
лестощів, не загравання) як засобу пробудження позитивних емоційних реакцій 
вихованця. Функції комплімента багатогранні. Це й стимуляція мотиву досягнення успіху, 
і створення умов для неможливості відмови від виконання розпорядження, і винесення 
опосередкованого зауваження, зняття власної некоректності тощо. Оволодіння технікою 
комплімента передбачає знання підстав, при яких він може бути застосований (зовнішній 



вигляд, особливості пізнавального, вольового, емоційного, фізичного розвитку, 
професійні якості, риси характеру і здібності, хоббі, предмети гордості людини тощо), а 
також вміння його виражати в різних формах (порівняння, антитеза, пряме й 
опосередковане звернення, парадокс, здивування, прохання про допомогу тощо). 
Вихователям необхідно звернути серйозну увагу на розвиток вмінь зацікавлено слухати 
засудженого в процесі діалогу з ним; при цьому гарно себе зарекомендував психологічний 
прийом "активного вислуховування", який полягає у вербалізації позиції "Я Вас розумію!" 
на основі "вгадування" актуального психічного стану співбесідника, того, що його 
особливо хвилює, чого він очікує, до чого прагне.  

Завоюванню довіри до співробітника ВТК з боку засудженого сприяє зацікавлене 
спілкування в бесідах з ним на теми, які стосуються його майбутнього, особистісно 
значимих життєвих планів, виявлення готовності прийти на допомогу у їхній 
соціальноправильній реалізації. Окрім всього цього, виникнення й розвиток контакту, 
довіри пов'язані, звичайно, із справедливістю, єдністю слова і діла вихователя, а також з 
тим, наскільки відчує сам засуджений, що особисто він займає особливе місце для 
педагога, бо кожній людині в тій чи іншій мірі властиве відчуття власної неповторності.  

Професійно грамотна робота з засудженими з позиції педагогіки співробітництва потребує 
майстерності застосування усієї багатогранності прийомів індивідуального виховного 
впливу на особистість (переконання, прохання, проявлення доброти й турботи, 
пробудження й активізація гуманних почуттів, включення в цікаву діяльність, виявлення 
компетенції , наказ, натяк, іронія, засудження, догана, уявна байдужість, "вибух" тощо). З 
цим пов'язаний розвиток у вихователя творчих здібностей вибору оптимального варіанту 
застосування того чи іншого прийому педагогічного впливу та їх сукупності у 
нестандартних ситуаціях взаємодії з засудженими. А такі ситуації в реальному виховному 
процесі ВТК у більшості є саме нестандартними, оскільки нестандартна сама особистість.  

Ще раз підкреслимо, що педагогіка співробітництва в ВТК, звичайно ж, не виключає, а 
навпаки принципово передбачає застосування до неповнолітніх засуджених всієї системи 
законних вимог і жорсткий контроль за їх дотриманням як установлених норм людського 
співжиття. Але при цьому такі норми повинні бути усвідомлені кожним засудженим і 
прийняті ним як регулятори поведінки на основі свідомої дисципліни.  

Наталія Максимова,кандидат психологічних наук, керівник лабораторії психології 
соціально дезадаптованих неповнолітніх, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН 
України  

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ 
НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ  

На Україні переважним засобом покарання злочинців, у тому числі неповнолітніх, є 
позбавлення волі. Проте, стає все більш зрозумілим, що ув`язнення має деякі негативні 
наслідки не тільки для злочинця, а й для суспільства в цілому. Особливої гостроти набуває 
це питання в тому разі, якщо йдеться про злочинців юнацького та підліткового віку.  

Сенс покарання полягає в тому, щоб людина усвідомила свою провину, покаялася та 
ніколи більше не звернула на злочинний шлях. Саме тому йдеться про пенітенціарну 
систему, тобто про заходи, що мають на меті спонукати злочинця до каяття. Звичайно, 
досягти цього важче, ніж просто підвищити жорстокість покарання. Більш того, 
жорстокість санкцій дуже рідко призводить до бажаних змін в поведінці юнаків та 



підлітків, - навпаки, результатом таких вдіянь здебільшого стає озлобленість, агресивність 
неповнолітніх засуджених, бажання помститися, протиставлення себе суспільству.  

Підвищення ефективності роботи виховно-трудових колоній для неповнолітніх 
неможливо без врахування психологічних особливостей неповнолітніх, без спрямування 
зусиль педагогічного персоналу саме на перебудову світогляду вихованців, зміну їх 
ціннісних орієнтацій з асоціальних, антигромадських на соціально прийнятні. Досягнення 
цієї мети передбачає гуманізацію процесу виховання, навчання, трудової діяльності 
неповнолітніх засуджених, та й взагалі всіх умов їх перебування у виховно-трудовій 
колонії.  

Таким чином, актуальність психологічного дослідження процесу ресоціалізації 
особистості неповнолітніх засуджених зумовлена необхідністю розкриття психологічних 
механізмів педагогічних впливів, спрямованих на неповнолітніх під час їх перебування у 
виховно-трудовій колонії. Метою нашого дослідження було вивчення психологічних 
особливостей вихованців та їх соціальної ситуації розвитку в умовах обмеження волі. В 
експериментальному дослідженні були використані такі методи: соціометрія, тест 
незакінчених речень (модифікований нами відповідно завданням дослідження), 
міокінетичні та проективні методики, стандартизовані інтерв`ю, вивчення продуктів 
діяльності неповнолітніх, аналіз документації.  

Результати цього дослідження дають підставу вважати, що система тримання, навчання і 
виховання юнаків та підлітків в ВТК не у всьому відповідає вимогам до формування 
повноцінної особистості. Оскільки позбавлення волі вже само по собі є психотравмуючим 
фактором, інші обставини перебування неповнолітніх у ВТК необхідно гуманізувати. 
Існуюча соціальна ситуація розвитку особистості вихованців сприяє фіксуванню їх 
особистісних відхилень, ще більшому відчуженню засуджених від суспільства, 
протиставленню їх ціннісних орієнтацій моральним нормам суспільства, виникненню у 
них ненависті до структур влади (міліції, представників МВС, суду тощо), та й взагалі до 
всіх громадян, що дотримуються закону.  

Психологічний аналіз існуючих у ВТК вимог до режиму, регламентації поведінки, 
системи заохочень та покарань, міжособистісних стосунків вихованців, взаємодії 
вихователів і неповнолітніх показує недосконалість форм та методів роботи. Наприклад, 
комплектування відділень та загонів відбувається за випадковими ознаками - наявністю 
документу про освіту, суб`єктивною думкою вихователів тощо. Зважаючи на те, що 
відділення та загін мають бути головною референтною групою для засудженого, їх 
комплектування має бути психологічно обгрунтованим.  

Не менш важливим є питання офіційного лідерства в загоні та відділенні. Оскільки 
"актив" має деякі владні функції та певною мірою регламентує поведінку засуджених, 
призначення на посаду "командира" є серйозним питанням. Той факт, що зараз ці 
проблеми вирішуються навмання (тобто лише з суб`єктивної точки зору вихователя), є 
причиною багатьох негативних наслідків. Вказані вище недоліки призводять до того, що 
вихованці живуть подвійним життям. Одне життя - це те, що бачать вчителі та вихователі, 
тобто це ті процеси, якими вони намагаються керувати. Друге життя - це те, що не 
знаходиться на поверхні, це ті процеси, якими керують лідери злочинної субкультури. 
Природно, що посилення вимог до вихованців з боку вихователів, більш жорстка 
регламентація їх поведінки неодмінно призводить до більшої прихильності неповнолітніх 
до своїх неформальних лідерів, вони щільніше входять у злочинну субкультуру, оскільки 
шукають там відчуття захищеності, психологічного комфорту. І навпаки, гуманізація 
виправно-виховного процесу, встановлення людських стосунків з вихователями, 



педагогами, позитивне забарвлення емоційного фону відвертає неповнолітніх від норм 
злочинного життя, дає розуміння переваг моральних цінностей суспільства. Таким чином, 
гуманізація процесу виховання, забезпечення відчуття неповнолітнім своєї гідності, 
самоцінності, психологічної захищеності є умовою його ресоціалізації, тобто повернення 
до дотримання соціально прийнятих норм поведінки.  

Значним недоліком виховного процесу в ВТК є відсутність науковообгрунтованих 
критеріїв визначення ступеню ресоціалізації засудженого. Тому умовно-дострокове 
визволення відбувається на підставі аналізу лише зовнішніх проявів його поведінки. 
Природно, що в цьому разі значний відсоток асоціально спрямованих неповнолітніх 
видають себе за тих, що вже "виправились", аби тільки їх відпустили на волю. Наслідком 
цього є явище рецидиву серед цих неповнолітніх, здебільшого вже у формі більш тяжких 
злочинів.  

Наше дослідження показало, що деякі відхилення у психічному розвитку дитини слід 
вважати серйозним криміногенним фактором. Вивчення особистості неповнолітніх 
правопорушників дає підставу вважати, що діти з відхиленнями у психічному розвитку 
складають "групу ризику" стосовно злочинної поведінки. Так, за даними різних авторів, 
від 57% до 76% неповнолітніх злочинців мали психічні аномалії.  

Нами вивчались неповнолітні, що проходили судово-психологічну експертизу в зв`язку з 
притягненням до кримінальної відповідальності. В експериментальну групу входили 
підлітки, які мали психічні аномалії, але були визнані дієздатними, тобто були визнані як 
такі, що могли керувати своєю поведінкою та розуміти наслідки своїх дій.  

Вкрай важливим є питання диференціації засуджених за ознакою наявності чи відсутності 
відхилень у психічному розвитку. Звичайно, йдеться не про хворобливі стани, а про 
граничні психічні аномалії, тобто такі відхилення в розвитку психіки, що не 
перешкоджають неповнолітньому керувати своєю поведінкою та розуміти наслідки своїх 
дій. Найбільш поширеними психічними аномаліями виявилися: залишкові прояви 
органічного ураження мозку та інтелектуальна недостатність (44%); психопатичний 
розвиток та психопатії (39,6%). Аналіз умов життя неповнолітніх, що увійшли до 
експериментальної групи, виявив, що вирішальну роль в десоціалізації цих дітей мали 
помилки в їх вихованні та навчанні. Так, до дітей, що мали відхилення в 
характерологічному розвитку, застосовувались виховні впливи, які тільки ще більше 
фіксували їх вади, а не компенсували недоліки. У дітей, що мали залишкові прояви 
органічного ураження мозку, вже в дошкільному віці відмічалась моторна 
розгальмованість, підвищена втомлюваність, нездатність довільно концентрувати увагу. З 
початком шкільного навчання ці діти зазнали багато прикростей, оскільки їм було важко 
всидіти на уроці, вони весь час відволікались, не слухали пояснень вчителя, не засвоювали 
учбовий матеріал. Природно, що навчальна успішність таких дітей була дуже низькою, а 
ступінь саморегуляції поведінки не відповідала віковим нормам. Батьки і педагоги, на 
жаль, не зрозуміли дійсних причин неуспіху цих дітей; вони вважали, що контроль та 
покарання, додаткові учбові заняття допоможуть налагодити поведінку та навчання. 
Внаслідок цього ці діти засвоїли стійке негативне ставлення до навчання, школи взагалі. 
Більшість з них відчували відразу до процесу читання, запам`ятовування тощо. Прагнення 
уникати розумової діяльності призвело їх до інтелектуального зниження.  

На початок підліткового віку наші піддослідні справляли враження інтелектуально 
неповноцінних: вони читали по складах, не знали таблицю множення, не розуміли зміст 
прислів`я, мали вкрай бідний словарний запас. В той же час, ознаки первинної психічної 
аномалії зникали: не було моторної розгальмованості, зменшувалась втомлюваність та 



відволікаємость. Поряд з неспроможністю засвоїти учбовий матеріал ці діти досить 
успішно виконували діяльність, що потребує практичного інтелекту.  

Постійний неуспіх у навчанні, негативні оцінки з боку значущих дорослих - все це, як 
психотравмуючий фактор, призводило до деформацій в структурі їх особистості: 
неприйняття "образу Я", агресивність, уникаюча мотивація, егоцентризм. Наслідком цього 
була протиправна поведінка. Таким чином, відхилення у психічному розвитку становлять 
серйозну небезпеку процесу становлення особистості. Незважаючи на те, що їх первинна 
симптоматика з часом здебільшого зникає, деформація особистості може бути 
необерненою. Зважаючи на те, що процес десоціалізації таких неповнолітніх своїм 
першоджерелом має відхилення у психічному розвитку, ресоціалізація їх особистості 
також повинна базуватись на врахуванні цих особливостей. Тому вирішення проблеми 
диференціації засуджених неповнолітніх потребує розробки науково обгрунтованих 
критеріїв прогностичної діагностики та корекції їх особистості.  

Стосунки неповнолітніх засуджених з вихователями, вчителями, службою режиму 
потребують особливої уваги. Цей аспект організації навчально-виховного процесу дуже 
складний, оскільки шляхи його вивчення та оцінки не визначені концептуально. Маємо на 
увазі вирішення принципового, методологічного підходу до існування виховно-виправних 
закладів взагалі: з якою метою вони створені? Яка переважає мета - звільнити суспільство 
від злочинців, покарати їх та ізолювати, чи створити умови, за яких неповнолітні, які 
мають антисоціальні установки, зможуть ресоціалізуватися, тобто повернутися до життя в 
суспільстві, де дотримуються моральних норм? Якщо головна мета - покарання, 
ізолювання злочинців, захист суспільства від таких неповнолітніх, то існуючі умови 
перебування в виховно-трудовій колонії цілком задовільні. Якщо ж мета більш значуща - 
ресоціалізація особистості, то стосунки вихованців ВТК з вихователями та педагогами 
мають бути принципово іншими.  

Головним завданням виховно-трудових колоній, в цьому разі, буде не здійснення 
покарання, а дбайливе керівництво розвитком особистості неповнолітнього. Відповідно до 
цієї мети необхідно розробити засоби та форми виховної роботи, визначити організаційні 
перебудови.  

Психологічний аналіз умов утримання неповнолітніх в виховно-трудовій колонії показує, 
що в плані організаційних змін необхідно створити ряд секторів (тобто відокремлених зон 
проживання) відповідно до вимог охорони психічного здоров`я засуджених. Так, 
зважаючи на складність періоду адаптації неповнолітнього в умовах позбавлення волі, 
необхідно на базі карантину створити сектор для новоприбулих зі спеціальним режимом 
та виховною програмою. З метою підготовки неповнолітніх засуджених до життя в 
суспільстві доцільно створити сектор соціальної адаптації. В цьому секторі 
перебуватимуть ті засуджені, які визнані психологами та вихователями (за спеціально 
розробленими критеріями) соціально адаптованими, тобто ті, що рекомендовані до 
умовно-дострокового визволення. Термін їх перебування має бути не меншим, як півроку. 
Режим перебування - відкритий, що дає можливість неповнолітньому влаштуватись на 
роботу або навчання за власним бажанням, тобто вибирати те, що йому до вподоби, 
знайти справжніх друзів тощо.  

Доцільно також вивчити питання про створення сектору посиленого психологічного 
спостереження, де тимчасово перебуватимуть неповнолітні, які знаходяться в негативних 
емоційних станах. Зважаючи на те, що значний відсоток неповнолітніх засуджених має 
психічні аномалії, такі негативні або навіть небезпечні стани (депресія, дисфорія, 
підвищена збудженість, моторна розгальмованість, астенія тощо) виникають у них досить 



часто. Відсутність термінової та кваліфікованої психолого-психіатричної допомоги, в 
цьому разі, призводить до зривів в поведінці вихованця, порушень режиму, агресивних 
проявів, суїцидальних спроб.  

Слід зазначити, що вивчення процесу ресоціалізації особистості неповнолітніх 
засуджених дає підставу стверджувати необхідність посилення ролі психологічної служби 
в виховно-трудовій колонії. Психологи мають забезпечити не тільки діагностичні та 
психопрофілактичні заходи, а й працювати в тісному контакті з вихователями та 
вчителями з метою оптимізації соціальної ситуації розвитку неповнолітнього в умовах 
позбавлення волі. Вкрай важливе також проведення спеціальної психотерапевтичної 
роботи з вихованцями з метою корекції відхилень в їх особистісному розвитку.  

Проведене нами дослідження дає можливість запропонувати такі шляхи вирішення 
проблеми гуманізації навчально-виховного процесу в ВТК:  

1. Створити психологічні умови формування позитивного ставлення вихованців до 
соціально прийнятних норм поведінки, до вимог суспільства; здійснити диференціації 
неповнолітніх згідно їх психодинамічних параметрів, що дозволить підвищити 
ефективність педагогічних впливів.  

2. Урахувати закономірності впливу соціальної ситуації розвитку неповнолітніх в умовах 
позбавлення волі на формування їх особистості з метою реорганізації інфраструктури 
ВТК; оптимізувати міжособистісні взаємини неповнолітніх з метою забезпечення 
позитивного соціально-психологічного клімату, зниження емоційної напруги; 
гуманізувати стосунки вихованців з вихователями, педагогами, іншими працівниками 
ВТК.  

3. Здійснювати моніторинг психічного розвитку неповнолітніх засуджених з метою 
попередження негативних проявів в поведінці та фіксування відхилень у становленні їх 
особистості; науково обгрунтувати та розробити психолого-педагогічні вимоги до 
перебування вихованців в спеціальних секторах ВТК - в секторі для новоприбулих, 
секторі соціальної адаптації, секторі посиленого психологічного спостереження; 
розробити систему психолого-педагогічної діагностики особистісної готовності 
неповнолітніх засуджених до умовно-дострокового визволення.  

Необхідно також вирішення кадрово-кваліфікаційних питань: переглянути посадові та 
кваліфікаційні вимоги до вихователів, вчителів та психологів, програми цільової фахової 
підготовки та перепідготовки педагогічних працівників, розробити програми 
психотерапевтичної роботи з вихователями, педагогами та іншими працівниками ВТК, що 
безпосередньо контактують з неповнолітніми засудженими, з метою попередження у них 
професійних збочень, зняття емоційної напруги, підвищення опірності стресовим 
факторам, вироблення навичок психологічного захисту в ситуації постійного ризику тощо.  

Гуманізація навчально-виховного процесу в виховно-трудовій колонії є головною умовою 
підвищення ефективності перевиховання неповнолітніх засуджених. Цю мету, в свою 
чергу, можливо досягнути лише на базі науково-обгрунтованих психолого-педагогічних 
рекомендацій, які після експериментальної перевірки мають бути впроваджені в роботу 
ВТК.  

