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Рассматриваются результаты исследования особенностей са-
моактуализации женщин среднего возраста с разным уровнем 
тревоги. Проанализированы показатели составляющих самоак-
туализации у групп женщин с высоким и низким уровнем тривоги. 
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АНАЛІЗ ОКРЕМИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМИ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ В ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНИЙ ПЕРІОД 

Висвітлено окремі результати авторської програми психоло-
гічної корекції ресоціалізації особистості в постпенітенціар-
ний період відповідно до виконання запропонованого нами сис-
темо-комплексу [1–6]. Практична значущість дослідження по-
лягає в апробації й успішному впровадженні результатів до-
слідження (підтверджено актами впровадження), а саме: 
«Психодіагностичною та психокорекційною програмами дослі-
дження готовності до ресоціалізації особистості після звіль-
нення від відбування терміну покарання» у центрах соціальної 
адаптації Харківської й Сумської областей України. Результа-
ти дослідження використовуються в практичній діяльності 
психологів установ виконання покарань, пробації вищезазначе-
них областей, а також під час проведення занять у системі 
професійної підготовки й підвищення кваліфікації психологів 
установ виконання покарань, пробації України. 

Ключові слова:	 системний	 підхід,	 системо-комплекс,	 психо-
корекційна	програма,	ресоціалізація	особистості.	

Постановка проблеми.	Ресоціалізація	особистості	в	постпені-
тенціарний	період	сприяє	попередженню	рецидивної	злочинності	
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особистості,	 яка	 перебуває	 в	 установах	 соціальної	 адаптації,	 а	
також	прискорює	процес	повернення	її	до	самостійного	загаль-
ноприйнятого	соціально-нормативного	життя	в	суспільстві.	

Практична значущість	дослідження	 полягає	в	 апробації	й	
успішному	впровадженні	результатів	дослідження	(підтвердже-
но	 відповідними	 актами	 впровадження),	 а	 саме:	 «Психодіагнос-
тичною	 та	 психокорекційною	 програмами	 дослідження	 готов-
ності	 до	 ресоціалізації	 особистості	 після	 звільнення	 від	 відбу-
вання	 терміну	 покарання»	 у	 відповідних	 центрах	 соціальної	
адаптації	 Харківської	 й	 Сумської	 областей	 України.	 Результати	
дослідження	використовуються	в	 практичній	діяльності	психо-
логів	 установ	 виконання	 покарань,	 пробації	 вищезазначених	
областей,	а	також	під	час	проведення	занять	у	системі	професій-
ної	 підготовки	 й	 підвищення	 кваліфікації	 психологів	 установ	
виконання	покарань,	пробації	України.	

Матеріали	дослідження	можуть	бути	використані	в	роботі	з	
неповнолітніми	 правопорушниками;	 із	 засудженими,	 які	 відбу-
вають	покарання	в	колонії-поселенні	або	без	ізоляції	від	суспіль-
ства;	у	таких	сферах	психології,	як	юридична,	превентивна,	юве-
нальна	та	інші.	

Мета:	 визначити	 окремі	 результати	 дослідження	 після	 за-
стосування	 нами	 авторської	 програми	 психологічної	 корекції	
ресоціалізації	 особистості	 після	 звільнення	 від	 відбування	 тер-
міну	покарання.	

Дослідження	проводилися	на	базі	чотирьох	установ	Харків-
ської	й	Сумської	областей	України.	Вибірка дослідження	складає	
загальною	кількістю	100	осіб	чоловічої	статі	(перші	шість	міся-
ців	 після	 звільнення	 від	 відбування	 терміну	 покарання).	 З	 неї	
виділилися	48	досліджуваних,	які	за	власним	бажанням	входили	
до	чотирьох	експериментальних	груп.	

Контрольну	 групу	 склали	 52	 досліджувані,	 які	 увійшли	 до	
вибірки	на	початковому	етапі	дослідження,	але	не	брали	участі	в	
груповій	роботі;	із	ними	в	різних	установах	соціальної	адаптації	
проводилась	інша	робота	з	ресоціалізації.	

Слід	спеціально	наголосити,	що	в	психокорекційному	тренін-
гу	не брали участі особи,	які	мають	патопсихологічні відхилення.	

Аналіз	досягнень	результатів	дослідження	ми	продовжуємо	
за	таким	інтеграційним	показником	як:		
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1.	Динаміка	показника	«Шкали	схильності	до	агресії	особис-
тості»	наочно	показано	на	рис.	1.	

