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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ. Злочинність неповнолітніх - дуне 

важлива і недостатньо розроблена проблема, яка потребує пог

либлених дослідвень, зокрема психологічних. Неповнолітні зло

чинці, засуджені до позбавлення волі, відбувають покарання у 

виховно-трудових колоніях (ВТК), яким належить відіграти особ

ливу роль у боротьбі з рецидивною злочинністю, ресоціалізації 

особистості засуджених на основі цілеспрямованого процесу їх 

перевиховання.

У ВТК можна зустріти осудних осіб з деформаціями психіки 

уродженого та набутого характеру /розумова відсталість, психо

патії, затримка психічного розвитку та інш./. Дослідження, що 

проведені у місцях позбавлення волі неповнолітніх /Башкатов 

І.П., Глоточкін А.Д., Ігошев К.Є.-, Кривуша В.І., Фіцула М.Н. 

та інш./, характеризуються недостатньою диференціацією 

підходів до контингенту засуджених, охоплюючи осіб із найбільш 

типовими і розповсюдженими правопорушеннями. Це у значній мірі 

знижує достовірність наукового вивчення особистості та по

ведінки розумово відсталих підлітків, які складають окрему 

специфічну категорію серед засуджених, що мають вади у 

психічному розвиткові.

На даний час, за нашими даними, у місцях позбавлення волі 

відбувають покарання 8,5 /  підлітків-олігофренів/ від загаль

ної кількості засуджених у ВТК України/, абсолютна більшість 

яких відносяться до старшої підліткової групи.

У діяльності, спрямованій на виховання та перевиховання 

розумово відсталих неповнолітніх засуджених, у практичних 

співробітників ВТК виникає безліч проблем, зокрема: своєчасне



виявлення аномальних підлітків на основі їх медичного та пси

хологічного вивчення: проведення корекційно-виховної роботи з 

розумово відсталими з використанням спеціальних методик, при

йомів впливу на особистість; корекція міжособових стосунків 

розумово відсталих в первинних колективах, де вони перебува

ють. організація загальноосвітнього та професійно-трудового 

навчання підлітків-дебілів, їх працевлаштування в колонії то

що.

Вирішення задачі виправлення неповнолітніх правопорушників 

висуває на перший план проблему вивчення особистості конкрет

них засудаених. Аналіз стану практики свідчить, що багато хто 

з вихователів ВТК відчувають нестачу знань про особистість ро

зумово відсталого неповнолітнього засудаеного, тому у виховній 

роботі з ними досить часто залишаються безпорадними.

Центральне місце у вивченні поведінки людини займає з'ясу

вання тих внутрішніх детермінант, що збуджують та спрямовують 

діяльність, мотивів, сукупність яких створює мотиваційну Сферу 

особистості.

Питання мотивації поведінки неповнолітніх правопорушників 

є предметом дослідження багатьох вчених-психологів, юристів 

/М.М.Бабаєв.1966, М.А.Алемаксін, 1968, С.В.Бородін, 1962, 

Г.Г.Бочкарьова, 1985, В.П.Ємельянов,1980. К.Є.Ігошев. 1974, 

І.І.Карпець, 1976, В.Н.Кудрявцев, 1973, В.В.Лунєєв, 1991, 

Л.Г.Саготовська, 1968. А.П.Тузов. 1982 та інш./. У роботах 

Є.Я.Альбрехт.Б.В.Зейгарник. В.К.Кузьминої, К.С. Лебединської, 

М.С.Певзнер, С.Я.Рубінштейн, Л.С.Сабліної, А.І.Селецького,

О.П.Севєрова, В.М.Синьова. Г.Є.Сухарєвої, Н.І.Фелінської,

О.Є.Фреєрова та інш. підкреслюється, що патологія поведінки 

при розумовому недорозвиненні* вивчена недостатньо. Проблема
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особливостей мотиваційної сфери розумово відсталих підлітків, 

як показують дослідження /В.В.Гульдан, В.М.Запрягаєв, В.В.Ко- 

рольов. В.М.Кудрявцев, Л.С.Сабліна. В.М.Синьов, О.П.Сєвєров та 

інід./, найменш розроблена у кримінології та спеціальній психо- 

•логії. Знання, якими сьогодні володіє психологічна наука щодо 

мотивів, механізмів їх утворення у осіб з аномаліями в 

психічному розвитку, доки це не досягли того рівня, коли поси

лання на них дозволило б практикам безпомилково діагнозувати 

характер дійсних спонукань людей, керувати розвитком аномаль

ної особистості у необхідному напрямку.

