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кандидат психологічних наук, доцент 
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Одним із головних досягнень останніх років щодо реформування психологічної 

служби є той факт, що у штатний розклад установ виконання покарань і слідчих 

ізоляторів (далі – УВП і СІЗО) введена посада психолога із роботи з особовим 

складом. Це обумовлено тим, що персонал цих установ працює в тяжких умовах із 

високим ризиком небезпеки, постійно перебуває в стресових ситуаціях, відчуває 

психоемоційну напругу, підпадає під негативний вплив середовища засуджених, з 

часом відчуває на собі прояви професійної деформації та психоемоційного 

вигорання. Таким чином, особовий склад, який працює з засудженими, потребує 

психологічної допомоги не менше, ніж самі засуджені. 

Працівники УВП і СІЗО наділені законодавством держави певними 

повноваженнями та владою над особами, які відбувають покарання в місцях 

позбавлення волі, та залежать від їх професійності, людяності, моральних якостей 

тощо. Персонал пенітенціарних закладів повинен бути взірцем у будь-яких 

випадках. Як свідчить практика, одним із дієвих засобів впливу на засуджених є 

«особистісний приклад». Саме він спонукає засуджених до переусвідомлення 

власного ставлення до кримінального правопорушення або злочину і його 

наслідків, строку покарання та жертви. Ці процеси формують готовність 

засудженого до щирого каяття, а з часом і завдяки комплексній роботі всіх 

працівників пенітенціарної установи каяття стає усвідомленим. Треба зазначити, 

що ми розглядаємо щире усвідомлене каяття, як складову частину виправлення 

засудженого з його подальшою ресоціалізацією та соціалізацією. 

Таким чином, працівники установ виконання покарань і слідчих ізоляторів 

повинні бути психологічно готовими до роботи з засудженими та мати певні знання, 

навички й уміння, щоб самостійно запобігати психоемоційному вигоранню та 

професійній деформації. Цьому буде сприяти, як зазначалося вище, комплексний 

підхід, а саме, психологічне супроводження та забезпечення процесів виконання 

покарань 

Психологічне супроводження та забезпечення процесів виконання покарання – 

це вид професійної діяльності психолога, спрямований на роботу з особовим 

складом пенітенціарного закладу, який передбачає комплекс заходів із 

забезпечення науково-методичними та практичними рекомендаціями щодо роботи 

з різними категоріями засуджених у межах виконання ними посадових обов’язків і 

профілактику та попередження негативного впливу специфічних умов праці на 
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психіку персоналу УВП і СІЗО та запобігання проявів професійної деформації та 

психоемоційного вигорання.  

З одного боку, ми не можемо відокремлювати поняття «психологічне 

забезпечення» та «психологічне супроводження» з позицій практичної діяльності 

пенітенціарного психолога. Вони взаємообумовлені та взаємопов’язані між собою і 

спрямовані на виконання встановленого судом покарання, як головної мети 

пенітенціарних установ. Але, ці поняття, з другого боку, мають свої специфічні 

завдання та можуть бути розмежуванні з позиції конструктивної психології, як 

науки. А саме, ми поділяємо діяльність пенітенціарного психолога з персоналом на 

чотири основні напрями: 

психологічне забезпечення роботи особового складу з засудженими (методичні 

рекомендації, консультації, навчання тощо);  

психологічне забезпечення роботи із особовим складом (методичні 

рекомендації, навчання тощо);  

психологічне супроводження працівників УВП і СІЗО (індивідуальна та групова 

психопрофілактична робота тощо);  

психологічне супроводження роботи працівників пенітенціарних закладів із 

засудженими (моделювання, прогнозування, моніторинг і оцінка діяльності та її 

результатів тощо). 

Розглянемо більш детально ці напрями роботи. 

Психологічне забезпечення роботи особового складу з засудженими – це 

комплекс заходів, спрямованих на розробку, опробування та впровадження 

методичних рекомендацій щодо роботи з різними категоріями засуджених у процесі 

виконання покарань з метою приведення їх до щирого усвідомленого каяття, 

виправлення та ресоціалізації, навчання особового складу основам пенітенціарної 

психології; дій персоналу у різних надзвичайних службових ситуаціях тощо. 