Володимир Моргун,кандидат психологічних наук, завідуючий кафедрою психології 
Полтавського педагогічного інституту  



ШКОЛА-ХОЗЯЙСТВО А.С.МАКАРЕНКО - СРЕДСТВО РЕАЛЬНОГО 
ГУМАНИЗМА В ВОСПИТАНИИ  

Отношение к педагогическому творчеству и опыту А.С.Макаренко переживало разные 
времена: от критики со стороны "педагогического олимпа" до его "канонизации" 
советской системой воспитания и образования. В годы перестройки под "каток" гласности 
попал и А.С.Макаренко в Полтавском пединституте, исчезают его портреты из школ, не 
переиздаются произведения, ликвидирована медаль его имени, ведущие макаренковеды 
вынуждены защищать диссертации с завуалированными темами.  

Однако в пылу страстей - была ли педагогика Макаренко гуманной или авторитетной, 
всеобщей или колонистской и прочее, совсем забыли, что в первую очередь она была 
трудовой. В этом смысле рискну на категорическое утверждение, советская педагогика 
никогда (даже в период "канонизации" Макаренко) не была макаренковской, поскольку 
она никогда не была и не смогла стать трудовой, а советские школы так и не стали 
школами-хозяйствами. Это подтверждает краткий исторический экскурс.  

Знаменитую мысль Ленина ("Учиться, учиться, учиться делу коммунизма") в 30-е годы 
сократили до троекратного "учиться..." не случайно. Ведь "дело" предполагало приоритет 
"труда", "трудовой подготовки", но победила "зубрежка", "вербализм" в обучении. В 60-е 
годы была провалена трудовая реформа образования Н.С.Хрущева. В 70-е годы авторы 
проекта последней брежневской Конституции СССР дописались до того, что детский труд 
был запрещен в двух статьях, где говорилось об "эксплуатации" детского труда и его 
"вредности" для здоровья детей. Хорошо, что гласность началась еще тогда, и директор 
Гадячской школы-интерната, что на Полтавщине, Андриевский, в газете "Правда" отстоял 
новую редакцию статьи, которая восстановила в правах труд детей как важный фактор 
воспитания. В постперестроечной Украине, когда не работает взрослое производство, тем 
более речь не идет о школе-хозяйстве с детским трудом. Встает вопрос о спасении 
системы профессионально-технических училищ и трудовых колоний, которые хотя и не 
поднимались до уровня школы-хозяйства Макаренко, но все-таки давали какую-то 
трудовую подготовку.  

Если представить трудовую подготовку в виде многоуровневой модели, то можно 
выделить по крайней мере 9 типов школ по уровням трудовой подготовки:  

1) школа без труда;  

2) школа с профориентационной диагностикой;  

3) школа с уроками труда;  

4) школа с самообслуживанием;  

5) школа со "свободной мастерской" (по Макаренко, В.П.Волкову);  

6) школа - профессиональное училище;  

7) школа с элементами сезонного труда (временные трудовые объединения);  

8) школа-толока, натуральное хозяйство (по А.А.Захаренко);  

9) школа-хозяйство, товарный производитель (по Макаренко).  



"Школу без труда" трудно представить, однако в педагогических дискуссиях раздаются 
голоса сторонников чистой "школы-ликбеза", которая должна давать знания основ наук и 
не заниматься никаким воспитанием, трудом, физкультурой и т.д. (это дело семьи, 
профучилищ, спортшкол и пр.). Блестящей основой "школы-профдиагностики" является 
методика анализа достижений учащихся, которую предложил учитель из подмосковья 
И.Волков (см. также: Моргун В.Ф. Методика многомерного анализа достижений 
учащегося с целью профилирования и профориентации. - Полтава, 1997. - 16 с. (На укр. 
яз.). Наша массовая школа находится на втором уровне - с уроками труда. "Школа-
самообслуживание" - это, как правило, интернаты, колонии. "Школа-мастерская" на 
современном уровне наиболее полноценно реализуется в виде школы-комплекса 
М.П.Щетинина, в которой все спецшколы, кружки и секции соподчинены под 
руководством директора школы. "Школа-профессиональное училище" воплощено в 
системе СПТУ. Линейные, гимназические классы это своеобразное проникновение ПТУ в 
обычные школы. "Школа с элементами сезонного труда" характерна для сельских школ, 
летних лагерей труда и отдыха, межшкольных учебно-производственных комбинатов 
(типа московского завода "Чайка") и т.п. "Школа-толока" ("толока" - народная традиция 
бесплатной трудовой взаимопомощи людей, например, при постройке дома погорельцам) 
наиболее яркое воплощение нашла в Сахановской школе на Черкащине, где директором 
А.А.Захаренко. В этом селе учителя, родители и дети построили, эксплуатируют, 
ремонтируют и обновляют главный корпус начальных классов, мастерские, теплицы, 
школьный музей, планетарий, обсерваторию, бассейн зимний, бассейн летний и пр. 
"Школа-хозяйство" Макаренко не является какой-то сверхновой идеей. По такому типу 
воспитывают своих детей традиционные (первобытные) культуры, профилактируя, 
кстати, болезненные кризисы перехода от детства к взрослости. Трудовое воспитание - 
основа народной, семейной педагогики.  

Важную роль труда в современных учебных заведениях в начале ХХ столетия 
обосновывали Дьюи - в Америке, Лай, Кершенштейнер, Винекен - в Германии, Блонский, 
Шацкий, Ионин - в России, Ващенко, Макаренко, Соколянский - в Украине. Заслуга 
Макаренко состоит в том, что, во-первых, блестяще ее популяризировал в 
художественной литературе, в "Педагогической поэме" прежде всего.  

Таким образом, массовая школа и в СНГ, и в Украине, к сожалению, никогда не 
поднималась выше второго уровня, да и второй уровень не совсем полноценный, 
поскольку в большинстве школ не реализована профориентационная диагностика, которая 
свойственна первому уровню. В итоге, по данным НИИ образования взрослых РАО 
(Санкт-Петербург), на вопрос к выпускникам школ о том, кто был их советчиком при 
выборе профессии, большинство поставило школу и учителей лишь на 4-6 места.  

В заключение приведем макаренковский критерий настоящего учителя: "Настоящий 
учитель должен заботиться о завтрашней радости ребенка, промежуточной и отдаленной 
перспективе развития его личности". Заботится ли школа о том, что ждет выпускника 
после последнего звонка? - вот коренной вопрос педагогики. Школа-хозяйство Макаренко 
давала выпускнику не только аттестат зрелости, но и еще три книжки - трудовую, 
квалификационную и сберегательную (стартовый капитал). Она ждет возрождения. Ее 
основные идеи представляют значительный интерес для теории и практики работы с 
несовершеннолетними осужденными.  

Віктор Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, 
заслужений юрист України Віктор Кривуша, кандидат педагогічних наук, доцент 
Київського інституту внутрішніх справ  



ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОЗВІЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ЗАСУДЖЕНИХ ТА 
УМОВИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ.  

Перед сучасними пенітенціарними установами стоять складні соціально-педагогічні 
завдання не лише забезпечити реалізацію покарання у вигляді позбавлення волі, але й 
виправлення правопорушників, їх моральне оздоровлення. В широкому комплексі 
різноманітних засобів, спрямованих на підвищення ефективності процесу ресоціалізації 
колишніх правопорушників на основі його подальшої педагогізації та гуманізації, значне 
місце займає організація педагогічно доцільного дозвілля засуджених.  

Ця важлива функція співробітників установ виконання покарань регламентується 
міжнародними пенітенціарними документами. Згідно з "Мінімальними стандартними 
правилами поводження з в'язнями", прийнятими Резолюцією Економічної і Соціальної 
Ради ООН 663 (XXІV) від 31 липня 1957 р., та 2076 (LXІІ) від 13 травня 1977 р. "... В усіх 
установах в'язням треба забезпечувати можливості відпочинку і культурної діяльності в 
інтересах їхнього фізичного і психічного здоров'я" (Права людини і професійні стандарти 
для юристів в документах міжнародних організацій. - Українсько-Американське бюро 
захисту прав людини. Амстердам-Київ, 1996. - С.183).  

"Основні принципи поводження з в'язнями", затверджені Резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р., наголошують, що "... усі ув'язнені мають право брати 
участь у культурній і просвітницькій діяльності, спрямованій на всебічний розвиток 
людської особистості".  

Важливість організації педагогічно доцільного дозвілля засуджених підкреслена також і в 
"Європейських пенітенціарних правилах", згідно з якими "... необхідно мати у 
розпорядженні і використовувати всі необхідні засоби виправно-виховного, освітнього, 
морального, духовного та інших напрямків у відповідності з потребами індивідуального 
виправного впливу на засуджених".  

На особливе значення педагогічно доцільного дозвілля в ресоціалізації неповнолітніх 
засуджених наголошується в "Мінімальних стандартних правилах ООН, які стосуються 
відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх" ("Пекінських правилах"), затверджених 
Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції 40/33 від 29 листопада 1985 р. та правилах 
організації Об'єднаних Націй, які стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі" 
(Резолюція 40/33 Генеральної Асамблеї від 14 січня 1990 р.), згідно з якими "умови ... 
повинні відповідати меті перевиховання ... при наданні необхідної уваги потребі 
неповнолітніх в самостійності, емоційним стимулам, можливостям спілкування з 
однолітками, участі в заняттях спортом, фізкультурою та проведенні дозвілля". В 
окремому розділі F. Відпочинок (ст. 47) підкреслено, що "... Кожний неповнолітній 
повинен мати додатковий час для щоденного дозвілля, неповнолітніх засуджених частину 
якого необхідно відводити по бажанню неповнолітнього на заняття мистецтвом і 
ремеслами".  

Актуальність організації педагогічно доцільного дозвілля обумовлюється багатьма 
факторами, адже дозвілля виконує такі важливі функції:  

1) розширює кругозір засудженого, формує світогляд;  

2) сприяє самоствердженню особистості на позитивному, підвищенню авторитету 
засудженого серед інших;  



3) залучає засуджених до групової діяльності, сприяє подоланню негативних міжособових 
стосунків;  

4) сприяє збереженню та зміцненню здоров'я засуджених;  

5) формує вміння та навички, які можуть бути використані засудженими у відповідних 
сферах професійної діяльності та реалізовані після звільнення з ВТК в матеріальну 
підтримку їх сімейного бюджету.  

Результати спеціальних досліджень О.В.Пастушені (Білорусь), В.І.Ізотова (Росія), 
М.М.Фіцули, П.В.Вівчара (Україна) свідчать, що розумна організація дозвілля засуджених 
сприяє профілактиці скоєння злочинів та допущення порушень режиму в умовах УВП.  

Оскільки в механізмі злочинної поведінки , особливо у неповнолітньому та молодіжному 
віці, неабияку роль відіграють мотиви самоактуалізації, самоствердження, надання 
можливості задоволення таких мотивів соціально нормативними засобами (на заміну 
асоціальної діяльності) шляхом залучення засуджених до естетичної, зокрема, творчості і 
широкої соціальної презентації її результатів розглядається нами як ефективний шлях 
корекції особистісного розвитку.  

Педагогічно доцільне дозвілля відіграє важливу роль у забезпеченні "психологічної 
комфортності", "психологічної рівноваги" особистості засудженого, особливо 
акцентуйованої.  

Людей, в яких та чи інша риса, або сукупність якостей сягають певних граничних норм, 
називають акцентуйованими особами, а характерологічні "загострення" прийнято 
називати акцентуаціями. За даними Карла Леонгарда, майже 40% людей мають ті чи інші 
акцентуації. К.Леонгард, Є.Личко, В.Татенко й інші зарубіжні та вітчизняні психологи 
описують цілу низку акцентуацій. Г.Хохряков стверджує, що питома вага 
неакцентуйованих осіб серед засуджених в 4 рази менше, ніж серед правослухняних 
громадян, майже 85% засуджених - акцентуанти. Якщо в умовах волі більшості людей 
вдається компенсувати або "врівноважити" ці якості в професійній діяльності, в процесі 
дозвілля, то можливості для такої компенсації в умовах установ виконання покарань 
значно гірші. Психологи стверджують, що некомпенсовані акцентуації можуть обумовити 
негативні наслідки для людей, викликати агресивну поведінку, важкі психічні стани.  

Педагогічно доцільне дозвілля сприяє певній нейтралізації, зміненню негативних 
психічних станів засуджених.  

В сучасних умовах, коли значна кількість засуджених не має можливості працювати, такі 
психічні стани, як туга, нудота тощо, особливо у засуджених на довгі строки покарання, 
можуть обумовити втрату перспективи і навіть спробу суїцида.  

Засуджений намагається вийти з цього стану, подолати "сенсорний голод" (недостатність 
вражень), шукаючи розваг (азартні ігри, т.з. "прописки", "приколи"), які призводять до 
негативних наслідків. Завдання співробітників УВП спонукати, зацікавити засуджених 
займатись в процесі дозвілля педагогічно доцільною соціально корисною та особистісно 
значущою діяльністю (творчою, спортивною, пізнавальною тощо).  

Таким чином, проблема дозвілля засуджених стосується всіх частин і служб ВТК: 
соціальної, режимної, виробничої, медичної, освітянської.  



Ідеї залучення засуджених в різні види педагогічно доцільного дозвілля почали втілювати 
в діяльність вітчизняних пенітенціарних установ ще в другій половині XІX ст. 
Насамперед, в Рубежівський (Київській) колонії, першим директором якої був Олександр 
Дмитрович Ушинський (брат видатного українського педагога К.Д.Ушинського, до речі їх 
старший брат, Сергій Дмитрович теж був керівником однієї з колоній). На початку ХХ ст. 
була особливо відома Полтавська колонія, досвід якої позитивно відмічався в 1909 р. на 
VІІ з'їзді представників установ для неповнолітніх. Вихователі "...намагались по 
можливості, насамперед, завоювати довіру у вихованців, щоб вони дивились на них, як на 
людей, які намагаються принести їм тільки користь" (Труды VІІ съезда представителей 
исправительных заведений для несовершеннолетних. - Москва, 1909. - С. 64. )  

Всесвітньовідомий досвід використання різноманітних форм педагогічно доцільного 
дозвілля засуджених був накопичений в діяльності А.С.Макаренка в Полтавській, 
Курязькій, Броварській колоніях (в Курязькій колонії функціонувало більше 30 гуртків, 
секцій, свій колонійський театр, регулярні спортивні спартакіади тощо).  

Багатий досвід цієї роботи у ВТК України, який узагальнювався, схвалювався і 
поширювався в той час у всіх республіках колишнього СРСР, формувався у 60-80 роки. 
Це і міжколонійські виїздні конкурси художньої самодіяльності засуджених в Києві, 
Харкові, Львові, масові заходи спільно з ДТСААФ, комсомолом, Міністерством освіти: 
огляди-конкурси, спартакіади. І зараз проведення традиційної естафети "Червона калина" 
дає позитивні наслідки.  

Проте цей комплекс заходів, у низці випадків носив урочисто-парадний, святковий, дещо 
показний характер. Готувались сценарії масових свят, запрошувались творчі колективи, а 
більшість засуджених виконувала роль глядачів або "масовки".  

Зважаючи на актуальність та значимість проблеми дозвілля в ресоціалізації засуджених, 
відповідний досвід, який накопичено в ВТК України, з аналізом як його позитивних 
надбань, так і недоліків, пропонуємо такі педагогічні умови підвищення ефективності 
цього важливого напрямку роботи:  

1. Поглиблення змісту та розширення діапазону форм і методів організації педагогічно 
доцільного дозвілля.  

Досить часто в організації дозвілля засуджених превалюють вербальні (словесні) форми : 
бесіди, лекції, зустрічі з цікавими людьми, в т.ч. і з представниками різних релігійних 
конфесій; а також форми розважального характеру: концерти, перегляди відеофільмів 
тощо. Ці форми безумовно необхідні. Але, як відмічав А.С.Макаренко, людину не можна 
виховувати тільки на похвальних думках і знаннях. Позитивний досвід формується в 
діяльності.  

Перспективним напрямком соціально корисної діяльності засуджених може бути 
організація в умовах УВП гуртків національного ремесла (різблення по дереву, 
карбування, вишивки, гончарного виробництва), а також флористики, корнепластики, 
випалювання та ін. Така діяльність здатна не тільки сприяти організації педагогічно 
доцільного дозвілля засуджених, ознайомленню з національними ремеслами, але й 
орієнтувати на те, що після звільнення з УВП набуті знання та навички можуть бути 
використані у відповідних сферах професійної діяльності, а також реалізуватися в 
непогану матеріальну підтримку до сімейного бюджету.  



Відомо, що в сучасних умовах підприємства УВП за різних обставин відчувають деякі 
труднощі з працевлаштуванням засуджених. Тому в колоніях доцільне створення цехів 
народних ремесел. А реалізацію продукції творчої діяльності неповнолітніх, зокрема і 
товарів народного вжитку, можна здійснювати через колонійські магазини, як це 
практикується в Бережанській ВТК (Тернопільська область).  

Однією з форм залучення засуджених у цікаву педагогічно доцільну, творчу діяльність 
може бути участь у створенні в колонії кімнат національних традицій. Зміст експозиції 
такої кімнати бажано формувати з декількох розділів. В одному з них розкриваються такі 
національні традиції, як мужність та героїзм захисників рідного краю від загарбників, 
причому, відображати слід не тільки події давнини, а й ХХ століття. В експозиції можуть 
знайти своє відображення і такі традиції українського народу, як повага до старших, 
милосердя, любов до дітей тощо.  

З урахуванням того, що в УВП відбувають покарання засуджені різних національностей, в 
експозиції на конкретних матеріалах доцільно показати схожість національних традицій 
всіх народів в головному - в любові до землі, до людини, в повазі до батьків, старших за 
віком, в гідності, честі, мужності.  

До роботи по створенню кімнат національних традицій бажано залучати більшість 
засуджених загону. Доцільно проводити конкурси на кращий проект, а також ескіз щодо 
оформлення тематичних розділів кімнати національних традицій. Одні засуджені можуть 
готувати приміщення, інші разом з членами ради сприяння підбирати змістовний матеріал 
для стендів, , оформлювати експозицію. Участь неповнолітніх засуджених в роботі 
кімнати національних традицій не повинна обмежуватися тільки оформленням стендів; 
вони можуть постійно залучатися до пошуку нових матеріалів, листування з краєзнавчими 
музеями, пошукової роботи по встановленню імен колишніх вихованців колоній, що 
знайшли правильний шлях у житті, стали висококваліфікованими фахівцями на 
виробництві, щасливими батьками.  