	

	

Рис. 1. Динаміка показників загального рівня схильності до агресії 
в досліджуваних (середнє значення) 

	

Достовірність	 відмінностей,	 встановлена	 за	 допомогою	 t-
критерію	Стьюдента	для	залежних	вибірок,	свідчить	про	те,	що	
на	 початок	 і	 завершення	 групової	 роботи	 із	 досліджуваними	
значущо	відрізняються	показники	 загального	середнього	пока-
зника	 схильності	 до	 агресії	 (t=-13,92,	 при	 р<0,000001).	 Таким	
чином	з’ясовано,	що	в	процесі	групової	роботи	із	досліджувани-
ми	відбулося	статистично	значуще	зниження	загального	серед-
нього	 показника	 схильності	 до	 агресії:	 від	 показника	 високого	
рівня	(+1)	до	низького	рівня	сформованості	схильності	до	агресії	
(–1,93).	Отриманий	результат	свідчить	про	високу	результатив-
ність	групової	 роботи	щодо	 корекції	 схильності	до	 агресії	 в	до-
сліджуваних.	

У	результаті	роботи	відбулися	істотні	зміни	в	цілому	ряді	по-
казників	 досліджуваного	 нами	 системо-комплексу,	 вираженість	
яких	на	момент	завершення	дослідження	порівняно	з	його	почат-
ком	 дає	 змогу	 стверджувати,	 що	 процес	 ресоціалізації	 досліджу-
ваних	 відбувається	 успішно.	 Вісім	 досліджуваних	 після	 участі	 в	
програмі	 успішно	 одружилися	 (матеріальну	 допомогу	 їм	 надали	
відповідні	благодійні	та	релігійні	організації	України)	і	щасливо	
живуть	 у	 сім’ї,	 виховують	 дітей.	 А	 автор	 як	 голова	 громадської	
організації	 Північно-Східного	 міжрегіонального	 управління	
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виконання	 покарань	 і	 пробації	 Міністерства	 юстиції	 України	
всіляко	намагається	надавати	їм	допомогу.	

Перспективою	 наших	 подальших	 досліджень	 і	 публікацій	
буде	 розкриття	 результатів	 роботи	 після	 проведення	 психоко-
рекційної	програми	із	досліджуваними.	
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Освещены отдельные результаты авторской программы пси-
хологической коррекции ресоциализации личности в постпе-
нитенциарный период в соответствии с выполнением пред-
ложенного нами системо-комплекса [1–6]. Практическая зна-
чимость исследования заключается в апробации и успешном 
внедрении результатов исследования (подтверждено актами 
внедрения), а именно: «Психодиагностической и психокоррек-
ционной программ исследования готовности к ресоциализации 
личности после освобождения от отбывания срока наказания» 
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в центрах социальной адаптации Харьковской и Сумской об-
ластей Украины. Результаты исследования используются в 
практической деятельности психологов учреждений исполне-
ния наказаний, пробации вышеупомянутых областей, а также 
при проведении занятий в системе профессиональной подго-
товки и повышения квалификации психологов учреждений ис-
полнения наказаний, пробации Украины. 

Ключевые слова:	системный	подход,	системо-комплекс,	пси-
хокоррекционная	программа,	ресоциализация	личности.	
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ 
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ  

8-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 

Наведено теоретичні та практичні аспекти розв’язання ак-
туальної психолого-педагогічної задачі професійного самови-
значення учнів загальноосвітніх шкіл на допрофільному рівні 
навчання на прикладі аналізу результатів експериментально-
го дослідження структури та динаміки психологічних особли-
востей мотивації професійного самовизначення учнів 8-х кла-
сів загальноосвітніх шкіл. Розкрито взаємозв’язок між понят-
тями: професійне самовизначення, психологічні особливості 
мотивації, допрофільний рівень навчання, структура мотива-
ції. Перспективно необхідною умовою оптимального процесу 
професійного самовизначення визначено формування та роз-
виток мотиваційних компонентів в учнів ІІ ступеню навчан-
ня.Визначені перспективи подальших досліджень окресленого 
питання через призму формування й розвитку різних видів 
мотивації юної особистості з метою подальшої розвивальної 
та корекційної психологічної роботи з психологічного супрово-
ду процесу професійного самовизначення школярів. 
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