Психологічне забезпечення включає, наприклад, такі методичні рекомендації: 

- аналіз морально-психологічної серед засуджених; 

- робота з засудженими, які відмовляються від вживання їжі; 

- профілактика самогубств серед засуджених; 

- робота з засудженими, які відбувають покарання в дисциплінарному ізоляторі 

або приміщення камерного типу; 

- робота з засудженими, які перебувають в дільниці посиленого контролю; 

- робота з новоприбулими засудженими; 

- комплекс матеріалів для занять з особовим складом у школі психолого-

педагогічної майстерності; 

- робота з різними категоріями засуджених, які перебувають на 

профілактичному обліку в установі; 

- робота з засудженими, що беруть участь у програмах диференційованого 

соціально-виховного впливу тощо. 

Психологічне забезпечення роботи із особовим складом – діяльність із науково-

методичного забезпечення, що спрямована на: психологічний професійний відбір 
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кандидатів на роботу в пенітенціарні заклади; комплектування відділів і служб; 

підбір чергових змін і караулів для несення служби; аналіз морально-психологічної 

обстановки серед працівників; роботу з кандидатами на вищі посади; допуск до 

поводження зі зброєю; форми, методи, зміст індивідуальної, групової 

психопрофілактичної та психодіагностичної роботи з персоналом УВП і СІЗО; 

профілактику негативних наслідків специфічної професійної діяльності в місцях 

позбавлення волі на особистість працівника. 

Психологічне супроводження працівників УВП і СІЗО – це вид професійної 

діяльності психолога, спрямований на попередження негативних наслідків для 

психіки персоналу особливостей специфічної професійної діяльності у місцях 

позбавлення волі, професійної деформації, психоемоційного вигорання, 

посттравматичних станів, проблем особистісного характеру тощо. 

Психологічне супроводження особового складу включає: 

- психодіагностичну роботу; 

- заняття в системі спеціальної та службової підготовки; 

- психоконсультативну роботу; 

- психокорекціну роботу; 

- проведення психологічних тренінгів, майстер-класів тощо; 

- інформаційну та практичну допомогу. 

Психологічне супроводження роботи працівників пенітенціарних закладів із 

засудженими – це комплекс заходів, спрямованих на моніторинг, аналіз і оцінку 

діяльності персоналу пенітенціарних закладів з особами, які перебувають у місцях 

позбавлення волі; моделювання та прогнозування вірогідних ситуацій, 

обумовлених специфічними ізольованими умовами, наслідків проведених і 

запланованих заходів в УВП і СІЗО та їх результатів. 

Профілактика під час психологічного супроводження роботи працівників 

пенітенціарних закладів із засудженими – це комплекс заходів, спрямованих на 

недопущення умов, обставин, причин і чинників, які сприяють виникненню 

надзвичайних ситуацій (подій) у середовищі засуджених, і передбачають розробку 

та впровадження в практичну діяльність персоналу ВК і СІЗО посадових обов’язків, 

що включають алгоритм дій кожного з них на займаній посаді та механізм взаємодії 

між працівниками різних відділів на будь-який випадок. Наприклад: 

«Профілактична робота персоналу ВК і СІЗО щодо недопущення відмов від 

вживання їжі засудженими» або «Профілактика самогубств серед засуджених у 

пенітенціарних закладах». 

Попередження під час психологічного супроводження роботи працівників 

пенітенціарних закладів із засудженими – це комплекс дій кожного працівника 

пенітенціарного закладу на випадок виникнення надзвичайних подій в УВП чи 

СІЗО. Наприклад: «Алгоритм дій персоналу під час суїцидальної спроби 

засудженого» або «Медико-психологічні особливості дій особового складу 

пенітенціарних закладів у надзвичайних ситуаціях». 

Попередження під час психологічного супроводження включає: 
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- психологічне втручання; 

- психологічну допомогу; 

- роботу з кризовими психологічними станами; 

- подальшу психологічну підтримку (спостереження та психологічне 

супроводження). 

Таким чином, запропонована організація роботи пенітенціарних психологів із 

персоналом установ виконання покарань і слідчих ізоляторів:  

охоплює усі сфери життєдіяльності кримінально-виконавчої служби;  

спрямована на науково-методичне психологічне забезпечення службових 

обов’язків із виконання встановлених судом покарань щодо осіб, які засуджені до 

позбавлення волі пов’язаного з ізоляцією від суспільства;  

сприяє збереженню психічного здоров’я персоналу пенітенціарних установ. 

 

 

  

  