Підготовка засуджених, особливо першого молодіжного віку, до сімейного життя, 
виховання своїх майбутніх дітей також може розглядатися як соціально корисна 
особистісно значуща діяльність. Засуджених може зацікавити можливість в умовах 
колоній отримати рекомендації щодо ведення сімейного бюджету, здобути навички 
ремонту елементарної побутової техніки, отримання порад з організації присадибного 
господарства, навчитися під акомпонімент гітари виконувати ліричну пісню своїй 
нареченій чи колискову майбутній дитини, ознайомитися з багатьма іншими корисними 
для майбутнього життя порадами.  

У циклі щотижневих занять лекторію "Поради майбутньому батькові, главі родини", які 
можуть проводитися досвідченими співробітниками різних частин і служб колонії, окрім 
вищеназваних, варто передбачити також питання статевої гігієни, інтимних стосунків, 
рекомендації щодо того, як написати листа коханій дівчині, де і як краще познайомитися 
зі своєю майбутньою супутницею життя, як представитися її батькам, як краще 
зарекомендувати себе в виробничому або навчальному колективі після звільнення. Назви 
тем доцільно добирати нетрадиційні. Наприклад, "Сім способів заробити гроші, не 
порушуючи закон" (на таких заняттях досвідчені співробітники колонії або представники 
громадськості, родичі засуджених можуть поділитися з вихованцями навичками 
бджолярства, кролівництва, розведення нутрій, вирощування овочів і фруктів, квітів та 
інше) або "Що робити, щоб сімейний конфлікт не переріс у розлучення". На заняттях 
доцільно давати поради , як швидше після звільнення прописатися та працевлаштуватися 
тощо. Деякі заняття бажано проводити в формі рольових ігор. Працівникам виховно-



трудових колоній слід урахувати прагнення неповнолітніх засуджених до проявлення себе 
в екстремальних ситуаціях, а також те, що майже половина з них в дитинстві мріяла стати 
військовими та вважають, що служба в армії після відбуття строку покарання реабілітує їх 
в очах рідних і знайомих за вчинені злочини. Тому в ВТК доцільно організувати роботу 
гуртків з вивчення основ військових спеціальностей: санінструкторів, радіотелеграфістів, 
дизелістів та ін. Адже навички подання першої медичної допомоги, вміння володіти 
засобами індивідуального захисту, орієнтуватися на місцевості потрібні не тільки для 
служби в армії, але й у повсякденному житті.  

2. Залучення вихованців до соціально корисної та особистісно значущої діяльності 
гуманістичної спрямованості.  

Діапазон форм такої діяльності, навіть з урахуванням специфіки установ виконання 
покарань, може бути достатньо різноманітними. Наприклад, однією з форм соціально 
корисної колективної творчої діяльності, що сприяє формуванню у засуджених таких 
якостей, як співчуття, милосердя, емпатія, може бути спеціально організоване шефство 
окремих загонів над дитячими будинками для сиріт і дітей, що втратили батьківську 
опіку. Зараз така робота носить несистематичний характер і обмежується перерахуванням 
власних коштів засуджених до різних благодійних фондів. Але у наш сучасний 
економічно скрутний час відчуваються значні труднощі з працевлаштуванням 
засуджених, на їх особистих рахунках обмаль грошей. Тому у ВТК доцільно організувати 
конкурси технічної та художньої творчості, а найкращі роботи (картини, малюнки, діючі 
моделі механічних іграшок, вироби карбування, різблення по дереву та ін.) передавати 
дитячим будинкам.  

Необхідно враховувати, що засуджені, в основному, позбавлені однієї з найважливіших 
для людини цінностей - можливості дарувати. А даруючи щось сиротам або немічним 
людям, вони можуть відчути доброту, щедрість і навіть самоповагу, самозадоволення. В 
Кременчуцькій ВТК, наприклад, вихованці виготовили і красиво оформили нестандартні 
меблі для малюків-сиріт (стільці, вішалки для рушників, інкрустовані полички та ін.), а 
переведені на дільницю соціальної адаптації провели трудовий десант: навели порядок на 
дитячому майданчику, полагодили гойдалки, пофарбували огорожу.  

Захоплюючим і корисним для неповнолітніх засуджених може бути творчий конкурс на 
найдобрішу казку для малюків. Доцільно до проведення такого конкурсу залучати 
більшість вихованців загону або відділення, адже необхідно буде не тільки придумати, а й 
виконати цю казку. Для проведення конкурсу у відділеннях необхідно створити декілька 
тимчасових зведених груп. У процесі тематичного вечора "Казка для молодшого брата" 
кожна з груп демонструє свій варіант придуманої казки. Після того, як жюрі визначить 
переможців, самодіяльний твір виконавців записується на магнітофонну плівку. Касету із 
записом казки вихователі передають в дитячий будинок. Однією з форм колективної 
творчості стане також оформлення цієї казки в саморобну книгу з ілюстраціями, 
виконаними самими вихованцями. Слова подяки від малечі, записані на магнітофон, 
позитивно впливають на засуджених.  

Форми організації вільного часу обумовлюються і регіональними особливостями і 
традиціями, які вже сформулювалися в колоніях. Наприклад, в Самбірській колонії цікаво 
проводиться серед засуджених конкурс вистав-вертепів до Різдва Христового, в 
Прилуцькій ВТК традиційними стали конкурси веселих та кмітливих, і колонійська 
об'єднана команда співробітників і засуджених під керівництвом начальника загону 
А.М.Нехая, психологів Л.В.Черненка та О.І.Олефіри стала призером районних змагань в 



Мелітопільській ВТК значний інтерес викликають конкурси дизайнерів жіночого одягу та 
майстрів кулінарних виробів.  

В Маріупільській ВТК, на перший погляд парадоксальним виявився потяг засуджених до 
гуртка м'якої іграшки, роботи якого демонструвалися на різноманітних конкурсах. Мабуть 
однією з причин цього була компенсація дефіцита цієї діяльності в дитинстві, неувага з 
боку батьківського виховання.  

Як показали результати інтерв'ювання неповнолітніх засуджених, дуже значним для них є 
розуміння корисності і необхідності результатів їх власної діяльності для інших людей.  

3. Індивідуальний та диференційований підхід до засуджених з урахуванням їх вікових та 
типологічних особливостей, інтересів та можливостей.  

Важливий педагогічний засіб - можливість дати вихованцю певний вид творчих занять на 
дозвіллі "по душі", надати йому шанс позитивно проявити себе, заслужити подяку інших 
людей або просто одержати задоволення від успіху, "внутрішнє заохочення", отримати 
високий соціальний статус в системі неофіційних міжособистіних взаємовідносин із 
засудженими загону, одержати цікаву, корисну особистісно значиму інформацію.  

Цьому допоможуть грунтовні знання індивідуальних особливостей засудженого, факти 
його життя до засудження, попередні заняття в спортивних секціях, художній 
самодіяльності тощо.  

Піднімає авторитет здібного засудженого не тільки його участь в проведенні 
різноманітних заходів (де він, звичайно, буде виділятися своєю майстерністю), а й в їх 
плануванні і підготовці. Наприклад, важливо, щоб здібні художники не тільки займались 
оформленням приміщень, а й виступали перед засудженими з повідомленнями про 
історію мистецтва, допомагали в роботі художніх студій. А юнаки, які займались 
східними єдиноборствами, готувались і інформували решту засуджених про філософію та 
гуманні традиції майстрів ушу, тейквандо, карате тощо.  

Спеціально проведені дослідження та досвід практичної діяльності ВТК свідчать про 
значний виховний потенціал залучення колишніх злочинців до естетичної культури у 
різних її видах (мистецтво, художня література, естетика праці, побуту тощо).  

Перш за все відзначимо, що низький рівень духовності, зокрема недорозвинення, бідність 
справжніх потреб, спотворення уявлень про прекрасне, відсутність досвіду взаємодії з 
культурними цінностями людства є однією з важливих характеристик особистості 
засудженого. Наприклад, спеціальне вивчення цього питання стосовно неповнолітніх, що 
знаходяться у виправно-трудових колоніях України, засвідчує, що більшість з них, навіть 
при умові проживання у великих містах, жодного разу не відвідували театральних вистав, 
музеїв, не знають творів класичної музики, живопису, літератури, видатних представників 
цих галузей культури і не цікавляться відповідною інформацією.  

Збіднення духовних інтересів як розповсюджена негативна риса особистості злочинців 
юнацького та молодіжного віку, за даними досліджень, щільно пов'язане з моральною і 
правовою розпустою, недорозвиненням почуття людської гідності.  

В той же час у багатьох засуджених можна виявити здібності до малювання, співу, 
музики, літературної творчості, занять народно-естетичними ремеслами.  



Для вихованців, батьки яких позбавлені батьківських прав, або які відбувають покарання 
за скоєні злочини, доцільним може стати пошукова діяльність по створенню 
геніалогічного древа своєї родини. Як правило, серед їх близьких і далеких родичів 
знаходяться позитивні приклади для наслідування.  

Особливо важлива проблема дозвілля засуджених в умовах карантину, де у цей період 
вони відчувають тривожність, невідомість перед майбутнім. Інформувати їх про колонію, 
до якої вони прибули, позитивні традиції, форми дозвілля, необхідно не тільки з виступів 
заступників начальника колонії, а й інформаційними стендами, фотоальбомами. Значна 
частина прибулих з СІЗО неповнолітніх заражена "воровською романтикою". Педагогічно 
доцільно до такої категорії засуджених демонстрація кінофільма "Поки не пізно" з життя 
засуджених-рецидивістів в УВП Сумської області, в якому є дуже цікаві і корисні сповіді 
людей, які 20-30 років провели в місцях позбавлення волі.  

Відеофільм "Домівка наших надій", знятий кілька років тому співробітниками Прилуцької 
ВТК, і зараз має сильне виховне значення.  

В кожній колонії доцільно і можливо тиражування інформаційного збірника, який би 
презентував установу, в яку потрапив засуджений, її традиції, зокрема в напрямках 
організації дозвілля, досвід найкращих співробітників. В цьому збірнику можна 
опублікувати і уривки з листів до вихователів та інших співробітників від позитивно 
зарекомендувавших себе звільнених з колонії юнаків, а також від порушників режиму, які 
переведені до установ виконання покарань інших режимів. Перспективним напрямком є 
видання хрестоматії для засуджених, з уривками цікавих, зокрема самодіяльних, 
літературних творів.  

Отже, на нашу думку, основними педагогічними шляхами які сприятимуть підвищенню 
виховної єфективності дозвілля засуджених, є такі:  

1) поглиблення змісту та розширення діапазону форм і методів організації дозвілля 
засуджених;  

2) залучення засуджених до соціально корисної та особистісно значущої діяльності 
гуманістичної спрямованості;  

3) зміцнення взаємодії представників різних частин і служб УВП в організації дозвілля 
засуджених;  

4) залучення представників громадськості (шефських організацій, творчих, спортивних 
союзів та товариств, представників різних релігійних конфесій, родичів засуджених, 
благодійних фондів тощо) до організації дозвільних занять вихованців;  

5) індивідуальний та диференційний підхід до засуджених з урахуванням їх вікових та 
типологічних особливостей, інтересів та можливостей;  

6) активізація елементів самоврядування на основі залучення засуджених до планування , 
підготовки та проведення різноманітних дозвільніх заходів.  

Необхідними умовами цілісної системи впливу дозвільних заходів на засуджених з метою 
формування їх готовності до соціально-нормативної самокерованої поведінки в умовах 
вільного життя у суспільстві вважаємо такі:  



- створення в установах виконання покарань культурновиховуючого оточення, включаючи 
і культуру взаємостосунків між пенітенціарним персоналом і засудженими, естетизацію 
побуту, праці тощо (відомо, зокрема, яку важливу роль відводив естетичним компонентам 
виховного середовища А.С.Макаренко);  

- естетична освіта засуджених, цілеспрямоване формування у них знань в різних галузях 
культури, стійкого інтересу до інформації такого роду;  

- послідовне, повсякденне, наполегливе, категоричне, але тактовне розвінчення хибних 
уявлень і переконань про естетичний ідеал квазікультурних цінностей;  

- розвиток потреб, здібностей до різноманітних видів самостійної художньої творчості, 
залучення засуджених до колективної творчої діяльності, зміст і результати якої 
поєднують соціальну і індивідуально-особистісну значущість;  

- формування усвідомлених естетичних цінностей і прагнень як важливого компоненту 
життєвих планів засуджених, залучення їх до відповідних напрямків самовиховання;  

- надання пенітенціарним установам державної та громадської допомоги у створенні 
належної матеріальної бази культурно-естетичного виховання засуджених, встановленні 
дійових шефських зв'язків з творчими організаціями, діячами культури і мистецтва.  

Принципова соціальна значущість діяльності пенітенціарної системи України, 
необхідність її приведення у відповідність зі світовими стандартами, що актуалізується 
прийняттям нашої держави членом Ради Європи і взятими зобов'язаннями в галузі 
ресоціалізації засуджених, вимагають спільних узгоджених дій представників правових та 
культурологічних галузей у поверненні колишнього злочинця до чесного життя як 
людини серед людей.  

Олександр Абарінов, експерт МТПЛ-УС  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА А.С.МАКАРЕНКО 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 
ГУМАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В КОЛОНИЯХ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Воспитательно-трудовые колонии для несовершеннолетних правонарушителей занимали 
и занимают особое место в системе воспитания подростков, в педагогической практике.  

Собранные воедино из разных областей, на небольшой территории, на долгие месяцы, 
бывшие "авторитеты" школ, дворов, профессионально-технических училищ, каждый из 
которых свое путешествие по криминальному пути начал едва обучившись писать и 
читать, они представляют "непаханое поле" для педагогов. Качественный состав 
осужденных на протяжении последних 10-15 лет практически не изменился: каждый 
третий воспитывался в неполной семье, 90 % имеют алкогольную или никотиновую 
зависимость, каждый 10-й не имел постоянного места жительства до осуждения.  

Вместе с тем, находясь в общей системе исполнения наказаний, колонии для 
несовершеннолетних далеко не в нужной мере отличались по условиям, режиму, 
содержанию исправительного процесса от колоний для взрослых преступников. Даже 
атрибутика - " нулевая" стрижка, нагрудный знак, нормированные свидания, ларек и т.п. 
позволяли подростку с первых минут пребывания в колонии ощутить причастность к тому 



слою общества, который связывается с понятием "зона". Именно поэтому ВТК были 
своеобразной перевалочной базой, где подросток, не вдаваясь в сущность внушаемых ему 
целевых установок, готовился к одному - отсидеть до наступления совершеннолетия и 
уехать "на взрослую" - в исправительно-трудовую колонию для дальнейшего отбывания 
наказания.  

Первые реальные шаги по пути гуманизации, изменения условий содержания, внесения в 
этот "ГУЛАГовский мир" знакомых нам по Макаренко элементов педагогики 
сотрудничества, замены палочной дисциплины на дисциплину мобилизующую, 
позволяющую подростку, возможно впервые в его жизни, ощутить в себе способность к 
учению, труду, умению воспринимать положительное, сохраняя в тоже время 
индивидуальность, начались в 60-х годах.  

Однако со временем ВТК постепенно утрачивали мажор, заложенный А.Макаренко и 
возрожденный последующими руководителями отдела трудколоний Г.Бердовым, И. 
Сиренко, рушилась и ветшала материальная база колоний, зажатые жесточайшим 
режимом подростки отвечали массовыми беспорядками, побегами, насильственными 
преступлениями, совершенными против неформальных лидеров, подменявших 
администрацию колоний.  

Административные циркуляры уже не спасали положения. Требовалось обратить 
внимание на проблемы ВТК тех, кто в ту пору реально мог повлиять на перемены. 
Удалось заинтересовать ряд центральных газет и журналов в необходимости освещения 
такой неизвестной стороны жизни целого слоя молодежи, как их пребывание в ВТК. 
Открылись рубрики, ведущими которых стали сотрудники отдела ВТК, на страницах газет 
появились интервью с педагогами, репортажи из колоний, состоялись впервые 
организованные в стенах ВТК брифинги для журналистов республиканских изданий, 
радио и ТВ.  

Результат не заставил себя ждать: Верховный Совет Украины принял специальное 
постановление "О серьезных недостатках в работе ВТК и мерах по улучшению их 
деятельности". ВТК были подвергнуты серьезнейшей критике, но одновременно на них 
пролился "золотой дождь" - свыше 15 млн. долларов (в сопоставимых цифрах) из 
госбюджета было получено на улучшение материальной базы ВТК. Был полностью 
изменен облик колоний. Построено новое и отремонтировано существующее жилье. 
Обновлен парк оборудования на предприятиях ВТК. Настоящая реформа прошла во всех 
школах ВТК, обеспечению которых и выучке педагогов завидовали коллеги из обычных 
школ.  

На фоне крепнущей материальной базы мы ни на минуту не забывали, что все это 
делается не ради пресловутых постановлений, а для решения главной задачи - 
гуманизации воспитательного процесса попавших в беду подростков.  

И здесь нужно сказать о главном. Во всем процессе переустройства колоний мы не могли 
пройти мимо педагогических воззрений того, кто был основоположником и гением 
педагогики для подростков, попавших в беду. Труды А.С.Макаренко стали справочником 
для нас на каждый день. Великий социалист, социализм которого был отличен от 
социализма, реализованного государством того времени, диктовал нам, как можно 
добиться успехов в работе с трудными детьми - с помощью коллектива, школы, трудового 
воспитания. Каждый начальник колонии твердо знал, что нужно делать : во-первых, 
подросток должен быть здоровым, т.е. одет, обут, накормлен, у него чистая постель, вода, 
мыло и зубная паста, он много бывает на воздухе и занимается спортом. Во-вторых, он 



должен трудиться в коллективе, труд этот должен быть производительным. В-третьих, он 
должен быть воспитан нравственно. Он живет в коллективе, уважает его и считается с его 
мнением. Он не должен опускаться. Эти три макаренковских принципа абсолютно точно 
уложились в русло наших колонийских преобразований.  

Учеба в школе, книги, рисование, пение - все это в положительном коллективе не 
считается зазорным, это условие его жизни.  

Кстати, до настоящего времени в системе воспитательно-трудовых колоний Украины 
действует переходящий как эстафета из одной колонии в другую смотр художественных 
талантов. Это интересная и жизненная форма воспитательной работы уходит корнями в 
30-е годы, когда А.С.Макаренко - помощник начальника Отдела Трудколоний НКВД - 
распространил уже существовавшее в колонии им. Горького, а потом в коммуне им. 
Дзержинского зрелищное мероприятие на все учреждения для несовершеннолетних на 
Украине.  

