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В статті розглядається застосування групової клієнт-центрованої 

психотерапії як засобу ресоціалізації неповнолітніх засуджених. Висвітлюються 

процесуальні аспекти проведення психотерапевтичної групи в виховній колонії. 

Відтворено реалізацію завдань щодо активізації процесу самоаналізу і зростання 

ступеня саморозуміння неповнолітніх засуджених в рамках групової клієнт-

центрованої психотерапії. 
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засуджені, ресоціалізація. 

The article considers the application of group client-centered psychotherapy as a 

means of resocialization of juvenile offenders. Highlights of the article are – the 

procedural aspects of the psychotherapy group in juvenile correctional facilities. 

Reproduced implementation of tasks to intensify the process of introspection and self-

increase level of juvenile offenders in the group client-centered psychotherapy. 
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В пошуках нових, альтернативних сучасним, підходах до ресоціалізації 

неповнолітніх засуджених в Україні доцільним є використання методів соціально -

психологічного впливу, оскільки виховні колонії повинні забезпечувати не тільки 

виконання покарання у вигляді позбавлення волі, а, насамперед, намагатися 

зробити так, щоб підлітки повернулися на волю повноцінними громадянами. 

Клієнт-центрований підхід в психотерапії системно представлено в Україні 

починаючи з 1994 року, коли європейські фахівці організували перший 

п’ятирічний навчальний проект за цим напрямком [4]. До сьогодні клієнтський 

досвід участі в груповій клієнт-центрованій психотерапії в нашій країні 

обмежувався тими, хто сам звертався за такою допомогою. Роботи ж з 

засудженими, зокрема неповнолітніми, у цій парадигмі в Україні поки що не 

представлено. 

Мета: створити умови для зростання ступеня саморозуміння засуджених 

неповнолітніх, що буде сприяти їх ресоціалізації. 

Гіпотеза дослідження: Застосування групової клієнт-центрованої 

психотерапії активізує у підлітків, які знаходяться у виховній колонії, процес 

самоаналізу, що є важливою складовою процесу ресоціалізації неповнолітніх 

засуджених. 

З радянських часів ведеться пошук засобів впливу на особистість підлітків, 

які знаходяться в місцях позбавлення волі. Наголошується, що саме вихованню в 

колективі належить провідна роль в системі засобів виправлення неповнолітніх 

засуджених (О.В. Неровня, І.П. Башкатов, Г.М. Потанін). А.С. Макаренко 

підкреслюючи роль зіткнення окремої особистості і суспільства зазначав: «Так як 

ми маємо справу завжди з відносинами; так як саме відносини складають 

справжній об’єкт нашої педагогічної роботи, то перед нами завжди стоїть 

подвійний об’єкт – особистість і суспільство. Виключити особистість, ізолювати 
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її, вийняти її з відносин абсолютно неможливо, технічно неможливо, отже, 

неможливо собі уявити і еволюцію окремої особистості, а можливо уявити собі 

еволюцію відносин» [1]. Отже саме виправлення порушених відносин між 

особистістю і суспільством є головним у процесі перевиховання. 

М.М. Фіцула вважає головним фактором перевиховання неповнолітніх 

засуджених – моральний вплив вихователів, вчителів і майстрів, «які своїм 

порядним ставленням до праці і справедливим людяним ставленням до вихованців 

здатні відтворити їх людську гідність». 

Н.А. Деєва вирішувала задачу перевиховання неповнолітніх правопорушниць 

на основі формування у них особистісної і суспільно значущих перспектив.  Було 

наголошено на формуванні трудової спрямованості неповнолітніх 

правопорушників, отриманні загальної освіти, що прискорює процес соціальної 

адаптації таких підлітків (О.А. Гульбс, П.В. Вівчар, В.М. Савардунова). 

Зазначається про доцільність включення підлітка в спортивну діяльність, 

формування у нього позитивного відношення до здорового способу життя, 

залучення до самодіяльності (М.В. Бухарова). 

Визначено, що при ресоціалізації дівчат-правопорушниць першочерговим є 

приведення самооцінки до адекватної, налагодження правильних міжособистісних 

відносин дівчат, «виховання» пізнавальних інтересів (Е.І. Дранищева). 

Зазначається про підвищення рівня соціальної адаптації неповнолітніх засуджених 

жіночої статі через підвищення рівня емпатії (Л.В. Петрушина). Разом з тим 

підкреслюється про першочерговість, для процесу ефективного виправлення 

неповнолітніх засуджених жіночої статі, розвитку вольової саморегуляції (Н.А. 

Харина). 

