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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ, 

ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОКАРАННЯ, НЕ ПОВ’ЯЗАННОГО З 

ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ 
 

У статті розглянуто організаційні засади виховної роботи з неповнолітніми, засудженими до мір покарання, не 

пов’язаних з позбавленням волі. Охарактеризовані ряд суттєвих переваг у застосуванні до неповнолітнього покарання 

не пов’язаного з позбавленням волі, такі як: гуманність, соціальні переваги, економічні переваги. Розкриті основі 

принципи на яких базується робота з неповнолітніми правопорушниками та функції, щодо запобігання скоєння ними 

злочинів у майбутньому. Окреслений  певний зв’язок між процесами виховання та перевиховання особистості 

неповнолітнього, який вчинив правопорушення. Виділені принципові положення у роботі з неповнолітніми 

правопорушниками: цілісне комплексне вивчення особистості неповнолітнього; вивчення соціального оточення 

неповнолітнього, в якому він реально виховується; індивідуальний підхід до виховання особистості неповнолітнього. 

Ключові слова: покарання, не пов’язане з позбавленням волі, гуманність,  виховний вплив, індивідуальний підхід, 

пробація, "перспективні лінії". 

 

Рівень злочинності неповнолітніх останнім 

часом невпинно зростає, носить загрозливий 

масштаб і тому вимагає нових підходів до протидії 

такому антисоціальному явищу. Статистика 

свідчить про те, що кожний восьмий-дев’ятий 

злочин в Україні вчинюється неповнолітнім. За 

даними Генеральної Прокуратури України  за 

2017 рік було скоєно неповнолітніми або за їх 

участю особливо тяжких злочинів 117, тяжких 

злочинів 2383, злочинів середньої тяжкості 2516, 

злочинів невеликої тяжкості 592 [1]. Значна 

кількість неповнолітніх мають високий рівень 

соціальної й педагогічної занедбаності, є соціа-

льно дезадаптованими. Це виявляється в пору-

шенні норм моралі та права, в асоціальних формах 

поведінки й деформації системи внутрішньої ре-

гуляції, ціннісних орієнтацій, соціальних наста-

нов, соціального розвитку. Їхній поведінці дуже 

часто властива імпульсивність, спонтанність, 

агресивність. Частина неповнолітніх, які перебу-

вають у конфлікті з законом, мають схильності до 

вживання алкоголю, інших психоактивних 

речовин, що призводить до зниження інтелекту та 

інших проблем, пов’язаних з органічним 

ураженням головного мозку. 

Практика показує, що суди часто припуска-

ються помилок при призначені покарання не-

повнолітнім, ігнорують або неправильно розу-

міють вимоги закону, нерідко призначаючи цій 

категорії осіб несправедливі, антигуманні пока-

рання, які в подальшому можуть невідворотно 

негативно позначиться на житті неповноліт-

нього. Одним з дієвих шляхів реформування 

кримінального законодавства у цій сфері є 

узгодження відповідних норм законодавства 

України з міжнародно- правовими документа-

ми, зокрема, Конвенцією ООН про права дити-

ни (1989 р.), Мінімальними стандартними пра-

вилами ООН, які стосуються здійснення право-

суддя щодо неповнолітніх (Пекінськими пра-

вилами) (1985 р.) та іншими. У вищезгаданих 

документах містяться положення, що стосу-

ються правового статусу неповнолітніх у кри-

мінальному судочинстві, зроблено акцент на 

необхідності (бажаності) переважного застосу-

вання до неповнолітніх, які вчинили злочини, 

замість покарання заходів, не пов’язаних з 

позбавленням волі, спрямованих, першою 

чергою, на сприяння добробуту неповнолітніх, 

їх реінтеграцію в суспільство. Такими 

заходами, передбаченими в законодавстві 

України, є примусові заходи виховного 

характеру, в ході якого  передбачається 

досягнути таких цілей: якісний виховний вплив 

на неповнолітнього, профілактика рецидиву 

злочину, нагляд і контроль за неповнолітнім, 

вплив на правосвідомість неповнолітнього 

правопорушника, демонстрування діяльності 

законів держави, справедливості і неминучості 

покарання, захищеність громадян суспільства, 

в тому числі й самого правопорушника. 

Перевагами застосування до неповнолітнього 

покарання не пов’язаного з позбавленням волі 

має ряд суттєвих переваг, а саме: 
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- гуманність, яка спирається на застосуван-

ні покарання з випробуванням стосовно непов-

нолітніх з можливістю за наявністю таких 

умов: незначної суспільної небезпеки вчинено-

го злочину та небезпечності особи правопо-

рушника стосовно громадськості, суспільства. 