Уже в 1935-36 гг. в коммунах, колониях и детприемниках прошла Олимпиада, целью 
которой было выявить и развить способности отдельных ребят. Успех этой акции был 
невиданным - 1 мая 1936 г. в Киевском театре оперы и балета в присутствии 
руководителей компартии и правительства Украины С.Косиора, В.Затонского и др. 
состоялся грандиозный концерт, участниками которого были воспитанники трудколоний 
и коммун НКВД. Спустя десять дней Нарком внутренних дел Украины В.Балицкий лично 
подписывает приказ № 184, в котором идет речь не о репрессиях. Правами Наркома 
поощрены свыше 90 участников Олимпиады. В истории НКВД, МГБ, МВД не было более 
случая, чтобы Нарком (или министр) награждал кого-либо из числа правонарушителей, 
скажем часами, хотя бы даже и за чтение своих собственных стихов, как Фурманчука из 
трудколонии № 6.  

Приказом отмечен и А.С.Макаренко : "... за активное и энергичное участие в подготовке и 
проведении Олимпиады - объявить благодарность и премировать месячным окладом".  

Огромное значение в подготовке мероприятий имела тесная связь А.С.Макаренко с 
творческими коллективами театров Харькова. Известны не только симпатии самого 
Макаренко к сцене, но и регулярные культпоходы его с воспитанниками на спектакли. 
Коммунары осмелели настолько, что сумели поставить на своей сцене "Тартюф", 
организовать балетную труппу, и все это за небольшое время.  

Инициатива украинских трудколоний была доложена в Москву и получила поддержку. 
Жена А.С.Макаренко в письме сыну 16.06.1936 пишет : "... отец летит в Москву на 
аэроплане девятнадцатого, хочет быть на олимпиаде, которая будет в Большом театре в 
присутствии правительства".  

Был ли концерт? Неизвестно. Летал ли Антон Семенович в Москву? Мы не знаем. Но 
факт успешного проведения Олимпиады на Украине - вещь бесспорная.  

И еще об одном. Из практики знаю, что подготовка проекта о каком-либо мероприятии 
обычно возлагается на автора мероприятия. В случае с упомянутым мною приказом 
Наркома, казалось бы казенном документе с параграфами, констатирующей и приказной 
частями, отчетливо и ясно прослеживается манера и стиль письма А.С.Макаренко. По 
меньшей мере, даже без литературоведческого анализа понятно, что проект приказа 
сочинен не чиновником, но - писателем, автором "Мажора", "Марша 30-х", 
"Педагогической поэмы": "... деятельность различных кружков, хоров, оркестров ... имеет 



огромное значение для выявления и развития способностей отдельных ребят, определяет 
крепость и жизнерадостность детских коллективов, придает им энергию и стремление к 
трудовой жизни ...".  

Несколько слов о рецидиве в трудовых колониях и коммунах.  

Для создания объективной картины деятельности этих учреждений в 30-е годы и сегодня, 
следует помнить, что примерно 20 процентов освобождающихся из колоний - это 
подростки с нарушенной психикой. Эту же цифру неоднократно упоминает 
А.С.Макаренко в связи с обвинениями в рецидиве среди своих бывших воспитанников. 
Действительно трудно внушить психически нездоровому подростку, что совершенное им 
преступление должно стать последним.  

Еще одним фактом, являющимся причиной рецидива как в то время, так и сейчас, 
является неустроенность молодых людей после колонии. Они входят в жизнь с четкими 
установками на правильное, недевиантное поведение, но с пустым кошельком, одетые в 
костюмы прежних лет, со справкой вместо паспорта. В таком виде они становятся легкой 
добычей криминального мира на свободе, а отбывание срока в колонии "идет в зачет" для 
последующего становления если не лидером, то хотя бы "шестеркой" в уголовной среде 
уже на свободе.  

Не следует думать, что в учреждениях А.С.Макаренко не было рецидива. Бытует мнение, 
что это была некая кузница по подготовке летчиков, врачей, инженеров и пр. В то же 
время в одном из приказов НКВД тех лет сообщалось, что некоторым выпускникам 
коммуны им. Дзержинского выдано только "... по 20-50 руб. денег без удовлетворения их 
вещевым довольствием , а 13 человек из них никакого пособия не получили. В результате 
такого преступного отношения ... 200 человек очутились снова на улице и значительная 
часть из них стала на путь преступной жизни ..." (Архив МВД Украины, ф. 46 оп. 1, д. 5, л. 
147-149).  

Суровые условия 30-х годов: страшная нищета, голод, преступность, в сочетании с 
репрессиями органов попросту не могли позволить многим из выпускников коммун и 
колоний применить на практике положительные наставления своих без сомнений 
талантливых воспитателей, воспользоваться профессией, полученной в колонии, в 
последующей жизни.  

Нельзя не сказать о дисциплине как обязательном условии процесса воспитания 
подростка. Именно отсутствие направляющей руки дома, контроля за поведением 
подростка в школе, в том числе и самоконтроля, привели его к преступлению. Ложные 
дворовые ценности, дефицит положительных лидеров рядом в сочетании с горячей 
кровью юношества стали в большинстве случаев с моими подопечными катализатором 
преступления.  

Мы нашли гуманные меры воздействия на нарушителей и меры поощрения тех, кто 
твердо усвоил - это пребывание в колонии должно стать последним.  

Для большинства подростков время, проведенное в колонии, стало временем их второго 
рождения - духовного и личностного. Сохранить в ВТК педагогические принципы 
А.С.Макаренко, устранить все чаще появляющееся среди сотрудников колоний мнение о 
первостепенном значении режима, что свидетельствует о возврате к консервативным 
методам ГУЛАГа, значит способствовать осуществлению в ВТК Украины проекта 
Международного общества прав человека, работа над которым уже началась.  



ІІІ. ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД  

Діна Васильченко, начальник Мелітопольскої ВТК  

ОПЫТ РАБОТЫ МЕЛИТОПОЛЬСКОЙ ВТК  

В Мелитопольской ВТК содержатся несовершеннолетние женского пола. Это 
единственная "девичья" колония на Украине. Криминогенный анализ свидетельствует о 
том, что преступные проявления стали отличаться особой дерзостью. Еще несколько лет 
назад 15-20% несовершеннолетних осужденных, находящихся в нашем учреждении, 
отбывали наказания по тяжким преступлениям , а 80-85% - это кражи. В настоящее время 
55% от общего числа наших воспитанниц осуждены за совершение тяжких преступлений - 
это грабежи, разбои, злостное хулиганство, соучастие в изнасиловании, убийства. Возраст 
примерно 70% осужденных - 16-17 лет, наиболее распространенный срок наказания, на 
который осуждены наши воспитанницы - 3-4 года , третья часть уже имела отсрочку 
исполнения приговора.  

Педагогические задачи в работе с девушками 14-18 лет особенно сложны и ответственны: 
ни в одном возрасте индивидуальные колебания и своеобразия развития не выражены так 
резко, ни в одном возрастном периоде начало и завершение его не находится в такой 
зависимости от самых разнообразных условий (социальных, экономических, культурных, 
климатических и т.д.), как в этот период. В этом возрасте происходит бурная перестройка 
деятельности всех физиологических систем организма. Меняются психика, поведение и 
социально-бытовые ориентации девушек. Многие наши воспитанницы подвержены 
аффектному поведению, вспыльчивы, невыдержанны, раздражительны, коррекционная 
работа с такими подростками не всегда бывает эффективной из-за низкого 
интеллектуального уровня, упрямства, высокого уровня психологического негативизма.  

96% воспитанниц прибыли с различными видами отрицательных психических состояний.  

Около 80% наших воспитанниц обладают холерическим типом темперамента, на учете у 
психиатра состоит 15% с психическими аномалиями, 10% - со склонностью к суициду, 
членовредительствам. У 35% осужденных - невротический синдром с 
психосоматическими нарушениями. 50% - обладают нестабильным эмоциональным 
состоянием , а это значит, что многие из них склонны к необдуманным, непредсказуемым 
поступкам.  

У многих искажены представления о доброте и человечности, они не осознают чужого 
горя, зато их неприятности должен разделить весь мир.  

Изучая личность несовершеннолетних, планируя коррекционную работу с подростками 
мы, безусловно, изучаем мотивы, корни. Кто виноват?  

И снова статистика. 70% воспитанниц - из неблагополучных семей, чаще неполных. 7% - 
сирот, 15% - из семей, в которых были судимые, 80% до осуждения не учились и не 
работали. В последние 2 года образовательный уровень наших воспитанниц снизился. Из 
200 осужденных "класс коррекции" (1-6 кл.) и 7 класс составляют около 70 человек. 
Увеличилось количество подростков, обучавшихся до осуждения в специнтернатах.  

Растет процент воспитанниц, имеющих низкий интеллект, узкий круг знаний, 
педагогически запущенных. Пагубное влияние оказывает современное состояние 
общественного уровня культуры, нравственности, экономического обнищания народа.  



Одним из важнейших путей повышения эффективности исправления и перевоспитания 
несовершеннолетних подростков является правильно организованная воспитательная 
работа в ВТК. В своей работе мы придерживаемся педагогической системы 
А.С.Макаренко, направленной на работу с коллективом и через коллектив, не забывая 
личности каждой воспитанницы. Несмотря на различные течения "моды" по этому 
вопросу, мы стараемся не терять своих традиций, методики, опыта работы, наработанного 
в течение 30 лет существования Мелитопольской ВТК. "Надо уметь работать с верой в 
человека, с сердцем, с настоящим гуманизмом" - этот завет А.С.Макаренко стал девизом 
педагогического коллектива Мелитопольской ВТК.  

Используя естественное стремление девушек к красоте, проводим беседы о культуре 
поведения, женственности, о любви, заседания клубов "Подружка", "Кругозор", 
"Изюминка". Все воспитанницы охвачены участием в кружках (вокальный, танцевальный, 
драматический, спортивный, прикладного искусства). Воспитатели организовывают 
спектакли, КВН, встречи. Используя разнообразные формы и методы - вечера, спектакли, 
диспуты, конкурсы - стараемся оказать влияние на переориентацию нравственных 
ценностей воспитанниц. Проводимые мероприятия заставляют думать о своем поведении, 
изменяют взгляды на жизнь, на будущее.  

Многое делаем по возрождению народных традиций и обрядов; наши воспитанницы 
участвуют в подготовке и проведении фестиваля "Червона Калина" и всегда занимают 
призовые места в соревновании между ВТК Украины.  

Учитывая желание наших воспитанниц быть в центре внимания, мы им даем возможность 
реализовать свои способности, поддерживаем полезные инициативы подростков: есть у 
нас свое "Поле чудес", "Счастливый случай", конкурс "Мисс Грация", литературно-
музыкальный ринг.  

В своей работе используем элементы сотрудничества. Еженедельно все желающие 
посещают воскресную школу, где занимаются с представителями православной церкви. 
Возрождаем в наших подопечных женственность, доброту и сострадание, воспитываем из 
них добрых матерей и жен. Большая часть наших воспитанниц возвращается к 
нормальной жизни, имеет свои семьи.  

В колонии созданы вообще нормальные условия для перевоспитания несовершеннолетних 
осужденных. Но недостаточное финансирование учреждения оказывает отрицательное 
влияние на эффективность нашей работы с подростками.  

В конвенции ООН о правах ребенка в части 1 ст. 37 записано, что "государство должно 
обеспечить гуманное отношение к каждому лишенному свободы ребенку с учетом 
потребности личности, его возраста". В нашей колонии содержатся девушки , а средства 
для приобретения предметов личной гигиены не учтены ни по каким статьям. И если 
учесть, что за последние два года сократилось число свиданий, посылок из-за отсутствия 
средств у родителей, то воспитанницам негде взять гигиенические средства.  

Очень мало предусмотрено нормами моющих средств. А если проанализировать , что с 
января 1996 года в колонии содержатся подростки ВИЧ-инфицированные , имеющие 
венерические заболевания, если учесть качество нашей воды, то, что нынешний век - век 
инфекционных заболеваний, скученность людей в закрытом учреждении, то 
дезинфицирующих средств, средств личной гигиены и медикаментов должно быть 
больше.  



Мы постоянно ощущаем нехватку учебников, художественной литературы (за последние 
5-6 лет мы не получаем книг), просветительской литературы по СПИДу, наркомании.  

Для развития творческих способностей нет компьютерной техники, материалов для 
занятия в кружках по развитию художественных способностей (вышивка, лепка, резьба по 
дереву, инкрустация, рисование).  

Олександр Тертишний, начальник Кременчуцької ВТК  

ДОСВІД РОБОТИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ВТК  

Кременчуцька виховно-трудова колонія - установа, в якій відбувають покарання 
неповнолітні засуджені, заснована в 1952 році. Поряд з забезпеченням ізоляції підлітків, в 
установі ведеться цілеспрямована робота по їх перевихованню та підготовці до життя 
після звільнення.  

Співробітники допомагають засудженим осмислити помилковість невірних моральних 
понять, які у хлопців сформувались до і в період здійснення злочинів.  

Підлітки отримали змогу продовжити навчання в школі, здобути спеціальність в ПТУ, на 
виробництві.  

Позитивних моментів в переоцінці життєвих цінностей стало набагато більше при 
втіленні в виховний процес елементів педагогіки співробітництва. Невипадково з початку 
80-х років з лексикону вихователів, майстрів зникло слово "засуджений", з яким вони 
звертались до підлітків, і з'явилось слово "вихованець".  

Етапним для співробітників Кременчуцької ВТК став 1987 рік - рік підготовки до 
впровадження окремих елементів моделі колонії майбутнього.  

Аналізуючи пропозиції авторів проекту нової моделі ВТК, треба відмітити їх бажання 
орієнтуватись на гуманну педагогіку та психологію, прагнення зменшити відчуження 
вихованців і співробітників установи. Мета експерименту полягала в апробації окремих 
елементів нової моделі ВТК, направлених на оптимізацію і гуманізацію процесу 
виконання покарань в умовах позбавлення волі неповнолітніх засуджених.  

Сам експеримент був обумовлений необхідністю покращання форм і методів виправно-
трудового виховання засуджених, звільнення ВТК від атрибутики дорослих колоній, 
посилення виховного напрямку в цих установах.  

Отримані напрацювання в умовах проведеного в минулому експерименту і в теперішній 
час ефективно використовуються. Розширюються права вихованців, удосконалюються 
елементи їх самоуправління, змістовно проводяться дні активу.  

Про велику зацікавленість в результатах діяльності ВТК свідчать рішення батьківського 
комітету ("Про надання допомоги школі в придбанні шкільних підручників та письмового 
приладдя", "Про підготовку до літнього сезону", "Про закріплення сиріт за членами 
батьківського комітету", "Про надання допомоги підліткам, які звільнились з ВТК" та 
інші).  



Вихованці знайомляться зі своїми правами і обов'язками зразу ж після прибуття в 
установу. Вихователі, вчителі надають підліткам допомогу у вивченні міжнародних 
документів, які стосуються прав дитини.  

На жаль, гуманізації процесу виховання зашкоджує відсутність необхідної матеріальної 
бази. Уявіть, як важко пояснити вихованцям, чому не працюють гуртки, які їм впали до 
вподоби ("Умілі руки", "Гурток атлетизму" та інші). Бажає бути кращим технічне 
обладнання навчальних майстерень та шкільних класів.  

(Від упорядників: змістовну інформацію одержали від О.Тертишного учасники семінару 
під час відвідування Кременчуцької ВТК).  

Зоя Коротка, психолог Кременчуцької ВТК  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

Преступление подростка, с которым мы сталкиваемся, - это серьезно, это прежде всего 
симптом крайнего неблагополучия его собственной судьбы и тех условий жизни, которые 
его окружают, в которых он ежедневно находится. В последнее время преступления 
несовершеннолетних потрясают воображение своей жестокостью, агрессивностью. Это 
преступления против своей семьи. У нас в ВТК отбывают наказание дети, совершившие 
жестокое убийство своих родных, родственников.  

Основной ущерб от таких преступлений несут те подростки, которые их совершают. И мы 
должны помнить простую мысль, что преступление есть наказание. Совершив 
преступление, т.е. противопоставив себя семье, обществу, переступив черту дозволенного, 
подросток наказал себя, став на путь крайнего индивидуализма и эгоизма, и тем самым 
быстро "расчеловечивается".  

Человек совершает поступки, поступки делают человека; если поступки плохи, откуда 
взяться хорошему человеку?  

У Вас может возникнуть вопрос: если наши воспитанники таковы, то, выходит, процесс 
перевоспитания невозможен?  

Да нет же. Изменения в мировосприятии и мироощущении человека происходят всю 
жизнь. И в этом мы видим основу перевоспитания. Более того, наблюдая за нашими 
воспитанниками, занимаясь психокоррекцией, мы убеждаемся, что именно в детско-
юношеском возрасте человек благодаря своей генетической природе открыт социальным 
влияниям. Он активно и в короткие сроки меняется. В зрелом возрасте изменения 
наступают значительно медленнее, требуют более интенсивных и разнообразных, а 
главное, более продолжительных влияний.  

Наблюдая за подростками, проводя их психодиагностику, изучая мотивы и причины 
рецидива, мы установили поразительные и впечатляющие закономерности. За 
сравнительно короткий срок своей жизни - с 15 до 25 лет - немалое число 
правонарушителей не просто основательно "испортило себе жизнь", а рассталось с 
жизнью...Кто погиб в "местах не столь отдаленных", кто допился до цирроза печени, кто в 
состоянии опьянения попал под электричку, сгорел в квартире, был выброшен из окна или 
оказался "на игле". Во взаимоотношениях с окружающими многие из наших ребят 
попадали во все более опасные ситуации. Чем хуже становились их личностные 
характеристики, тем чаще они оказывались в таких ситуациях.  



Мы все работаем в системе исполнения наказаний, и, следовательно, ближе других в 
обществе стоим к содержащимся под стражей преступникам. И нам всем так хочется 
прибегнуть к "простым" объяснениям того, почему они сидят, простым соображениям о 
том, что они вечно будут сидеть (т.е. дадут рецидив). Этакая склонность к 
гипертрофированию значения психических отклонений, вслед за Ламброзо (кстати, он 
был тюремным врачом долгие годы).  