Т.І. Белавіна і С.В. Горенко довели необхідність поступового впровадження в 

практику особистісно-орієнтованого підходу, створення у виховній колонії 

середовища, що забезпечує кожній дитині максимально можливий розвиток її 

здібностей, формування в неповнолітніх правової культури. 
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Необхідність пошуку шляхів використання малих груп в системі виправлення 

і перевиховання неповнолітніх засуджених підкреслюється І.П. Башкатовим. Є.А. 

Щербаков наголошує на важливості організації психокорекційного групового 

процесу в рамках якого треба розвинути здатність до саморегуляції, психологічної 

стійкості до фруструючих факторів і соціальний інтелект. 

Оскільки міжособистісні стосунки складаються в групі, групова ситуація 

завжди виявляє конгруентність або інконгруентність інтерперсональних стосунків. 

В групі людина може краще зрозуміти себе, побачити, як вона ставиться до інших 

людей і як інші люди ставляться до неї. Саме в групі людина має змогу отримати 

можливість для виявлення нових більш задовільних способів стосунків з іншими 

людьми. 

Центральним положенням клієнт-центрованого підходу [2] є твердження про 

те, що людина в самій собі може знайти величезні ресурси для самопізнання, 

змінювання Я-концепції, цілеспрямованої поведінки. Доступ до цих ресурсів є 

можливим лише за умови додержання трьох умов. Перша умова – це справжність, 

щирість або конгруентність. Чим в більшій мірі терапевт є самим собою у 

стосунку з клієнтом, чим в меншій мірі він відгороджений від клієнта, власним 

професійним або особистісним фасадом, тим більш вірогідно, що клієнт зміниться 

і конструктивно «просунеться». Друга умова – це прийняття, турбота або визнання 

– безумовне позитивне ставлення. Коли терапевт відчуває позитивну, 

незасуджуючу, приймаючу установку по відношенню до клієнту незалежно від 

того, ким цей клієнт є в даний момент, його змінення в процесі психотерапії більш 

вірогідно. Третя умова – наявність емпатійного розуміння. Це позначає, що 

терапевт точно сприймає відчуття, особистісні смисли, які переживає клієнт і 

передає це сприйняте розуміння клієнту. Стверджується, що при наявності цих 

трьох умов особистісні зміни і зміни в поведінці обов’язково відбуваються. 

Експериментальною базою дослідження була Мелітопольська виховна 

колонія для неповнолітніх засуджених-дівчат. В колонії знаходяться підлітки у 
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віці від 14 до 18 років (в окремих випадках – до 22 років). Відбір учасниць в групу 

здійснювався на добровільній основі. Було зроблено попереднє оголошення про 

формування групи і згодом сформовано групу з дев’яти учасниць віком від 17 до 

19 років. Група була закритою (без можливості добору нових учасниць). Зустрічі 

відбувались 2 рази на тиждень. Тривалість одної зустрічі – 2 години. Було 

проведено 21 зустріч. Загальна тривалість роботи групи – 42 години. За час роботи 

групи її покинули дві учасниці і групу завершили сім дівчат. 

Завдання роботи групи: створити атмосферу довіри і прийняття; активувати і 

підтримувати процес міжособистісної взаємодії; допомогти процесу самоаналізу, 

зокрема, акцентувати увагу на самосприйнятті учасниць в ситуаціях, які 

обговорюються на групі; забезпечити зворотній зв'язок учасниць групи. 

На початку роботи, дівчата в умовах невизначеності подальшого групового 

процесу, почали розповідати історії зі свого повсякденного життя, до засудження, 

акцентуючи увагу на власних «подвигах». Ці історії мали дуже велику 

варіативність. Одна з учасниць, наприклад, розповіла про експеримент з власною 

кішкою, яку вона вирішила попрати в пральній машині. Інша дівчина на прохання 

своєї бабусі, пішла до магазину за хлібом, а повернулася додому за тиждень. 

Розповіді незмінно супроводжувалися схваленням і сміхом. На запитання 

учасницям, як вони себе почувають, слухаючи подібні речі, одна з дівчат 

відповіла, що «такі історії повертають нас на свободу, дозволяють хоч на деякий 

час забути, що ти за ґратами». Треба зазначити, що одна з учасниць, все ж таки, 

намагалася конфронтувати з групою, з приводу доцільності цих «історій з життя». 

Незабаром відбулося зіткнення позицій конфронтуючої і іншої учасниці стосовно 

історії, яку остання представила. Виник конфлікт, який одразу вирішити не 

вдалося – учасниця відмовилась прилюдно з’ясовувати це питання. Наступна 

зустріч була безпосереднім продовженням попередньої і конфлікт вдалося 

владнати. Треба відзначити функцію ведучого в цій ситуації, як помічника, який 



 6 

намагався прояснювати і передавати почуття, уточнювати зміст того, що одна з 

учасниць намагалася передавати іншій. 