- соціальні переваги: за рахунок залишення 

правопорушника у суспільстві збільшуються 

шанси його успішного виправлення, 

збереження корисних соціальних зав’язків 

(створення сім’ї), роботи (економіка країни, 

компенсація шкоди потерпілим), уникнення 

негативного впливу кримінального середовища 

інших засуджених у в’язницях (правопорядок).             

- економічні переваги: утримання пробації 

для держави дешевше, ніж витрати на утримання 

місць позбавлення волі (інфраструктура, 

персонал, утримання засуджених).   

Першими визначними науковцями та 

практиками у справі виховання неповнолітніх 

засуджених стали Ю. В. Александровський, Є. І. 

Альбіцький, А. М. Богдановський, М. М. Гернет, 

С. К. Гогель, Д. О. Дріль, О. Ф. Кістяківський, П. 

І. Ковалевський, С. В. Познишев, Л. Х. Сабінін, 

М. С. Таганцев, Д. Г. Тальберг, Г. С. Фельдштейн, 

К. В. Шавров та інші. 

Серед сучасних дослідників, що зробили 

значний внесок у розвиток теорії і практики 

пенітенціарної педагогіки можна назвати В. 

Синьова, Г. Радова, В. Кривушу, О. Бецу, Н. Ка-

лашник, О.Караман, Д. Ягунова, В. Литвиш-

кова, А. Мітькіну, С. Харченка, В. Лютого, М. 

Галагузову, С. Пальчевського, Б. Алмазова, С. 

Вєтошкіна, Л. Мардахаєва, Л. Завацьку та інші. 

Метою даної статті є розглянути 

організаційні засади виховної роботи з 

неповнолітніми, засудженими до мір 

покарання, не пов’язаних з позбавленням волі. 

 Правильна організація виховної роботи з 

неповнолітніми засудженими до мір 

покарання, не пов’язаних з позбавленням волі, 

значною мірою обумовлена теоретичною 

розробленістю цього питання. Можна виділити 

такі принципові положення у роботі з 

неповнолітніми правопорушниками: 

- по-перше, цілісне комплексне вивчення 

особистості неповнолітнього не заради 

вивчення, а для вдосконалення даної 

особистості загалом;  

- по-друге, вивчення соціального оточення 

неповнолітнього, в якому він реально 

виховується;  

- по-третє, індивідуальний підхід до 

виховання особистості неповнолітнього. 

Важливим є виховання за системою 

"перспективних ліній", у якій розробляються 

для кожного неповнолітнього конкретні 

завдання, вибір шляху їх виконання, сприяння 

в реалізації завдань, допомога неповнолітньому 

в подоланні труднощів. 

Метою виховного впливу на особистість 

неповнолітнього, який вчинив правопорушення, 

є процес його перевиховання. Є певний зв’язок 

між процесами виховання та перевиховання.  

Подолання негативних властивостей особистості 

і формування позитивних якостей здійснюється 

паралельно і є двома сторонами єдиного процесу 

виховання неповнолітніх правопорушників, 

тобто формування особистості неповнолітнього 

здійснюється завдяки розвитку його позитивних 

рис із одночасним подоланням негативних. 

Під час планування виховного впливу  на 

неповнолітнього, який перебуває у конфлікті з 

законом, слід виділити функції щодо запобігання 

скоєння ним злочинів у майбутньому:  

- діагностична  – це виявлення причин і 

факторів відхилень у поведінці для 

результативної організації виховної роботи та 

недопущення вчинення повторних злочинів 

неповнолітніми. Бо рецидивна злочинність має 

руйнівний вплив на особистість неповнолітніх; 

- реабілітаційна – перевиховання, спрямоване 

на подолання негативних проявів у поведінці; 

- координаційна — координація зусиль 

усіх зацікавлених виховних інститутів у 

попередженні і подоланні асоціальної 

поведінки. Організація виховної роботи з 

неповнолітніми, засудженими до покарання, не 

пов’язаних з позбавленням волі, покладається 

на працівників ювенальної превенції, служб у 

справах неповнолітніх. Для практичного 

здійснення цього процесу вони залучають 

батьків неповнолітніх, педагогів, де 

навчаються неповнолітні, представників 

трудових колективів, у яких вони працюють; 

- прогностична – передбачення можливих 

негативних явищ у поведінці неповнолітнього.  