И как нет в медицине единого лекарства, и нет единой причины всех болезней, так и 
умышленное или неосторожное убийство, "тихая" кража или открытый грабеж, 
существенно отличаются друг от друга и причинным комплексом и характером 
реализации. Одно их объединяет: социальный фактор, социальное влияние. Социальные 
корни причин преступлений выявлены во всех случаях.  

Глубокое изучение поступающих к нам подростков, убеждает нас, что в их характере 
ослаблены позитивные качества, (и это мы можем диагностировать), но характер 
преступления в значительной мере зависит от ситуации, от влияния ближайшего 
окружения.  

Через нашу колонию проходит большое число подростков. Были годы, когда контингент 
воспитанников обновлялся за год. Мы, психологи, не успевали оказывать на них то 
влияние, которое ждет от нас общество.  

Исправление и перевоспитание в условиях специального режима - процесс полный 
противоречий. В условиях принудительной изоляции, большой концентрации наиболее 
запущенных подростков, как правило, с еще большей интенсивностью усугубляются 
личностные деформации, что делает эти деформации более стойкими, а в ряде случаев и 
более асоциальными.  

Мы с тревогой констатируем, что многие из воспитанников не способны изменить себя, 
свое негативное поведение, восстановить ослабленные связи с домом, заново 
адаптироваться к жизни, от которой они в той или иной мере успели отвыкнуть. Молодые 
люди не способны преодолеть атмосферу отчужденности со стороны окружающих их на 
свободе лиц. Не удивительно, что почти все освобожденные из ВТК имеют потребность, 
особенно первоначально, общаться на воле с себе подобными, которые кажутся им более 
понятными и близкими. Отсюда рецидив: это мешает освобожденным из мест заключения 
порвать бесповоротно с преступным прошлым. Это приводит их к совершению новых 
преступлений.  

Казалось, в колонии мы все сделали для нормальной жизни подростков в условиях 
изоляции. Однако, давайте не лукавить. Наши УИН, создавались исходя из принципа, что 
все преступники должны быть сурово наказаны, и главное - изолировать их от общества 
как можно на большее время. Такие учреждения не выполняют в полной мере задачу 
ресоциализации.  

Проблема кадров. Психолог нужен в каждом отряде, необходимо поднять его 
профессионализм и социальный статус. Ведь в ВТК попадают дети с различными 
психоаномалиями, многие нуждаются в специальных развивающих психотерапевтических 
и психокоррекционных программах.  

В реальной жизни мы не можем нейтрализовать неблагоприятное влияние со стороны 
ближайшего окружения на ребенка с нестойкой психикой. Невозможно оздоровить 



условия семейного воспитания подростка, а ведь семейное неблагополучие - одна из 
основных причин, определяющая динамику и уровень правонарушений.  

В Кременчугской ВТК разработаны специальные программы работы с вновь прибывшими 
подростками в карантине. Много внимания уделяется глубинной диагностике 
воспитанников, однако существенная социально-психологическая деформация личности 
подростка не всегда позволяет получить положительные результаты.  

Необходим последовательный индивидуальный подход к каждому подростку, 
отбывающему наказание.  

Алла Зінченко, в.о. начальника відділу соціальної роботи Українського державного 
центру соціальної служби для молоді  

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ З 
РЕАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМУ "СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
НЕПОВНОЛІТНІХ ТА МОЛОДІ, ЩО ПОВЕРНУЛИСЬ З МІСЦЬ 
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ"  

Питання соціальної реабілітації неповнолітніх та молоді, що повернулись з місць 
позбавлення волі, все гостріше постає перед нашим суспільством, перетворюється в 
складну соціальну проблему. Після повернення з місць позбавлення волі перед молодою 
людиною постає безліч проблем (працевлаштування, вирішення житлових та інших 
побутових питань, адаптації до суспільства тощо), які він незмозі вирішити сам; 
суспільство здебільшого відвертається від них, підштовхуючи тим самим до скоєння 
повторних злочинів.  

Все це обумовлює необхідність широкого застосування соціальної роботи, орієнтованої на 
допомогу колишнім засудженим у вирішенні багатьох проблем, з якими вони неминуче 
зустрічаються після виходу на волю, направленої на розвиток навичок подолання 
труднощів та самодопомоги.  

Провідним напрямком діяльності центрів ССМ (на сьогоднішній день в Україні їх 
нараховується близько 380) є соціальна реабілітація неповнолітніх та молоді, що 
звільнилися з місць позбавлення волі та соціально-психологічна робота з молоддю, яка 
відбуває строк покарання в місцях позбавлення волі.  

В цьому році реалізується 24 програми з даного напрямку роботи та діє 2 
експериментальних майданчика. Найбільш ефективно реалізуються програми 
Дніпропетровським ОЦССМ, Рівненським ОЦССМ, Донецьким ОЦССМ, Чернігівським 
ОЦССМ, Запорізьким ОЦССМ, Сумським ОЦССМ.  

Серед головних форм соціальної роботи з даною категорією молоді слід зазначити:  

Надання соціально-психологічної допомоги підліткам, які знаходяться в місцях 
позбавлення волі:  

( в Павлоградській ВТК (Дніпропетровський ОЦССМ), де перебувають засуджені віком 
від 11 до 18 років, створено клуб "Довіра", засідання якого проводять щомісячно. 
Вихованці колонії одержують медико-соціальну, педагогічну, інформаційну допомогу. На 
базі колонії створюється експериментальний майданчик. Щорічно проводяться спортивні 
змагання між вихованцями ВТК та учнями ПТУ м. Павлограда;  



( на території Донецької області знаходяться Маріупольска ВТК та Макіївське ПТУ 
реабілітації ім. А.С.Макаренка, які плідно співпрацюють з відповідними 
міськрайцентрами ССМ. Гірницьким райцентром ССМ м. Макіївки проводилась 
просвітницько-корекційна та реабілітаційна робота серед 130 вихованців Макіївського 
ПТУ реабілітації ім. А.С.Макаренка. За 1997 рік було проведено 25 зустрічей з учнями 7-9 
класів, за темами: "Соціально-психологічна реабілітація особистості і підлітків, скоївших 
правопорушення", "Міжособистісне спілкування та взаємини з підлітками та дорослими" 
тощо. За рік надано 24 індивідуальних консультації. Спеціалісти Маріупольського 
МЦССМ здійснюють психолого-педагогічну допомогу 8 вихованцям Маріупольскої ВТК;  

( було проведено День обласного, Дубенського міського центру ССМ у Дубенській ВТК 
за участю працівників центрів , прокурора з питань нагляду за додержанням кримінально-
виконавчого законодавства та старшого помічника прокурора області. Вихованцям надані 
індивідуальні консультації. Проведений виїзд працівників корпорації "Місія без кордонів" 
в Дубенську ВТК з програмою на теми моралі;  

( у ІV кварталі 1997 року Вінницьким ОЦССМ започатковано роботу по реабілітації 
підлітків, які скоїли злочини і відбувають покарання в Якушинецькому училищі 
соціальної реабілітації. З ними проводиться робота з морально-етичного та естетичного 
виховання. За цей період з підлітками було проведено 8 занять, а саме: психологічні 
бесіди, тестування, відвідування музеїв, театрів і обговорення побаченого. Цією роботою 
охоплено 265 підлітків;  

( з метою профілактики рецидивних правопорушень та злочинів у Курязький ВТК 
проведено 6 групових консультацій-лекцій з питань запобігання шкідливих звичок, 
наркотичної та алкогольної залежності тощо. Кожного разу ними було охоплено усіх 
вихованців (380 чол.). Індивідуальні консультації отримали 50 чол. Під час благодійних 
акцій, які провадились у колонії, неповнолітні вихованці отримали спортивний одяг, 
шкільне приладдя та ін. (Харківський ОЦССМ);  

( в жовтні 1997 р. на базі Прилуцької ВТК проходив "Тиждень центру" (Чернігівський 
ОЦССМ), в рамках якого спеціалістами ОЦССМ була проведена робота з проблем 
профілактики алкоголізму, наркоманії та СНІДу (11 зустрічей), консультаційно-
профілактична, методична робота серед вихованців, співробітників колонії;  

( Сумським ОЦССМ налагоджена робота з молоддю, що знаходиться в спеціалізованому 
закладі УЧВ-116 м. Суми.  

Змістовне наповнення дозвілля підлітків, що стоять на обліку в кримінальній міліції у 
справах неповнолітніх, та засуджених:  

( Рівненським ОЦССМ спільно з зацікавленими організаціями у вересні були проведені 
спортивні ігри для неповнолітніх, що стоять на обліку в кримінальній міліції у справах 
неповнолітніх, та молоді, схильної до правопорушень. Змагання проводились у двох 
вікових групах: 14-15 років та 16-17 років. Всього взяло участь у змаганнях 20 чоловік;  

( в червні розроблено програму оздоровлення дітей, котрі стоять на обліку в кримінальній 
міліції у справах неповнолітніх. Згідно з програмою "Грай, місто "Юність" в липні 1997 р. 
організовано табір з денним перебуванням для підлітків, які схильні до правопорушень та 
тих, котрі стоять на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх. В основному 
це діти з неблагополучних та малозабезпечених сімей (Рівненський ОЦССМ);  



( в липні 1997 р. був проведений обласний фестиваль "Червона калина" в Дубенській ВТК 
(Рівненська обл.), в якому взяли участь представники від чотирьох загонів. Вони 
продемонстрували свою майстерність в художній самодіяльності, декоративно-
прикладному мистецтві, у конкурсі пісні і строю. Переможцям конкурсів були вручені 
цінні подарунки та кондитерські вироби;  

( в березні 1997 р. за планом психолого-педагогічного експерименту, що проводиться 
Чернігівським центром ССМ в Прилуцькій ВТК третій рік, була проведена чергова зустріч 
курсантів Чернігівського училища внутрішніх справ МВС України з вихованцями 
Прилуцької колонії. В ході зустрічі відбувся "Професійний ринг" за участю курсантів та 
співробітників колонії, забезпечувалась робота курсантів безпосередньо в загонах, була 
проведена гумористично розважальна програма команд КВК училища і колонії та зустріч-
спілкування курсантів з вихованцями колонії. В серпні спеціалісти центру брали участь у 
фестивалі "Червона калина" в ВТК.  

Надання юридичних, медико-психологічних, педагогічних консультацій членам їх сімей:  

( проведено обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, в яку повернеться підліток, 
котрий перебуває в Дубенській ВТК. Складено акт обстеження житлово-побутових умов 
сімей, надано консультації батькам, психологом центру проведена бесіда із засудженими 
(Рівненський ОЦССМ);  

( спеціалістами центрів ССМ Донецької області надаються юридичні, медико-
психологічні, педагогічні консультації членам сімей засуджених підлітків.  

Сприяння соціальній реабілітації підлітків, які звільнилися з місць позбавлення волі  

Спеціалістами центрів надається індивідуальна консультативна допомога, допомога в 
працевлаштуванні, матеріальна допомога тощо:  

( Рівненський ЦССМ затвердив спільний план заходів обласного центру ССМ, 
адміністрації Дубенської ВТК та відділу по виконанню покарань УМВС України в 
Рівненській області щодо індивідуально-профілактичної роботи, ресоціалізації 
засуджених Дубенської ВТК.. Постійно контролюється робота райміськцентрів ССМ по 
наданню допомоги у соціальній адаптації молодим людям, звільненим з виправно-
трудових установ - жителям Рівненської області та їх сім'ям. Спеціалісти Рівненського 
ЦССМ, виконуючи Закон України "Про амністію з нагоди Першої річниці Конституції 
України", постійно займалися питаннями соціальної реабілітації молоді, що повернулася з 
місць позбавлення волі в зв'язку з амністією. Розроблені направлення для амністованих, 
які дали можливість забезпечити чіткий контроль по лінії "відділ внутрішніх справ - 
соціальна служба молоді - місце проживання та роботи". Надані індивідуальні 
консультації. Проведені бесіди з питань подальшого влаштування у житті, створення 
власної сім'ї. Надана допомога у працевлаштуванні. Особлива увага приділялась 
підліткам, звільненим з ВТК, та тим, які мають відстрочку виконання вироку;  

( в постійному полі зору центрів ССМ Донецької області знаходяться випускники 
виховно-трудових колоній (ВТК), які були направлені до постійного місця мешкання. Так, 
спеціалістами Єнакієвського міського центру ССМ проведена робота по виявленню 
амністованої молоді та неповнолітніх (всього 52 чол.), проводиться робота з соціальної 
реабілітації амністованих. Списки осіб, які повернулися з місць позбавлення волі 
надіслано до Центру зайнятості для першочергового влаштування на роботу;  



( спеціалістами Запорізького ОЦССМ було створено банк даних осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі в 1997 році, велась робота по сприянню в їх працевлаштуванні, надана 
практична допомога в одержанні документів та прописки, проведено консультування з 
соціально-психологічних проблем;  

( в 1997 році питання соціальної допомоги вирішувались для 94 чоловік з числа 
вихованців Прилуцької виховно-трудової колонії та інших колоній України. Займаючись 
питаннями відновлення втрачених зв'язків з сім'єю, подальшого працевлаштування, 
юридичними та іншими питаннями, обласний центр вирішував проблеми не тільки на 
регіональному рівні, а також на рівні інших областей України. Передано під опіку в 
ОЦССМ інших регіонів 52 особи, що звільнились з Прилуцької ВТК в зв'язку з амністією;  

( Харківським ОЦССМ був створений банк даних щодо осіб, які звільнились з місць 
позбавлення волі та засуджених з відстрочкою виконання вироку. 56 з них надана 
соціальна допомога ( у т. ч. матеріальна).  

Надання соціальної допомоги:  

( спільно із службами у справах неповнолітніх Ленінського та Кіровського райвиконкомів 
м. Кіровограда було проведено рейди-перевірки 6 сімей, де виховуються підлітки, які 
знаходяться на обліку у відділі кримінальної міліції у справах неповнолітніх, з метою 
надання їм психологічної допомоги у вирішенні сімейних конфліктів та міжособистісних 
стосунків;  

( в І кварталі 1998 р. працівники Рівненського центру здійснювали соціальний захист 
неповнолітніх під час судового процесу в районному суді;  

( зібрано дані та підготовлено інформацію про отримання дітьми-сиротами, інвалідами, 
молоддю, яка перебуває в Дубенській ВТК, майнових та компенсаційних сертифікатів 
(Рівненський ОЦССМ);  

( проводиться робота по наданню соціальної допомоги молоді, яка повернулась з місць 
позбавлення волі. За звітний період у службу звернулось 6 чоловік. Їм надано соціально-
психологічну, матеріальну і консультативну допомогу (Вінницький ОЦССМ).  

Перспективи та висновки  

Центрами ССМ за 1997 рік був накопичений певний досвід роботи, здійснювався пошук 
та апробація найбільш ефективних форм і методів роботи. Проаналізувавши звіти роботи 
центрів ССМ з напряму "Соціальна реабілітація неповнолітніх та молоді , що повернулась 
з місць позбавлення волі", необхідно особливо відмітити досвід роботи з профілактики 
правопорушень неповнолітніх та соціальної реабілітації підлітків, які звільнились з місць 
позбавлення волі. Форми і методи діяльності цих центрів заслуговують на 
розповсюдження.  

Серед інноваційних форм роботи, які застосовували центри ССМ у 1997 році, слід 
відзначити досвід Чернігівського ОЦССМ по залученню курсантів училищ МВС України 
до роботи центрів ССМ у виправно-трудових колоніях.  

Перспективи діяльності центрів ССМ у даному напрямку залежать від таких основних 
факторів:  



( координації зусиль державних та громадських організацій з питань соціальної 
реабілітації неповнолітніх та молоді, що повернулись з місць позбавлення волі;  

( розповсюдження найбільш ефективних форм і методів соціальної роботи;  

( достатнього обсягу фінансування програм центрами ССМ;  

( підвищення фахового рівня спеціалістів ЦССМ;  

( розробки та впровадження комплексних програм профілактики негативних явищ у 
молодіжному середовищі.  

ІV. ДОДАТКИ  

Додаток 1  

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПРЕС-АНКЕТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВТК  

Чи потрібно, на Вашу думку, законодавчо продовжити термін утримання засуджених у 
ВТК, не переводячи їх до колонії для дорослих?  

"Так" - 96.4%, "ні" - 0%; "не визначився" - 3.6%.  

Чи доцільно, на Ваш погляд, надавати відпустки засудженим, які відбувають покарання у 
ВТК*  

"Так" - 64.2%; "ні" - 32.2%; " не визначився" - 3.6%.  

Чи надаються у Вашій ВТК побачення засуджених з батьками у разі порушення ними 
режиму відбування покарання?  

"Так" - 60%; "ні" - 10.7%; "не визначився" - 29.3%.  

Чи вважаєте Ви задовільною існуючу програму загальноосвітнього навчання у ВТК?  

"Так" - 33.8%; "ні" - 43.8%; "не визначився" - 22.4%.  

Яким дисциплінам, на Ваш погляд, слід приділити в програмі загальноосвітнього 
навчання у ВТК першочергового значення? (рейтингове опитування)  

"Природничим" - 35.7%; "гуманітарним" - 92.8%; "не визначився" - 3.6%.  

Чи можна, на Ваш погляд, використовувати реально існуючу неформальну ієрархію 
стосунків засуджених у ВТК для їх перевиховання?  

"Так" - 40.8%; "ні" - 39.2%; "не визначився" - 20.0%.  

Яке Ваше особисте ставлення до такої міри покарання, як "пробація"?  

"Позитивне" - 32.2%; "негативне" - 17.8%; "не визначився" - 50%.  

Чи доцільно, на Ваш погляд, знизити вік, з якого настає кримінальна відповідальність?  



"Так" - 28.5%; "ні" - 64.5%; " не визначився" - 7%.  

Ваше ставлення до теорії, згідно з якою схильність до скоєння кримінальних злочинів 
людиною може бути генетично обумовленою?  

"Позитивне" - 50%; "негативне" - 28.5%; "не визначився" - 21.5%.  

Яке Ваше особисте ставлення до короткострокових вироків (до 1 року), що практикуються 
судами у справах неповнолітніх?  

"Позитивне" - 46.4%; "негативне" - 50%; "не визначився" - 3.6%.  

Чи задовольняє Вас перелік спеціальностей, з яких ведеться підготовка у ПТУ при Вашій 
ВТК?  

"Так" - 25%; "ні" - 71%; "не визначився" - 4%.  

Ваше ставлення до таких традиційних форм організації вільного часу засуджених, як 
фестиваль "Червона калина", "міжколонійські спортивні змагання?  