Слабка наукова розробка проблеми особливостей мотиваційної 

есери розумове відсталих неповнолітніх засуджених як провідної 

сили їх поведінки, відсутність конкретних науково обгрунтова

них рекомендацій щодо організації корекційно-виховної роботи з 

Цією категорією вихованців в умовах ВТК підкреслюють акту

альність і а практичну значущість обраної теми дисертаційного 

дослідження, адже тільки при умові з'ясування головних де

термінант формування мотиваційної сфери особистості розумово 

відсталого неповнолітнього засудженого з'являється можливість 

внести відповідні зміни у процес психолого-педагогічної ко

рекції, створити більш сприятливі умови для розвитку і форму

вання правослухняної особистості.

0Б"ЕКТ дослідження - особистість розумово відсталих непов

нолітніх засуджених та її прояви в педагогічному процесі ВТК.

ПРЕДМЕТ дослідження - особливості мотиваційної сфери розу

мово відсталих неповнолітніх засуджених.

МЕТА дослідаення - з'ясування особливостей мотиваційної 

сфери розумово відсталих неповнолітніх засуджених та наукове 

обгрунтування на цій основі специфіки корекційно-виховної ро-'
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виявлення аномальних підлітків на основі їх медичного та пси

хологічного вивчення; проведення корекційно-виховної роботи з 

розумово відсталими з використанням спеціальних методик, при

йомів впливу на особистість; корекція міжособових стосунків 

розумово відсталих в первинних колективах, де вони перебува

ють, організація загальноосвітнього та професійно-трудового 

навчання підлітків-дебілів, їх працевлаштування в колонії то

що.

Вирішення задачі виправлення неповнолітніх правопорушників 

висуває на перший план проблему вивчення особистості конкрет

них засуджених. Аналіз стану практики свідчить, що багато хто 

з вихователів ВТК відчувають нестачу знань про особистість ро

зумово відсталого неповнолітнього засудженого, тому у виховній 

роботі з ними досить часто залишаються безпорадними.

Центральне місце у вивченні поведінки людини займає з'ясу

вання тих внутрішніх детермінант, що збуджують та спрямовують 

діяльність, мотивів, сукупність яких створює мотиваційну сферу 

особистості.

Питання мотивації поведінки неповнолітніх правопорушників 

е предметом дослідження багатьох вчених-психологів, юристів 

/М.М.Бабаєв,1966, М.А.Алемаксін, 1968, С.В.Бородін, 1962, 

Г.Г.Бочкарьова, 1985, В.П.Ємельянов,1980, К.Є.Ігошев, 1974, 

І.І.Карпець, 1976, В.Н.Кудрявцев, 1973, В.В.Лунєєв, 1991, 

Л.Г.Саготовська, 1968, А.П.Тузов, 1982 та інш./. 9 роботах 

Є.Я.Альбрехт.Б.В.Зейгарник, В.К.Кузьминої, К.С. Лебединської, 

М.С.Певзнер, С.Я.Рубінштейн, Л.С.Сабліної, А.І.Селецького, 

О.П.Сєвєрова, В.М.Синьова, Г.Є.Сухарєвої, Н.І.Фелінської, 

О.Є.Фреєрова та інш. підкреслюється, що патологія поведінки 

при розумовому недорозвиненні' вивчена недостатньо. Проблема
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особливостей мотиваційної сфери розумово відсталих підлітків, 

як показують дослідження /В.В.Гульдан, В.М.Запрягаєв, В.В.Ко- 

рольов. В.М .Кудрявцев, Л.С.Сабліна. В.М.Синьов, О.П.Сєвєров та 

ІНШ./. найменш розроблена у кримінології та спеціальній психо- 

-логії. Знання, якими сьогодні володіє психологічна наука шодо 

мотивів, механізмів їх утворення у осіб з аномаліями в 

психічному розвитку, доки ще не досягли того рівня, коли поси

лання на них дозволило б практикам безпомилково діагнозувати 

характер дійсних спонукань людей, керувати розвитком аномаль

ної особистості у необхідному напрямку.

