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Відповідальність фахівця соціальної сфери у роботі з неповнолітніми  

засудженими: ціннісний вимір 

У сьогоденні актуальною є діяльність фахівця соціальної сфери орієнтована на морально-

гуманістичні принципи у роботі із неповнолітніми засудженими в контексті ціннісного виміру. 

Основою діяльності фахівця є розуміння особливостей підліткового віку та спрямованість 

діяльності на освіту засуджених, якої вони ще не отримали, їхнє виховання і навчання. 

Впродовж відбування покарання у неповнолітніх засуджених відбувається трансформація 

ієрархії системи ціннісних орієнтацій. Найбільш значимими для засуджених є цінності, що 

забезпечують індивідуальне існування, тоді як цінності, пов’язані із діяльністю, особливо 

творчістю відступають на другий план, а цінності, в яких реалізуються соціальні стосунки 

взагалі опиняються наприкінці рангового ряду. Перебування у виховній колонії не тільки не 

допомагає неповнолітнім змінити ціннісні орієнтації, але й поповнює їхній досвід додатковими 

стереотипами негативних поведінкових реакцій через криміногенний вплив середовища.  

У виховних колоніях переважають тенденції того, що усі прагнення засуджених 

обмежуються лише задоволенням своїх примітивних бажань, які є фундаментальними у 

піраміді А. Маслоу (їжа, секс, сон). Важливим є те, що у неповнолітніх засуджених наявні 

квазіпотреби, до яких належать тяжіння до алкоголю, наркотиків, гомосексуалізму й ін. Також 

неповнолітні мають деформовані потреби: жадобу до влади, багатства, розкішного життя тощо. 

Важливе місце у ціннісному вимірі будь-якої людини є освіта. Проте у виховних колоніях 

створені умови лише для отримання загальної середньої та професійно-технічної освіти, 

задовольнити ж потребу в здобутті вищої освіти неповнолітнім засудженим складно.  

Усі вищезазначені складові ціннісного виміру неповнолітніх засуджених можуть 

перешкоджати їхній ресоціалізації та подальшій соціальній адаптації у суспільстві. Саме тому 

на всіх етапах соціально-реабілітаційної роботи із неповнолітніми засудженими основою 

діяльності фахівця є зміна ціннісних орієнтацій особистості. 

Важливим є застосування фахівцем компетентнісного підходу та здатність усвідомлювати 

відповідальність за результати професійної діяльності. Ефективність роботи із неповнолітніми 

засудженими залежить від ціннісних орієнтацій фахівців соціальної сфери, оскільки саме вони 

становлять основу професійної діяльності. Фахівець будує взаємозв’язки із клієнтом на засадах 

цінностей визначених Ш. Рамоном, а саме наснаження, насамперед – людина, повага до 

особистості, право на самовизначення, право на залежність та взаємозалежність. Тільки 

маральна особистість із визначеною системою цінностей може фахово надавати послуги будь-

якій категорії клієнтів соціальної сфери.  