"Позитивне" - 96.4%; "негативне" - 3.6%; "не визначився" - 0.  

Чи доцільно, на Ваш погляд, проводити міжколонійські заходи з виїздом засуджених для 
участі в них?  

"Так" - 67.8%; "ні" - 17.8%; "не визначився" - 14.4%.  

Що є, на Вашу думку, головним засобом виховання засуджених у ВТК? (рейтингове 
опитування)  

1. Режим - 42.8%;  

2. Праця на виробництві - 42.8%;  

3. Виховна робота - 82%.  

Чи ефективне, на Ваш погляд, застосування у ВТК досвіду роботи А.С. Макаренка, 
накопиченого у 20-30 роки?  

"Так" - 73%; "ні" - 16%; "не визначився" - 11%.  

Що, на Ваш погляд, є вирішальним у відмові від подальшого злочинного життя 
вихованців ВТК, які звільнились? (рейтингове опитування)  

1. Виховно-трудовий режим у ВТК - 57%;  

2. Віковий фактор - 39.2%;  

3. Руйнування злочинних зв'язків на волі, що оточували їх раніше - 35.7%;  

4. Не визначився - 7%.  



Ваше ставлення до самоврядування у ВТК:  

1. Неефективна формальність - 10.7%;  

2. Дійовий метод допомоги адміністрації у виховній роботі - 78.5%;  

3. Не визначився - 10.8%.  

Якими законодавчими актами Ви найчастіше керуєтесь у виховній роботі із засудженими? 
(рейтингове опитування)  

1. Міжнародними документами - 32.1%;  

2. Конституцією та чинним законодавством України - 35.7%;  

3. Нормативними документами МВС - 82.1%.  

Що, на Вашу думку, перш за все, потребує поліпшення у ВТК ? (рейтингове опитування)  

1. Материальна база- 89.2%;  

2. Педагогичний процес- 35.7%;  

3. Режим - 10.7%.  

Додаток 2  

ПИТАННЯ З АНКЕТИ, НА ЯКУ ВІДПОВІДАЛИ УЧАСНИКИ СЕМІНАРУ  

1. Що, на Ваш погляд, треба зробити для гуманізації процесу виховання неповнолітніх у 
ВТК?  

2. Які засоби виховання засуджених у ВТК Ви вважаєте ефективними?  

3. Які традиційні форми організації дозвілля вихованців ВТК видаються Вам 
найкращими?  

4. Які нові засоби організації дозвілля вихованців ВТК Ви можете запропонувати?  

5. Що з досвіду роботи А.С. Макаренка можна, на Вашу думку, застосувати в ВТК 
сьогодні?  

6. Висловите, будь ласка, своє ставлення щодо пропозицій про законодавчу зміну віку, з 
якого настає кримінальна відповідальність.  

7. Який Ваш досвід вирішення долі вихованців ВТК, які досягли 18-річного віку і 
потребують подальшого утримання в УВП?  

8 Яка Ваша думка з приводу законодавчої зміни віку, передбаченого для переводу 
вихованців ВТК до УВП для дорослих?  



9. В чому Ви бачите недоліки або переваги короткострокових (до 1 року) вироків, що 
практикують суди у справах стосовно неповнолітніх?  

10. Ваше ставлення до ефективності покарань, не пов'язаних з позбавленням волі 
неповнолітніх правопорушників, наприклад, пробації.  

11. Яке Ваше особисте ставлення до експериментів, щодо надання відпусток вихованцям 
ВТК?  

12. З якими проблемами Ви стикаєтесь, надаючи (не надаючи) дозвіл на побачення 
неповнолітніх засуджених з батьками?  

13. За допомогою яких заходів можна, на Вашу думку, покращити рівень 
загальноосвітньої та професійної підготовки неповнолітніх у ВТК?  

14. Як Ви використовуєте у Вашій виховній роботі неформальну "ієрархію стосунків" у 
середовищі засуджених ВТК?  

15. Ваша особиста оцінка системи самоврядування у ВТК, як фактора виховного процесу?  

16. Які форми співпраці з релігійними організаціями Ви використовуєте у Вашій ВТК?  

17. Що, на Ваш погляд, формує рішення колишніх вихованців ВТК розірвати зв'язки з 
злочинним світом?  

18. Які із завдань ВТК Ви, як начальник (адміністратор) колонії, вважаєте 
найголовнішими?  

19. Які із завдань ВТК Ви, як психолог колонії, вважаєте найголовнішими?  

20. Що, на Вашу думку, в організації роботи ВТК перш за все потребує поліпшення?  

21. Назвіть ВТК, досвід роботи яких Ви вважаєте за необхідне вивчати та поширювати?  

Додаток 3  

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІЖНАРОДНОГО ТОВАРИСТВА ПРАВ ЛЮДИНИ  

Міжнародне товариство прав людини (МТПЛ) розпочало свою діяльність у 1972 році в 
місті Франкфурті-на-Майні (ФРН) як регіональна громадська організація, що керується 
принципами, викладеними у Загальній декларації прав людини.  

Поширивши свою діяльність за межі Німеччини, Товариство стає Міжнародним (1981 р.). 
У даний час національні секції МТПЛ працюють у 22 країнах світу. Їх діяльність 
координує Міжнародний секретаріат (Франкфурт-на-Майні).  

На початку 80-х років МТПЛ одержує консультативний статус при Раді Європи 
(Страсбург), з 1990 року - асоційоване членство при Відділі громадської інформації ООН, 
а з 1993 року - статус Спостерігача при Організації африканської єдності.  



Головна мета та завдання Товариства зафіксовані в його Статуті. Це, передусім, захист 
прав громадян на життя, на свободу і на особисту недоторканність, а також обстоювання 
прав людини: на рівність перед законом; невтручання в особисте і родинне життя; на 
свободу переконань і на вільне виявлення їх; на свободу думки, сумління та релігії; на 
свободу шукати, одержувати і розповсюджувати інформацію та ідеї; на свободу мирних 
зборів та асоціацій і інших прав.  

Товариство оприлюднює факти порушення прав людини, виступає на захист жертв таких 
порушень, сприяє поглибленню правосвідомості громадян і становленню громадянського 
суспільства. МТПЛ веде активну видавничу діяльність: публікує збірки міжнародних 
правозахисних документів Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, Організації 
(Наради) з питань Безпеки і Співробітництва у Європі, огляди про стан з правами людини 
в окремих країнах, розповсюджує документацію про конкретні випадки порушення прав 
та свобод громадян.  

З перших років існування Товариства пріоритетом в його діяльності був захист прав 
людини у колишньому СРСР, а потім у країнах СНД.  

В Росії з середини 80-х років члени МТПЛ вели активну боротьбу проти політичних 
переслідувань дисидентів. У 1991 році у Москві було відкрито представництво МТПЛ, а в 
1993 році засновується Російська національна секція МТПЛ.  

10 грудня 1993 року (Міжнародний день прав людини) 25 українських правозахисників - 
членів МТПЛ - заснували Міжнародну громадську організацію "Міжнародне товариство 
прав людини - Українська секція". МТПЛ-УС налічує сьогодні більше 500 членів, що 
об'єднані в обласні, міські відділення або робочі групи.  

У відповідності з своїм Статутом МТПЛ-УС надає допомогу і контактує тільки з тими 
особами і організаціями, які у своїй правозахисній діяльності відмовляються від 
застосування насильства, закликів до застосування насильства, або пропаганди 
тоталітарних форм влади. Українська секція ставить перед собою такі завдання: надання 
правової допомоги громадянам; матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, інвалідам, 
людям похилого віку.  

Сприяння гуманізації умов утримання неповнолітніх в місцях, призначених для виконання 
покарань, захист прав війсковослужбовців та їх сімей; участь у міжнародних акціях щодо 
захисту прав людини; розповсюдження серед населення ідей, викладених у Загальній 
декларації прав людини, Європейській конвенції захисту прав людини та основних 
свобод, в інших документах правозахисного змісту.  

У відповідності з цими завданнями МТПЛ-УС разом з Німецькою секцією проводять 
великі гуманітарні акції в Україні: гуманітарна аптека МТПЛ безкоштовно розповсюдила 
серед населення більше тонни дефіцитних медикаментів; протягом 3- х років проводиться 
безоплатне харчування дітей з малозабезпечених сімей; десятки багатодітних родин 
одержали через Українську секцію суттєву грошову допомогу від німецьких 
благодійників. Під опікою МТПЛ-УС знаходиться гімназія - інтернат для дітей хворих на 
цукровий діабет та приймальник - розподільник для неповнолітніх.  

Українська секція стала виконавцем великих освітніх проектів в рамках програми ТАСІS. 
Так, у 1995-1996 роках у 8 містах України проведено 28 семінарів, в яких взяло участь 
понад 1200 чоловік. Слухачі обговорили різні аспекти правозахисної діяльності в Україні. 
Біля 1500 студентів і учнів середніх шкіл прослухали цикл лекцій з питань побудови 



громадянського суспільства в Україні. У 1996 році Українська секція успішно провела 1-й 
Всеукраїнський конкурс учнівських робіт з прав людини, в якому взяли участь понад 400 
школярів з усіх регіонів України.  

Протягом 1997-1998 р.р. МТПЛ-УС реалізує два великі проекти:  

"Освіта в галузі прав людини для війсковослужбовців України", а також мікропроект 
"Гуманізація виховання неповнолітніх засуджених в Україні", що фінансується 
Європейським Союзом в рамках програми ТАСІS - Демократія;  

Другий Всеукраїнський конкурс учнівських робіт (творів-есе) "Знання й повага прав 
людини - шлях до взаєморозуміння", який фінансується фондом Євразія, Київським 
регіональним відділенням; міжнародним фондом "Відродження"; Німецькою секцією 
Міжнародного товариства прав людини. В Конкурсі приймало участь 549 учнів 
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій України, Росії, Молдови, Білорусі.  

Членами МТПЛ-УС можуть стати особи, які досягли 18 річного віку, визнають Статут 
Товариства, приймають участь у реалізації завдань МТПЛ-УС та сплачують членські 
внески.  

Членами молодіжного відділення МТПЛ-УС можуть бути особи з 15-річного віку.  

Липень 1998 року.  

Додаток 4  

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕМОКРАТИЧНУ ПРОГРАМУ TACIS  

Метою Програми TACIS, що започаткована Європейською Комісією у 1992 році, є 
прагнення до зміцнення правового порядку, практики і процедур плюралістичної 
демократії у центрально та східноєвропейських країнах, у Нових Незалежних Державах, а 
також у Монголії, з тим, щоб підтримати у цих країнах загальний процес політичних та 
економічних реформ.  

Програма сприяння демократії є частиною Європейської демократичної ініціативи 
Європейського парламенту. Її специфіка - це підтримка діяльності недержавних 
організацій, щоб таким чином доповнити інші програми FARE і TACIS, що направлені на 
розвиток стабільного і відкритого суспільства, а також нових форм управління.  

Головна мета Програми - сприяння демократії, підтримка розвитку громадянського 
суспільства, а саме: додержання демократичних принципів, що засновані на плюралізмі 
партій, дотримання прав людини, законів і економічного лібералізму у центрально та 
східноєвропейських країнах, Нових Незалежних Державах та Монголії.  

Зокрема, Програма покликана підтримати:  

- надбання і застосування знань з методів парламентської та організаційної діяльності 
багатопартійними групами політиків (парламентарів і обраних представників місцевої та 
регіональної влади);  



- посилення ролі неурядових організацій та асоціацій, які завдяки своєму специфічному 
призначенню і діяльності, постійно сприяють розвитку демократичного плюралістичного 
суспільства;  

- передачу специфічних знань та технічних можливостей в галузі демократичної практики 
і правового порядку професійним групам та асоціаціям у зацікавлених країнах.  

Додаток 5  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З 
ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Указом Президента України  

від 31 липня 1998 року ( 827/98  

ПОЛОЖЕННЯ  

про Державний департамент України  

з питань виконання покарань  

1. Державний департамент України з питань виконання покарань (далі - Департамент) є 
центральним органом виконавчої влади, який тимчасово підпорядковується Міністерству 
внутрішніх справ України. Департамент безпосередньо реалізує єдину державну політику 
у сфері виконання кримінальних покарань.  

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами 
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням. У 
межах своїх повноважень Департамент організовує виконання актів законодавства, 
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.  

Департамент узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 
його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення цього законодавства і в 
установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів 
України.  

3. Основними завданнями Департаменту є:  

Здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;  

Розроблення рекомендацій щодо організації тримання осіб, взятих під варту, забезпечення 
виконання вироків суду і застосування передбачених законом засобів виправлення і 
перевиховання засуджених; здійснення контролю за виконанням вироків суду за 
окремими видами додаткових покарань; забезпечення примусового лікування засуджених, 
хворих на алкоголізм та наркоманію;  

Забезпечення додержання вимог законодавства в органах і установах виконання покарань, 
запобігання злочинам, дисциплінарним проступкам з боку засуджених до позбавлення 
волі та щодо них, їх припинення та виявлення і розкриття злочинів, вчинених в органах і 



установах виконання покарань, проведення дізнання у справах про ці злочини, здійснення 
оперативно-розшукової діяльності;  

Керівництво органами і установами виконання покарань, організація виробничо-
господарської діяльності з наданням засудженим роботи, забезпечення їх професійної 
підготовки та загальноосвітнього навчання;  

Правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу, працівників 
кримінально-виконавчої системи та членів їх сімей; удосконалення роботи з кадрами, їх 
професійної підготовки.  

4. Департамнт відповідно до покладених на нього завдань;  

1) бере участь у формуванні єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних 
покарань, реалізує цільові програми розвитку кримінально-виконавчої системи;  

2) визначає основні напрями діяльності органів і установ виконання покарань щодо 
захисту прав і свобод людини в умовах відбування кримінального покарання; забезпечує 
охорону слідчих ізоляторів, тюрем, лікувально-трудових профілакторіїв, виправно-
трудових колоній, інших установ виконання покарань та об'єктів кримінально-виконавчої 
системи, правопорядок та безпеку в органах і установах; бере участь у розробленні та 
реалізації державних комплексних програм боротьби із злочинністю;  

3) контролює виконання актів законодавства з питань, що належать до його компетенції, 
вироків, постанов і ухвал судів, забезпечує розподіл та тримання засуджених до 
позбавлення волі та осіб, взятих під варту;  

4) здійснює переведення засуджених і осіб, взятих під варту, з однієї до іншої установи 
кримінально-виконавчої системи, передачу (екстрадицію) осіб, які звинувачуються у 
вчиненні злочинів, а також засуджених для відбування покарання в установах іноземних 
держав згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України;  

5) аналізує результати діяльності органів і установ виконання покарань, складає 
довгостроковий та оперативний прогнози криміногенної обстановки і на їх основі вносить 
у встановленому порядку пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування 
кримінально-виконавчої системи, забезпечення правопорядку та безпеки, посилення 
боротьби із злочинністю, інформує населення з цих питань через засоби масової 
інформації;  

6) організовує і контролює оперативно-розшукову діяльність, налагоджує взаємодію з 
відповідними підрозділами державних органів, які проводять таку діяльність, 
використовує банки даних оперативно-довідкової, розшукової, статистичної та іншої 
інформації, здійснює довідково-інформаційне обслуговування органів і установ виконання 
покарань, заінтересованих державних органів;  

7) організовує виконання актів амністії та помилування;  

8) забезпечує організацію виховної роботи з особами, яких тримають в установах 
кримінально-виконавчої системи, залучення до її проведення представників творчих 
спілок, громадських і релігійних організацій, трудових колективів, у взаємодії з 



Міністерством освіти України організовує професійну підготовку засуджених та їх 
загальноосвітнє навчання;  

9) вирішує за участю міських і районних органів внутрішніх справ і центрів зайнятості 
Міністерства праці та соціальної політики України питання щодо надання допомоги 
особам, звільненим з місць позбавлення волі, в їх трудовому і побутовому влаштуванні;  

10) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством, функції з управління 
майном підприємств і установ, що належать до сфери управління Департаменту;  

11) забезпечує здійснення заходів щодо виконання завдань з цивільної оборони і 
пожежної безпеки, стабільної роботи установ кримінально-виконавчої системи в умовах 
воєнного стану та надзвичайних ситуацій у мирний час, додержання правового режиму 
надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні або в окремих її 
місцевостях, проведення карантинних заходів під час епідемій;  

12) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо охорони 
державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті, в 
органах, установах, організаціях, навчальних закладах, на підприємствах, що належать до 
сфери його управління;  

13) затверджує структуру, штатний розпис органів і установ виконання покарань, визначає 
порядок застосування дійсних і умовних найменувань установ кримінально-виконавчої 
системи та присвоює їх;  

14) організовує проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторських і проектно-
технологічних робіт, забезпечує використання досягнень науки, техніки і набутого 
досвіду; координує роботу підприємств кримінально-виконавчої системи, пов'язану з 
сертифікацією, стандартизацією, метрологією, винахідництвом і раціоналізацією;  

15) організовує роботу з добору, розстановки та підвищення кваліфікації осіб рядового і 
начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої системи;  

16) забезпечує згідно із законодавством правовий і соціальний захист осіб рядового і 
начальницького складу, працівників кримінально-виконавчої системи та членів їх сімей;  

17) представляє в установленому порядку осіб рядового і начальницького складу та 
працівників кримінально-виконавчої системи, які особливо відзначилися в роботі, до 
нагородження державними нагородами України, президентськими відзнаками;  

18) забезпечує створення системи власної внутрішньої безпеки;  

19) вживає заходів до забезпечення роботою осіб, яких тримають в установах 
кримінально-виконавчої системи, надає допомогу підприємствам, що належать до сфери 
його управління, у встановленні та стабілізації господарських зв'язків, бере участь у 
формуванні і розміщенні державного замовлення, укладає з цією метою контракти;  

20) контролює стан охорони праці і техніки безпеки, здійснює нагляд за додержанням 
правил, норм і вимог щодо безпечного проведення на гірничих підприємствах 
кримінально-виконавчої системи бурових і підривних робіт, за зберіганням, обліком і 
використанням за призначенням вибухових матеріалів, правильним використанням 
родовищ корисних копалин, захистом надр;  



21) визначає потреби установ кримінально-виконавчої системи в матеріально-технічних 
ресурсах, енергоносіях, продуктах харчування, капітальних вкладеннях на будівництво, 
реконструкцію і технічне переоснащення, виконання проектно-дослідних робіт і робіт з 
типового проектування об'єктів цих установ; забезпечує проведення єдиної політики з 
питань будівництва та реконструкції об'єктів Департаменту;  

22) бере участь у розробленні проектів загальнодержавних програм економічного та 
соціального розвитку, законів про Державний бюджет України;  

23) забезпечує установи кримінально-виконавчої системи інженерно-технічними засобами 
охорони і нагляду за особами, яких тримають в установах виконання покарань, 
спеціальними засобами захисту та активної оборони, системами зв'язку і управління, 
зброєю, боєприпасами, бойовою та спеціальною технікою, контролює їх розподіл, 
зберігання і використання;  

24) здійснює медичний контроль за станом здоров'я засуджених до позбавлення волі, осіб, 
взятих під варту, і осіб, яких тримають у лікувально-трудових профілакторіях, забезпечує 
надання їм необхідної медичної допомоги, належну санітарно-епідемічну обстановку в 
установах кримінально-виконавчої системи та на їх територіях, а також контроль за 
додержанням вимог з охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів 
в установах кримінально-виконавчої системи;  

25) налагоджує за дорученням Кабінету Міністрів України зв'язки з міжнародними 
організаціями, укладає угоди з відповідними органами іноземних держав про 
співробітництво у сфері виконання кримінальних покарань, боротьби із злочинністю та з 
інших питань, що належать до його компетенції;  

26) є головним розпорядником коштів державного бюджету, передбачених на утримання 
кримінально-виконавчої системи; фінансує органи і установи виконання покарань в межах 
затверджених асигнувань та коштів, одержаних від виробничо-господарської діяльності; 
організовує роботу з ведення бухгалтерського та статистичного обліку;  

27) є державним замовником поставки (закупівлі) продукції, виконання робіт, надання 
послуг для забезпечення потреб оборони і безпеки, проектування і будівництва об'єктів 
кримінально-виконавчої системи;  

28) видає в установленому порядку журнали, бюлетені, збірники нормативно-правових 
актів та інші матеріали з питань діяльності установ кримінально-виконавчої системи;  

29) здійснює інші повноваження, що належать до його компетенції.  