В ході роботи одна з учасниць заявила про своє рішення покинути групу 

через порушення правила конфіденційності. Відбулася дискусія і ситуацію про 

«витік інформації» було проговорено. Також було наголошено, що правило 

конфіденційності передбачає взяття на себе зобов’язання про нерозповсюдження 

інформації, яку отримано від інших учасниць групи. Акцентовано увагу на 

правомірності ділитися з іншими, поза групою, тільки власним груповим 

досвідом. Однак рішення учасниці, нажаль, залишилось незмінним і вона пішла з 

групи. На нашу думку це пов’язано з особистісним травматичним досвідом цієї 

учасниці і, як наслідок, з високим ступенем вразливості і нездатністю пробачати 

такі речі. 

Поворотним моментом роботи групи була ситуація обговорення учасницями 

питання довіри один одному. Відбулася дискусія з приводу того, що саме дівчатам 

заважає говорити на групі те, що для них важливо. Було висловлено страх того, 

що надана інформація вийде за межі групи. Заявлено про лицемірство, яке 

відчувається в групі. Поставлено під сумнів, що після оприлюднення власних 

непривабливих якостей, ставлення, з боку інших учасниць групи, залишиться 

позитивним. Згодом, дівчата, намагаючись дати одної з учасниць зворотній 

зв'язок, щодо її поведінки, почали говорити про її недоліки. Така «допомога» 

виявилася заважка останній, після чого вона прийняла рішення покинути групу. 

З’ясувалось, що більшість зазначених аргументів, стосовно питання довіри, було 

адресовано саме цій учасниці. 

Подолання сумніву у позитивному ставленні відбулося, коли одна з учасниць 

все ж таки наважилася проговорити дуже важливу ситуацію, яка її не відпускала 

впродовж всього часу перебування в колонії. Несподівано для цієї дівчини, група 

надала її підтримку. На зворотному зв’язку ця учасниця зізналася, що вона дуже 
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боялася осудження групи. Ця ситуація показала ресурс групи і надала «зелене 

світло» зазначеному питанню. 

Наступне, що заважало дівчатам проговорювати на групі те, що для них 

важливо, було, за словами одної з учасниць, «відсутність необхідного поштовху, 

пориву» для того, щоб почати говорити. Враховуючи одне з завдань роботи групи, 

пов’язане з самоаналізом її учасниць, і, власне, заявлене «прохання про 

допомогу», ведучий намагався давати поштовх-допомогу, щоб відбувався перехід 

від «історій з життя» або «історій в колонії» до заглиблення у себе. Завдяки такий 

допомозі група, зазвичай, проходила в два етапи. Перший етап стосувався 

«історій», другий – намагання дівчат бути «тут і зараз», спроби зануритися у себе, 

почути іншого. 

Активування і підтримка процесу міжособистісної взаємодії відбувалася за 

різних умов. Одним з прикладів була ситуація в якій дівчина звернулася до іншої 

учасниці з питанням, як остання ставиться до неї. Це питання виникло у зв’язку з 

тим, що дівчина відчувала, останнім часом, незадоволення дружніми стосунками. 

Учасниця, до якої було адресовано звернення, виказала певне здивування. 

Склалося враження, що до неї так звертаються вперше в житті. Відбувся діалог, в 

якому ведучий, знову ж таки, виконував роль «перекладача», тобто, в режимі «тут 

і зараз» намагався з’ясувати і донести одній учасниці, що саме їй говорить інша. 

Ситуацію було успішно вирішено. Певна проблема в стосунках, як з’ясувалося, 

полягала не в зраді і образі, а у простій втомі і нестачі енергії, щоб приділити 

достатньо уваги один одному. 

Процес самоаналізу часто відбувався через обговорення власного ставлення 

до подій або інших засуджених. Одну з зустрічей учасниці почали з обговорення 

вихованки, яка тільки-но прибула до колонії і поведінка якої викликала дуже 

великий резонанс. Неординарна поведінка виражалася в тому, що дівчина, за 

словами учасниць, в певних ситуаціях «косила під дурочку», в той же час, в інших 

ситуаціях поводила себе цілком нормально. Після тривалого обговорення, одна з 
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учасниць наголосила, що така поведінка може бути пов’язана з тим, що вихованка 

ще не адаптувалася до нових умов життя в колонії. Постало питання до учасниць 

групи, а що було найскладніше власне для них в період адаптації в колонії. В 

дискусії, яка виникла, наголошено про труднощі звикання до правил внутрішнього 

розпорядку виховної колонії, про страх не витримати без куріння. Зазначено про 

важкість прилаштування до нових людей, умов життя, інертність. Дівчата згадали 

свою розгубленість і почуття самотності з того приводу, що відчували оточуючих, 

як абсолютно чужих людей. Дехто наголосив про страх спілкування з 

вихователями, інші – з дівчатами-ровесницями, внаслідок переважного, до 

засудження, спілкування з однолітками і дорослими чоловічої статі. Також дівчата 

згадали, що було важко звикнути до замкненого простору колонії, одноманітності.  