Здійснювати виховання з цією категорією 

неповнолітніх необхідно у таких напрямках: 

моральне, правове, статеве, політичне, трудове, 

розумове, естетичне, фізичне.  Особливе місце 

у формуванні правомірної поведінки у 

неповнолітніх правопорушників належить 

підвищенню рівня їх правосвідомості. А саме, 
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сформовані в особистості неповнолітнього: 

знання права, уявлення про право, славлення до 

права, вимоги, які ставляться до виконання 

права, ставлення до використання права та на 

якому рівні вони сформовані. Правове вихован-

ня повинно мати своїми безпосередніми 

завданнями: загальне підвищення знань про 

право, засвоєння виховуваним правових вимог, 

формування переконання в соціальній 

необхідності, корисності й обов'язковості 

права, формування твердих навичок 

правомірної поведінки. 

Характеристика основних принципів у 

роботі з даною категорією неповнолітніх: 

  принцип цілеспрямованості педагогічного 

процесу на виправлення неповнолітніх, які 

скоїли правопорушення; 

  принцип тісного зв’язку з реальним життям; 

  принцип залежності ефективності 

виправлення неповнолітніх  засуджених від 

якості соціально-виховної роботи; 

  принцип формування позитивних 

міжособистісних стосунків в середовищі засуджених; 

  принцип дотримання законності;  

 принцип виправлення засуджених у 

різноманітних видах діяльності; 

  принцип єдності соціального значення 

діяльності та її суб’єктивної значущості для 

засуджених;  

 принцип комплексного підходу до 

виправлення засуджених; 

  принцип індивідуального та 

диференційованого підходу до засудженого;  

 принцип поєднання вимогливості із гуманним 

та справедливим ставленням до засуджених;  

 принцип стимулювання та педагогічного 

керівництва самовиховання засуджених;  

 принцип опори в педагогічному процесі на 

позитивні якості, збережені соціальні зв’язки та 

відносини особистості.  

З вивчення природи правопорушень та 

злочинів неповнолітніх випливає висновок, що 

підходити до них потрібно як до комплексного 

явища. При цьому необхідне використання 

суміжних галузей наук на різних рівнях: 

філософському, соціологічному, соціально-

психологічному, патопсихологічному. 

Отже, у виховній роботі з неповнолітніми, 

які знаходяться у конфлікті з законом, важли-

вими є правильне дозування, співвідношення, 

сукупність застосовуваних форм, методів і 

засобів педагогічного впливу. Виховання 

повинне передбачати розумну єдність та 

виконання раціонального і емоційного, 

словесного і практичного, ділового і 

розважального в житті неповнолітніх, 

вимогливості і поваги. Увага, любов, турбота, 

відповідальне ставлення до долі 

неповнолітнього не тільки створюють 

необхідні умови, але є і педагогічними 

засобами в його вихованні.
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Дуванская Е.А.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ОСУЖДЕННЫМИ  К 

НАКАЗАНИЮ, НЕ СВЯЗАННОГО С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ. 

В статье рассмотрены организационные принципы воспитательной работы с несовершеннолетними, осужденными 

к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Охарактеризован ряд существенных преимуществ в 

применении к несовершеннолетнему наказанию не связанного с лишением свободы, такие как: гуманность, 

социальные преимущества, экономические преимущества. Раскрыты основе принципы на которых базируется 

работа с несовершеннолетними правонарушителями и функции, относительно предотвращения совершения ими 

преступлений в будущем. Очерченная определенная связь между процессами воспитания и перевоспитания личности 

несовершеннолетнего, который совершил правонарушение. Выделенные принципиальные положения в работе с 

несовершеннолетними правонарушителями: целостное комплексное изучение личности несовершеннолетнего; 

изучение социального окружения несовершеннолетнего, в котором он реально воспитывается; индивидуальный 

подход к воспитанию личности несовершеннолетнего.  

Ключевые слова: наказание, не связанное с лишением свободы, гуманность, воспитательное влияние, индивидуальный 

подход, пробация, «перспективные линии». 

 

Дуванская Е.А.  

ORGANIZATION OF EDUCATOR WORK WITH MINOR, CONVICT TO PUNISHMENT, UNCONNECTED 

WITH IMPRISONMENT. 

In the article organizational principles of educator work are considered with minor one, convict to the measures of punishment, 

unconnected with imprisonment. The row of substantial advantages is described in application to minor punishment 

unconnected with imprisonment, such as: humanity, social advantages, economic advantages. Principles are exposed to basis 

on that work with minor offenders and functions are based, in relation to prevention of feasance by them crimes in the future. 

Outlined certain connection between the processes of education and перевоспитания of personality minor, that accomplished 

offence. Distinguished fundamental positions in-process with minor offenders: integral complex study of personality minor; 

study of social surroundings minor, in that he is really brought up; individual going near education of personality minor. 

Keywords: punishment unconnected with imprisonment, humanity, educator influence, individual approach, пробация, 

"perspective lines". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