5. Департамент має право:  

Залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
Установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать 
до його компетенції;  

Одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань;  



Скликати в установленому порядку наради, конференції, симпозіуми з питань, що 
належать до його компетенції.  

6. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 
центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а 
також з відповідними органами іноземних держав.  

7. Департамент у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства 
видає накази, організовує і контролює їх виконання.  

Нормативно-правові акти Департаменту підлягають державній реєстрації в установленому 
порядку.  

Рішення Департаменту, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для 
виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.  

Департамент у разі потреби видає разом з іншими центральними і місцевими органами 
виконавчої влади спільні акти.  

8. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади 
Президент України.  

Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з 
посади відповідно до законодавства, розподіляє обов'язки між заступниками директора.  

Директор здійснює керівництво Департаментом і несе відповідальність перед 
Президентом України, Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на 
Департамент завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності 
заступників директора та керівників структурних підрозділів Департаменту.  

Відповідно до законодавства директор Департаменту:  

Вводить особливий режим, залучає в разі потреби додаткові сили і засоби для припинення 
групових протиправних дій в установах кримінально-виконавчої системи;  

Затверджує переліки посад рядового і начальницького (крім вищого) складу і спеціальних 
звань, що відповідають цим посадам, та посад, призначення на які і звільнення з яких 
здійснюється Департаментом;  

Звільняє зі служби (роботи) осіб рядового і начальницького складу та працівників 
кримінально-виконавчої системи;  

Визначає порядок і умови укладення контрактів про проходження служби в органах і 
установах виконання покарань, призначення на посади за конкурсом;  

Присвоює в установленому порядку первинні та чергові спеціальні звання середнього і 
старшого начальницького складу працівникам кримінально-виконавчої системи, вносить 
пропозиції про присвоєння вищих спеціальних звань;  



Встановлює відповідно до законодавства відомчі відзнаки Департаменту за сумлінну 
службу (роботу) в органах і установах виконання покарань, затверджує положення про ці 
відзнаки та їх описи, нагороджує ними осіб рядового і начальницького складу та 
працівників кримінально-виконавчої системи.  

9. Для погодженого вирішення питань у межах своїх повноважень, обговорення 
найважливіших напрямів діяльності в Департаменті утворюється колегія у складі 
директора, заступників директора за посадою, а також керівників структурних підрозділів 
Департаменту.  

10. Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів розвитку 
кримінально-виконавчої системи у Департаменті можуть утворюватися дорадчі та 
консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує директор 
Департаменту.  

11. Граничну чисельність, структуру центрального апарату Департаменту затверджує 
Кабінет Міністрів України. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого 
начальницького складу, штатний розпис та кошторис видатків на утримання апарату 
Департаменту затверджується в установленому порядку.  

Положення про структурні підрозділи Департаменту затверджує його директор.  

12. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах 
банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.  

Додаток 6  

РЕКОМЕНДАЦІЯ № R (98) 7 КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ ДЕРЖАВАМ-
УЧАСНИЦЯМ СТОСОВНО ЕТИЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 
АСПЕКТІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я У В`ЯЗНИЦЯХ  

(ухвалено Комітетом Міністрів 8-го квітня 1998 року на 627-му засіданні заступників 
міністрів)  

Комітет Міністрів, згідно з положеннями Статті 15b Статуту Ради Європи,  

Зважаючи на те, що медична практика в суспільстві взагалі та в умовах ув`язнення 
повинна керуватися однаковими етичними принципами;  

Усвідомлюючи, що повага до основних прав в`язнів вимагає надання в`язням 
профілактичного лікування і медично-санітарної допомоги, рівновартих тим, що 
надаються людності взагалі;  

Визнаючи, що медичний працівник у в`язниці часто стикається зі складними проблемами, 
які походять від розбіжності очікувань з боку управи в`язниці і власне в`язнів, внаслідок 
чого доконечно, щоб такий працівник додержувався дуже штивних етичних принципів;  

Зважаючи на те, що в інтересах лікарів, іншого медичного персоналу, хворих та управи 
в`язниці доходити чіткішого уявлення про право на охорону здоров`я у в`язниці та 
специфічної ролі лікаря в`язниці та іншого медичного персоналу;  



Зважаючи на те, що специфічні проблеми у в`язницях, як-от перелюднення, інфекційні 
захворювання, наркоманія, психічні розлади, гвалт, карцерне ув`язнення або особистий 
огляд, вимагають твердих етичних принципів у провадженні медичної практики;  

Зважаючи на Конвенцію про права людини, Європейську соціальну хартію, а також 
Конвенцію про права людини і біомедицину;  

Зважаючи на Європейську Конвенцію про запобігання тортурам і нелюдським або 
принизливим поводженню і покаранням, та рекомендації щодо медичної служби у 
в`язницях, підсумовані у 3-му загальному звіті про діяльність Європейської комісії з 
запобігання тортурам і нелюдським або принизливим поводженню і покаранням;  

Посилаючись на свою Рекомендацію № R (87) 3 про Європейські правила ув`язнення, які 
допомагають гарантувати мінімальні стандарти людяності і гідності у в`язницях;  

Нагадуючи про Рекомендацію № R (90) 3 про медичні досліди на людях і Рекомендацію 
№ R (93) 6 стосовно в`язниць і кримінологічних аспектів контролю над заразними 
хворобами, включаючи СНІД, і відповідні медичні проблеми у в`язницях, а також 
Вказівки ВООЗ від 1993 року про ВІЛ-інфекції і СНІД у в`язницях;  

Пам`ятаючи про Рекомендації 1235 (1994) про психіатрію і права людини та 1257 (1995) 
про умови утримання в`язнів у державах-учасницях Ради Європи, опрацьовані 
Парламентською Асамблеєю Ради Європи;  

Посилаючись на Принципи медичної етики для захисту затриманих та в`язнів від 
катування та іншого жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи 
покарання, ухвалені Генеральною Асамблеєю ООН у 1982 році;  

Посилаючись на спеціальні декларації Всесвітньої медичної асоціації (ВМА) стосовно 
медичної етики, зокрема, Токійську декларацію (1975), Мальтійську декларацію про 
учасників голодних страйків (1991) і Заяву про особистий огляд в`язнів (1993);  

Звертаючи увагу на нещодавні реформи у структурі, організації і регулюванні медичних 
служб у в`язницях деяких держав-учасниць, зокрема у зв`язку з реформами національних 
систем охорони здоров`я;  

Зважаючи на різний адміністративний устрій держав-учасниць, який вимагає виконання 
рекомендацій на рівні федерацій та їх суб`єктів,  

Рекомендує, щоб уряди держав-учасниць:  

- зважали, під час перегляду національного законодавства і в практичній діяльності в 
царині надання медичних послуг у в`язницях, на принципи та рекомендації, викладені у 
Додатку до цієї Рекомендації;  

- забезпечили якомога ширше розповсюдження Рекомендації та Пояснювальної записки 
до неї, приділяючи особливої уваги всім особам та органам, які несуть відповідальність за 
організацію і надання профілактичного лікування і медичних послуг у в`язницях.  

ДОДАТОК ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ № R (98) 7  



1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ У 
В`ЯЗНИЦЯХ  

А. Доступ до лікаря  

1. Від моменту ув`язнення і під час подальшого перебування під вартою в`язні повинні у 
будь-який час мати доступ до лікаря або дипломованої медичної сестри, незважаючи на 
ступінь суворості режиму і без зайвих забарень, якщо цього вимагає стан здоров`я в`язнів. 
Всі затримані повинні дістати належний медичний огляд на момент ув`язнення. Особливу 
увагу треба приділяти перевірці наявності психічних розладів, психологічній 
адаптованості до ув`язнення, синдрому абстиненції після вживання наркотиків, ліків або 
алкоголю, а також заразних і хронічних захворювань.  

2. Щоб задовольнити вимоги щодо охорони здоров`я в`язнів лікарі і дипломовані 
медсестри мають бути доступні протягом цілого робочого дня у більших в`язницях, 
залежно від кількості і змінності в`язнів та пересічного стану їх здоров`я.  

3. Медична служба в`язниці повинна мати змогу принаймні надавати амбулаторні 
консультації і невідкладну допомогу. Якщо стан здоров`я в`язнів вимагає лікування, яке 
не може забезпечуватися у в`язниці, то треба зробити все можливе, щоб таке лікування 
гарантовано надавалося у медичних закладах поза межами в`язниці.  

4. В`язні повинні мати доступ до лікаря, коли треба, у будь-який час дня і ночі. Хтось, 
здатний надавати першу допомогу, має бути завжди присутнім у приміщеннях в`язниці. У 
разі серйозних випадків треба повідомити лікаря, а також представників середнього 
медичного персоналу або управи в`язниці; активна участь і допомога варти є 
обов`язковою.  

5. Доступ до консультацій психіатра і психотерапевта має забезпечуватися. У більших 
пенітенціарних закладах має працювати бригада психіатрів. Якщо це неможливо, як-от у 
менших закладах, консультації має надавати психіатр, який практикує у лікарні або 
приватно.  

6. Послуги дипломованого стоматолога мають бути доступними кожному в`язню.  

7. Управа в`язниці має вживати заходів до підтримки контактів і співпраці з місцевими 
державними і приватними медичними закладами. Якщо у в`язниці надто складно надавати 
кваліфіковану медичну допомогу деяким в`язням, які зловживають наркотиками, 
алкоголем або ліками, для консультацій та навіть медичної допомоги треба викликати 
зовнішніх консультантів, які працюють у загальній системі надання спеціалізованої 
допомоги наркоманам.  

8. Специфічні послуги, коли треба, мають надаватися ув`язненим жінкам. Вагітні жінки 
мають проходити медичне обстеження, а їхні пологи повинні прийматися у зовнішніх 
медичних закладах, якнайкраще пристосованих до стану їхнього здоров`я.  

9. Під час доставки у лікарню пацієнта, коли треба, має супроводжувати лікар або 
представник середнього медичного персоналу.  

Б. Рівновартість догляду  



10. Медична політика у в`язницях має бути складником, і то сумісним, 
загальнонаціональної політики з охорони здоров`я. Медична служба в`язниці повинна 
мати змогу надавати медичну, психіатричну і стоматологічну допомогу і виконувати 
програми гігієни і профілактики за умов, сумірних з тими, що ними користується решта 
людності. Лікарі у в`язницях повинні мати змогу викликати спеціалістів. Якщо потрібний 
висновок другого лікаря, медична служба зобов`язана дістати його.  

11. Медична служба в`язниці повинна мати достатню кількість дипломованих лікарів, 
середнього медичного і технічного персоналу, а також відповідних приміщень, споруд та 
обладнання, якість яких сумірна, коли не однакова з тими, що використовуються поза 
межами в`язниць.  

12. Завданням міністерства, що відповідає за охорону здоров`я, має бути піднесення у 
сфері оцінки якості гігієни, медичної допомоги та організації медичних послуг у місцях 
позбавлення волі, згідно з національним законодавством. Має відбутися чіткий розподіл 
обов`язків і повноважень між міністерством, що відповідає за охорону здоров`я, та 
іншими компетентними міністерствами, які повинні співпрацювати у здійсненні єдиної 
медичної політики у в`язницях.  

В. Згода пацієнта та заховання лікарської таємниці  

13. Заховання лікарської таємниці повинно гарантуватися і поважатися не менш штивно, 
ніж поміж людністю в цілому.  

14. Якщо в`язні потерпають від будь-якої хвороби, яка заважає їм розуміти природу 
власного захворювання, їм завжди має надаватися право висловити лікареві свою свідому 
згоду перед будь-яким медичним оглядом або аналізом, за винятком випадків, 
передбачених законом. Причини кожного огляду мають бути чітко пояснені і зрозумілі 
в`язням. Приписи до будь-якого вживання ліків мають пояснюватися в`язням, як і будь-які 
побічні ефекти, яких в`язні можуть зазнати внаслідок їх прийому.  

15. Треба дістати свідому згоду у разі психічних захворювань пацієнтів, а також у 
ситуаціях, коли обов`язки лікаря і вимоги безпеки є розбіжними, наприклад, у випадках 
відмови від лікування або відмови від їжі.  

16. Будь-яке відступлення від принципу вільної згоди має грунтуватися на законі і 
керуватися згідно з тими самими принципами, які застосовуються до людності в цілому.  

17. Особам, які перебувають під вартою до суду, має надаватися право консультуватися 
власним коштом з їх власним лікарем або іншим стороннім лікарем. Засуджені в`язні 
можуть вимагати висновку іншого лікаря, і лікар в`язниці повинен зичливо розглядати 
таку пропозицію. Проте лікар несе всю відповідальність за будь-яке рішення щодо суті 
вимоги.  

18. Всі переведення до інших в`язниць мають супроводжуватися переданням всієї 
медичної документації. Документи мають передаватися за умов, що забезпечують 
заховання лікарської таємниці. В`язнів треба повідомляти про майбутнє передання їх 
медичної документації. Їм має надаватися право заперечувати переведенню згідно з 
нормами національного законодавства.  

Всі звільнені в`язні мають одержати письмову довідку з інформацією про стан їх здоров`я, 
якою зможе користуватися їх сімейний лікар.  



Г. Професійна незалежність  

19. Лікарі, які працюють у в`язниці, мають забезпечувати кожному в`язню такі самі 
стандарти медичної допомоги, яка надається пацієнтам у звичайних лікарнях. Медичні 
потреби в`язня завжди повинні бути головною турботою лікаря.  

20. Клінічні висновки та будь-які інші оцінки стану здоров`я затриманих осіб мають 
керуватися лише медичними критеріями. Медичний персонал має діяти цілком незалежно 
у межах своїх повноважень і професійної компетенції.  

21. Медичні сестри та інші представники медичного персоналу повинні виконувати свої 
завдання під прямим керівництвом старшого лікаря, який не може делегувати молодшому 
медперсоналу виконання інших повноважень, ніж приписано законом та деонтологічними 
кодексами. Якість послуг лікарів і середнього медичного персоналу має оцінюватися 
компетентним органом охорони здоров`я.  

22. Винагорода медичного персоналу не повинна бути нижчою, ніж та, що застосовується 
в інших секторах державної системи охорони здоров`я.  

ІІ. СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ЛІКАРЯ В`ЯЗНИЦІ ТА ІНШОГО 
МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ НА ТЛІ ОБСТАНОВКИ У В`ЯЗНИЦЯХ  

А. Загальні вимоги  

23. Функція лікаря в`язниці полягає, насамперед, у наданні належної медичної допомоги і 
порад усім в`язням, за яких він або вона несуть відповідальність.  

24. Має передбачатися радництво управі в`язниці з питань, що стосуються харчування або 
умов утримання в`язнів, а також з питань гігієни і санітарії.  

25. Медичний персонал повинен мати змогу, коли треба, надавати медичну інформацію 
управі в`язниці і представникам варти, а також належну медичну освіту.  

Б. Інформація, профілактика і медична освіта  

26. На момент ув`язнення кожна особа має одержати інформацію про свої права та 
обов`язки, внутрішній розпорядок закладу, а також вказівки про те, як і де вона може 
дістати пораду і допомогу. Ця інформація має викладатися зрозуміло для кожного в`язня. 
Особливі інструкції треба надавати неписьменним.  

27. В усіх місцях позбавлення волі має бути опрацьована програма медичної освіти. В`язні 
та посадові особи мають дістати основний набір даних про зміцнення здоров`я, 
спрямований на охорону здоров`я ув`язнених.  

28. Наголос треба робити на пояснення переваг добровільної та анонімної перевірки на 
заразні хвороби, а також можливих негативних наслідків гепатиту, венеричних 
захворювань, туберкульозу або ВІЛ-інфекції. Особам, які піддаються перевірці, має 
належати право на подальшу медичну консультацію.  

29. Програма медичної освіти має бути спрямована на заохочення додержуватися 
здорового штибу життя і давати в`язням змогу приймати слушні рішення стосовно 
власного здоров`я і здоров`я своїх родичів, заховання і захисту особистої цілісності, 



скорочення ризику утриманства і рецидивізму. Такий підхід має стимулювати в`язнів 
брати участь у медичних програмах, у межах яких їх навчають послідовності у поведінці і 
стратегій скорочення ризиків для власного здоров`я.  

В. Окремі форми патології і профілактична медична допомога у в`язницях  

30. Будь-які ознаки насильства, помічені під час медичного огляду в`язнів на момент їх 
прийняття у пенітенціарний заклад, мають бути ретельно записані лікарем, як і будь-які 
відповідні заяви в`язня і висновки лікаря. Потім ця інформація має стати доступною для 
управи в`язниці - за згодою в`язня.  