Процес самоаналізу також здійснювався шляхом обговорення учасницями 

власних якостей і страхів. Одна з дівчат проговорила, що такі люди, якою вона 

була до засудження, зараз асоціюються у неї зі зміями. Друга учасниця підхопила 

її і розповіла сон, який побачила цієї ночі, про змій, що повзають по колонії, 

додавши, що змії у неї асоціюються з людьми. Виникло питання до групи, а що 

«зміїного» є в Вас? В дискусії учасниць, стосовно власних якостей, яких хотілось 

би позбутися, було наголошено про невміння слухати, нездатність сприйняти 

конструктивну критику від іншої людини. Відзначено такі якості як запальність і 

вибуховість, заздрість, хитрість, лукавство. Разом з тим, троє дівчат зазначило, що 

не можуть віднайти в собі подібні якості. Така реакція зустріла конфронтацію з 

боку інших учасниць групи, але бар’єр спілкування одразу подолати не вдалося. 

Він завадив дівчатам «почути» слушні думки інших учасниць групи про себе. 

Проте, на зворотному зв’язку, одна з цих трьох дівчат відзначила, що сьогоднішня 

зустріч примусила її замислитися про ті якості, які насправді в неї є. 

Розмірковуючи про перспективу виходу на свободу одна з учасниць, 

акцентувала увагу на тому, що вона впевнена в підтримці рідних і близьких. 

Виникло питання до неї стосовно того, а чи є щось таке, що її лякає при 
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звільненні. Згодом це питання набрало форму дискусії з приводу того, який є 

самий великий страх при виході на свободу. Серед інших, у дівчат існує великий 

страх того, яке ставлення до себе вони зустрінуть з боку людей на свободі. 

Наголошено на страху втратити людську довіру. Турбує страх розкрити своє 

минуле перед хлопцем, який сподобався. Не полишає страх невизначеності, 

відносно того, що робити після виходу з колонії. Підкреслено страх щодо 

необхідності вступу в контакт з іншими людьми, за відсутності знань і 

нерозуміння, про що з ними говорити. Акцентовано увагу на страху при прийомі 

на роботу. Висловлено страх того, щоб взагалі зуміти влитися в нове життя, 

витримати і не повернутися на круги своя. 

Надаючи зворотній зв’язок ведучому, дівчата, в більшості, наголошували, що 

вони полишають зустрічі з гарним настроєм і це для них зараз важливо. Цікавим 

здалося уявлення одної з учасниць, стосовно змісту роботи групи. Вона вважала, 

що на цих зустрічах будуть тести, що «протестують, виявлять що-небудь і будуть 

це виправляти». Ця дівчина була дуже здивована, що на групі ми просто 

розмовляли. 

В результаті такої групової взаємодії, за відгуками самих учасниць, вони 

набули можливості наблизитись одна до одної, між ними виникли більш щирі, 

більш теплі стосунки. Дівчатами було звернуто увагу на вагомість моральної 

підтримки від інших учасниць групи. Учасниці також відзначили, що група 

об’єднала їх і посприяла налагодженню спілкування не тільки тут, а і за межами 

«кола». Дівчата наголосили, що стали більш відкритими у спілкуванні з іншими 

вихованками, за межами групи, і персоналом колонії. 

Психологом і вихователем колонії було виявлено наступні зміни, які 

відбулися з учасницями впродовж функціонування групи: дівчата стали більше 

спілкуватися з персоналом, стали більш відкритими, щирими, вдумливими, 

відповідальними. Цікавим було зауваження вихователя колонії стосовно одної з 

дівчат, що приймала участь в роботі групи. За її словами, образ бойової, 
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безшабашної дівчини, лідера тепер доповнився ще одною гранню – тендітної 

дівчинки, яка дуже переймається думкою оточуючих про себе. 

Висновки 

1) Застосування групової клієнт-центрованої психотерапії є важливою 

складовою процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених. 

2) В рамках роботи групи було досягнуто більшої відкритості, щирості, 

вдумливості, більш позитивного сприйняття світу учасницями групи, що є 

необхідною умовою для здійснення подальших виховних впливів. 

3) Наявність емпатійного розуміння і позитивне ставлення ведучого до 

учасниць, тобто, безумовне прийняття, сприяло їх прагненню до рефлексії, 

самоаналізу та особистісного зростання, що і призвело до зазначених змін в 

поведінці. 
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