31. Будь-яка інформація про випадки насильства проти в`язнів, що трапилися під час 
утримання їх під вартою, має повідомлятися відповідним органам влади. Як правило, 
такий захід має вживатися тільки за згодою заінтересованого в`язня.  

32. У певних виняткових випадках, і то тільки у суворій відповідності з правилами 
професійної етики, свідома згода в`язня не вважається необхідною, зокрема, якщо лікар 
вважає, що він має вищий обов`язок перед пацієнтом і рештою в`язнів повідомити про 
серйозний інцидент, який становить реальну небезпеку. Медична служба має періодично 
збирати, коли треба, статистичні дані стосовно помічених ушкоджень з метою подальшого 
повідомлення про них управи в`язниці і заінтересованих міністерств, і то відповідно до 
національного законодавства про захист інформації.  

33. Належна медична підготовка персоналу варти має забезпечуватися з метою навчання 
їх доповідати про медичні і психіатричні проблеми, які вони можуть виявити поміж 
ув`язнених.  

Г. Професійна підготовка медичного персоналу в`язниці  

34. Лікарі у в`язниці мають бути добре обізнані і на загально медичних, і на 
психіатричних захворюваннях. Їхня підготовка має включати одержання первісних 
теоретичних знань, розуміння специфічних умов ув`язнення та їх впливу на медичну 
практику у в`язниці, оцінку їх навичок і стажування під наглядом досвідченішого колеги. 
Лікарі також мають періодично діставати перекваліфікацію на робочому місці.  

35. Належна підготовка має забезпечуватися також іншому медичному персоналові, і має 
включати знання про функціонування в`язниць та відповідні правила ув`язнення.  

III. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У В`ЯЗНИЦІ З 
ОСОБЛИВИМ УРАХУВАННЯМ РОЗВ`ЯЗАННЯ ПЕВНИХ ЗАГАЛЬНИХ 
ПРОБЛЕМ  

А. Заразні хвороби, зокрема: ВІЛ-інфекція і СНІД; туберкульоз; гепатит  

36. З метою запобігання венеричним захворюванням у в`язниці мають вживатися належні 
профілактичні заходи.  

37. Перевірки на ВІЛ-інфекції мають відбуватися тільки за згодою в`язнів, анонімно і 
згідно з діючим законодавством. Перед і після перевірки в`язні мають право на ретельні 
медичні консультації.  



38. Ізоляція пацієнта з інфекційним захворюванням є виправданою, тільки якщо такий 
захід вживається також поза в`язницями і на тих самих медичних підставах.  

39. Не повинна передбачатися будь-яка сегрегація стосовно осіб з позитивним аналізом на 
антитіла ВІЛ-інфекцій, відповідно до положень, що містяться у параграфі 40.  

40. Особи, які тяжко захворіли на хвороби, споріднені зі СНІДом, мають діставати 
лікування у медичній службі в`язниці, і то не обов`язково вдаючись до цілковитої їх 
ізоляції. Пацієнти, які потребують захисту від інфекційних захворювань, які передаються 
від інших пацієнтів, мають бути ізольовані, тільки якщо такий захід необхідний для 
їхнього добра і запобігання захворювання їх на випадкові інфекції, зокрема, у випадках, 
коли їх імунна система серйозно послаблена.  

41. Якщо виявлено випадки туберкульозу, треба вживати всі необхідні заходи для 
запобігання пошесті цієї інфекції згідно з відповідним законодавством у цій царині. 
Терапевтичне втручання має відбуватися за стандартами, що рівноварті тим, які прийнято 
поза межами в`язниці.  

42. Вакцинація проти гепатиту В має надаватися в`язням і персоналу, адже вона є єдиним 
ефективним методом запобігання пошесті гепатиту В. Інформація і належні профілактичні 
послуги мають бути доступними з огляду на те, що гепатит В і С передається головним 
чином через ін`єкції наркотиків, а також через кров і сперму.  

Б. Наркотична, алкогольна і медикаментозна залежність. Управління аптекою і розподіл 
ліків  

43. Методика догляду за в`язнями, які потерпають від проблем, пов`язаних з алкоголем і 
наркотиками, потребує подальшого опрацювання, зважаючи, зокрема, на послуги, що 
надаються наркоманам згідно з рекомендаціями Групи Співпраці для подолання 
наркоманії і контрабанди наркотиків (Група Помпіду). Отже, необхідно надавати 
достатню підготовку медичному персоналу та іншим працівникам в`язниці, а також 
удосконалити співпрацю з зовнішніми консультативними службами з метою забезпечення 
подальшого амбулаторного лікування в`язнів після звільнення.  

44. Лікар в`язниці має заохочувати в`язнів користатися системою соціальної чи 
психотерапевтичної допомоги задля запобігання ризикам зловживання наркотиками, 
ліками та алкоголем.  

45. Лікування синдромів абстиненції від вживання наркотиків, алкоголю або ліків у 
в`язниці має провадитися так само, як і в загальних лікарнях.  

46. Якщо в`язнів піддають лікуванню синдромів абстиненції, лікар має заохочувати їх - 
під час ув`язнення і після звільнення - вживати всіх необхідних заходів для уникання 
повторного захворювання на наркоманію.  

47. Затриманим особам має належати право одержати консультацію спеціаліста-
консультанта, як зпоміж персоналу, так і запрошеного, який надасть їм необхідну 
допомогу і під час відбуття покарання і лікування після звільнення.  

Такі консультанти повинні мати змогу брати участь у перекваліфікації персоналу варти 
в`язниці за місцем роботи.  



48. Коли треба, в`язням має дозволятися продовжувати курс приписаного їм лікування. 
Проте лікування, яке може становити загрозу у випадку передозування, має бути 
припинено і може бути приписано їм на засадах визначення кожної окремої дози.  

49. Після консультації з компетентним фармацевтом лікар в`язниці повинен опрацювати 
вичерпний перелік ліків і наркотичних речовин, які зазвичай приписуються медичною 
службою. Медичні приписи можуть видаватися винятково представником медичного 
персоналу, а ліки мають розподілятися тільки управненим на це персоналом.  

В. Особи, непридатні до тривалого ув`язнення; серйозні фізичні вади; особи похилого 
віку; короткочасний несприятливий прогноз  

50. Особи, які мають серйозні фізичні вади, а також особи похилого віку мають 
утримуватися в такий спосіб, що дозволяє їм вести якомога нормальний штиб життя і не 
повинні відокремлюватися від загалу в`язнів. Мають запроваджуватися структурні зміни, 
які зрештою допомагають пацієнтам, прикутим до інвалідної коляски, та інвалідам так 
само, як і поза місцями позбавлення волі.  

51. Рішення стосовно того, коли пацієнтів із короткочасним несприятливим прогнозом 
треба передавати зовнішнім медичним установам, має прийматися тільки на медичних 
підставах. До часу такого передання ці пацієнти мають одержувати якомога кращий 
медичний догляд під час кінцевої стадії свого захворювання у центрі медичної допомоги у 
в`язниці. У таких випадках має передбачатися можливість періодичного тимчасового 
догляду у зовнішньому хоспісі. Має бути розглянута також можливість помилування на 
медичних підставах або дострокового звільнення.  

Г. Психіатричні захворювання; психічні розлади та основні зміни особистості; загроза 
самогубства.  

52. Управа в`язниці і міністерство, що несе відповідальність за стан психічного здоров`я, 
мають співпрацювати в справі організації психіатричного обслуговування в`язнів.  

53. Працівники психіатричних і соціальних служб, що працюють у в`язниці, мають 
намагатися допомагати і давати поради в`язням, а також підносити їх здатність долати 
проблеми і навички адаптування. Ці служби мають координувати свою діяльність, 
зважаючи на свої специфічні завдання. Їх професійна незалежність має гарантуватися з 
належною увагою до специфічних умов у місцях позбавлення волі.  

54. Обвинувачені у скоєнні статевих злочинів мають піддаватися психіатричному і 
психологічному дослідженню, а також одержувати належне лікування під час ув`язнення і 
після звільнення.  

55. В`язні, які потерпають від серйозних психічних розладів, мають утримуватися та 
діставати догляд у шпиталях, які належно обладнано і які мають добре кваліфікований 
персонал. Рішення про передання в`язня до державної лікарні має прийматися психіатром 
і підлягає схваленню компетентним органом влади.  

56. У тих випадках, коли неможливо уникнути застосування засобів стримання психічно 
хворих пацієнтів, вони мають бути зведені до абсолютно необхідного мінімуму і якомога 
швидше замінятися індивідуальним постійним доглядом кожного пацієнта.  



57. За виняткових обставин може передбачатися фізичне знерухомлення на короткий час у 
випадку тяжких психічних захворювань пацієнтів, доки дасться взнаки заспокійливий 
вплив відповідної медикаментозної терапії.  

58. Небезпека самогубства має піддаватися постійній оцінці з боку медичного персоналу і 
варти. Медичні методи, що мають запобігти самоушкодженням, пильне і постійне 
стеження за в`язнями, діалог і розрада мають застосовуватися у кризові моменти, коли 
треба.  

59. Подальше медичне стеження за звільненими в`язнями має забезпечуватися зовнішніми 
спеціалізованими установами.  

Д. Відмова від лікування; голодні страйки  

60. У випадку відмови від лікування лікар має вимагати письмової заяви, підписаної 
пацієнтом за присутності свідка. Лікар має надати пацієнтові повну інформацію про 
імовірні вигоди медикаментозної терапії, можливі варіанти лікування, а також попередити 
про ризики, пов`язані з відмовою від лікування. Треба пересвідчитися, що пацієнт 
цілковито свідомий власного стану. Якщо таке усвідомлення ускладнено через мову, яку 
використовує пацієнт, треба вдатися до послуг досвідченого перекладача.  

61. Клінічна оцінка стану учасника голодного страйку має провадитися тільки за 
однозначного дозволу пацієнта, хіба що він чи вона  

потерпають від серйозних психічних розладів, які вимагають передання до психіатричної 
лікарні.  

62. Учасникам голодних страйків мають надаватися об`єктивні пояснення щодо згубних 
впливів їх акції на їхнє здоров`я, щоб вони зрозуміли загрози тривалого голодного 
страйку.  

63. Якщо, на думку лікаря, стан учасника голодного страйку значно погіршився, 
необхідно, щоб лікар доповів про цей факт компетентному органові влади і вжив заходів 
згідно з національним законодавством (включаючи професійні стандарти).  

Е. Насильство у в`язниці; Дисциплінарні заходи і санкції; Дисциплінарне утримання, 
знерухомлення; найсуворіший режим утримання  

64. В`язням, які з будь-якої слушної причини побоюються актів насильства, серед них і 
можливих статевих злочинів, з боку інших в`язнів, або які були нещодавно згвалтовані чи 
поранені іншими ув`язненими, має належати право доступу до цілковитого захисту з боку 
персоналу варти.  

65. Функції лікаря не повинні включати дозволення чи виправдовування застосування 
сили персоналом в`язниці, який має самостійно нести відповідальність за додержання 
належного порядку і дисципліни.  

66. У випадку санкціонування утримання в карцері, будь-якого іншого дисциплінарного 
покарання або заходу безпеки, який може справити несприятливі впливи на стан 
фізичного чи психічного здоров`я в`язня, медичний персонал має надавати медичну 
допомогу або лікування на вимогу в`язня або персоналу в`язниці.  



Є. Спеціальні програми медичної допомоги; Соціально-терапевтичні програми; Родинні 
зв`язки і контакти з зовнішнім світом; Мати і дитина  

67. Соціально-терапевтичні програми мають бути організовані відповідно до каналів 
соціальних зв`язків і підлягати ретельному контролю. Лікарі мають бути охочими до 
конструктивної співпраці з усіма заінтересованими службами з метою уможливити 
в`язням користування такими програмами, а отже, дістати соціальних навичок, які 
допоможуть їм скоротити загрозу рецидиву після звільнення.  

68. Треба розглянути можливість дозволу в`язням зустрічей зі своїми сексуальними 
партнерами без візуального нагляду під час відвідин.  

69. Немовлята затриманих матерів повинні мати змогу залишатися з ними, щоб матері 
могли приділяти їм увагу і дбати про них, як того потребує підтримання доброго стану 
здоров`я немовлят і заховання емоційного і психологічного зв`язку.  

70. Матерям, яких супроводжують діти, мають надаватися спеціальні послуги (ясла, 
кімнати для дитячих ігор).  

71. Лікарі не повинні залучатися до прийняття адміністративних рішень щодо 
відокремлення дітей та їх матерів у встановленому законом віці.  

Ж. Особисті обшуки; Медичні звіти; Медичні досліди  

72. Особисті обшуки є завданням адміністративних органів, а лікарі у в`язниці не повинні 
залучатися до таких процедур. Проте інтимний медичний огляд має провадитися лікарем, 
якщо є об`єктивні медичні підстави, які вимагають його або її участі.  

73. Лікарі у в`язниці не повинні подавати будь-яких медичних або психіатричних звітів 
адвокатам або прокурорам, окрім як на офіційну вимогу в`язня або наказ суду. Лікарі 
мають уникати будь-яких функцій медичних експертів, яких залучають до судочинства 
стосовно взятих під варту. Вони повинні збирати та аналізувати зразки тільки для 
діагностичних потреб і виключно на медичних підставах.  

74. Медичні досліди на в`язнях мають провадитися згідно з принципами, що їх викладено 
у Рекомендаціях № (87) 3 про Європейські правила ув`язнення, № (90) 3 про медичні 
досліди на людях і № (93) 6 стосовно в`язниць і кримінологічних аспектів контролю над 
заразними хворобами, включаючи СНІД, і відповідні медичні проблеми у в`язницях.  
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The materials of the seminar "Humanization of redemptive process for the convicted juveniles in 
Ukraine" (Kremenchuk, on May, 26-27, 1998) content the texts of reports by the participants of 
this seminar and some additional information, in particular, the results of questioning the chiefs 
and psychologists of some Ukrainian reformatories. These data allow to make clear the opinion 
of chief officers to the contemporary issues of redemptive process in reformatories.  

We think these materials to be interesting as the relevant reports have been delivered at the first 
seminar in the independent Ukraine where the qualified experts discussed the problems of penal 
institutions for juvenile delinquents. The seminar was also the first meeting of experts 
(researchers and professionals) under the steering of State Department of Ukraine for Execution 
of Penal Punishments. This book begins with the preface by the Director of State Department, 
General Lieutenant I.V.Shtanko, who describes the prospects of this new agency for the first 
time in public.  

Alas, we have no opportunity to translate the whole text of the brochure into English, but we are 
glad to translate some reports for your inquiries.  

We express our acknowledgement to scientific editor of the materials, Academician Victor 
Syniov. We are grateful to Representative Office of European Commission in Ukraine, 
especially to the advisor on political issues, PhD Sven Holdar, whose efforts in organizing and 
funding this project within TACIS Democracy Programme are invaluable.  

Do not hesitate to contact with International Society for Human Rights - Ukrainian Section, that 
is responsible for implementation of the project, as for any questions concerning this book ( 1 
Lesia Ukrainka Square, ISHR-UKRS, Kyiv, 252196, Ukraine; tel/fax (38044) 413-63-97; e-mail: 
suhoruko@public.ua.net).  

RESULTS OF EXPRESS QUESTIONING THE OFFICERS OF 
PENITENTIARY SYSTEM  

Is it necessary, do you think, to prolong in law the serving terms in reformatories without 
transference to adults' prisons?  

Yes -96.4%; No - 0%; Don't know - 3.6%  

Is it expedient, do you think, to permit leaves for the imprisoned in reformatories?  

Yes - 64.2%; No - 32.2%; Don't know - 3.6%  

Are permitted meetings the parents in your reformatory in case of breaching the penitentiary 
regime by the imprisoned?  

Yes - 60%; No - 10.7%; Don't know - 29.3%  

Do you think the current curriculum in the reformatories be satisfactory?  

Yes - 33.8%; No - 43.8%; Don't know - 22.4%  

What subjects, do you think, should be of high priority in compulsory curriculum in 
reformatories? (rating evaluation)  

Natural science - 35.7%; Social science - 92.8%; Don't know - 3.6%  



Is it acceptable, do you think, using the actual informal hierarchy of the imprisoned in 
reformatories for their redemption?  

Yes - 40.8%; No - 39.2%; Don't know - 20.0%  

What is your opinion of probation as a punishment?  

Positive - 32.2%; Negative - 17.8%; Don't know - 50%  

Is it reasonable, do you think, to reduce the years of discretion?  

Yes - 28.5%; No - 64.5%; Don't know - 7%  

What is your opinion of the theories arguing that criminal inclinations can be hereditary?  

Positive - 50%; Negative - 28.5%; Don't know - 21.5%  

What is your opinion of short-term imprisonment (up to one year) used with children's courts?  

Positive - 46.4%; Negative - 50%; Don't know - 3.6%  

Are you satisfied with vocations range in vocational training in your reformatory?  

Yes - 25%; No - 71%; Don't know - 4%  

What is your opinion of such traditional patterns of organizing the imprisoned leisure like "Red 
Cranberry" Festival or reformatories teams sport competitions?  

Positive - 96.4%; Negative - 3.6%; Don't know - 0%  

Is it reasonable to carry out interreformatory actions with departures of the imprisoned 
participants?  

Yes - 67.8%; No - 17.8%; Don't know - 14.4%  

What is the principal means, do you think, of redemption in reformatories? (rating evaluation)  

Penitentiary regime - 42.8%;  

Productive work - 42.8%;  

Redemptive education - 82%  

Is it efficient, do you think, the implementation of experience by A.S.Makarenko (the 20s and 
30s) in reformatories?  

Yes - 73%; No - 16%; Don't know - 11%  

What is crucial, do you think, for giving up crime activities by the released offenders?  

Penitentiary regime in reformatories - 57%;  



Age factor - 39.2%;  

Breaking earlier criminal connections - 35.7%;  

Don't know - 7%  

Your opinion of self-government in reformatories:  

It is a pure formality - 10.7%;  

An efficient ways of promoting the redemptive process - 78.5%;  

Don't know - 10.8%  

What legislative acts do you most refer to in redemptive process? (rating evaluation)  

International instruments - 32.1%;  

Constitution and internal legislation of Ukraine - 35.7%;  

Bylaws of Ministry of Interior Affairs - 82.1%  

What is of high priority, do you think, to be improved in reformatories? (rating evaluation)  

Maintenance - 89.2%;  

Redemptive education - 35.7%;  

Penitentiary regime - 10.7%  
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