Слабка наукова розробка проблеми особливостей мотиваційної 

есери розумово відсталих неповнолітніх засуджених як провідної 

сили їх поведінки, відсутність конкретних науково обгрунтова

них рекомендацій щодо організації корекційно-виховної роботи з 

Цією категорією вихованців в умовах ВТК підкреслюють акту

альність та практичну значущість обраної теми дисертаційного 

дослідження, адже тільки при умові з'ясування головних де

термінант формування мотиваційної сфери особистості розумово 

відсталого неповнолітнього засудженого З'ЯВЛЯЄТЬСЯ можливість 

внести відповідні зміни у процес психолого-педагогічної ко

рекції. створити більш сприятливі умови для розвитку і форму

вання правослухняної особистості.

ОБ"ЕНТ дослідження - особистість розумово відсталих непов

нолітніх засуджених та її прояви в педагогічному процесі ВТК.

ПРЕДМЕТ дослідження - особливості мотиваційної сфери розу

мово відсталих неповнолітніх засуджених.

МЕТА дослідження - з'ясування особливостей мотиваційної 

сфери розумово відсталих неповнолітніх засуджених та наукове 

обгрунтування на цій основі специфіки корекційно-виховної ро-'
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боти з ними.

Основною ГІПОТЕЗОЮ є положення про те, що провідними де- 

термінатами протиправної поведінки /на волі/ та діяльності ро

зумово відсталих неповнолітніх у ВТК є фактори негативного 

впливу середовища і виховання, що безпосередньо впливають на 

формування їх мотиваційної сфери. Особливості психічного недо

розвинення, що пов"язан1 з органічним дефектом, не виступають 

прямою причиною асоціальної поведінки, але створюють несприят

ливі умови для розвитку мотивації, що знижує можливості само

контролю і прогнозування результатів поведінки розумово 

відсталих правопорушників.

Мета та гіпотеза дослідження визначили його основні ЗАВ

ДАННЯ:

1) проаналізувати та узагальнити теоретичні та експеримен

тальні матеріали щодо мотиваційної сфери неповнолітніх право

порушників, зокрема підлітків з аномаліями у інтелектуальному 

розвиткові, та методів її вивчення:

2) розробити комплексну методику вивчення мотиваційної 

сфери розумово відсталих підлітків з спеціальною адаптацією 

психодіагностичних експериментальних процедур до особливостей 

цієї категорії осіб;

3) вивчити в умовах ВТК оточення неповнолітніх засуджених 

та з"ясувати його вплив на поведінку вихованців з розумовою 

відсталістю:

4) виявити основні мотиви протиправної поведінки розумово 

відсталих підлітків та з'ясувати особливості їх мотиваційної 

сфери, що детермінують поведінку в умовах ВТК;

5) розробити практичні рекомендації щодо психологічної 

специфіки корекційно-виховної роботи з даною категорією засуд
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жених.

МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ дослідження є теоретичні полонення 

сучасної психології щодо діяльностної природи психіки людини 

та соціальних детермінант формування мотиваційної сфери 

індивіда. Теоретичну основу дослідження склали наукові поло

ження про характер мотивації поведінки особистості (І.Д.Бех, 

Л.І.Бонович, В.К.Вілюнас, О.Г.Ковальов, О.М.Леонтьєв. С.Д.Мак- 

сименко, С.Л.Рубінштейн, Х.Хекхаузен, В.Я.Ядов) , особливості 

мотивації протиправної поведінки неповнолітніх (Ю.М.Антонян, 

Г.Г.Бочкарьова, С. В.Бороді н , В.М.Кудрявцев, І.І.Кар—

пець.В.В.Лунєєв), а також дослідження закономірностей розвитку 

та формування особистості розумово відсталої дитини (Е.Я.Аль- 

брехт, В.І.Бондар, Л.С.Виготський,І.М.Дульнєв, І.Г.Єременко,* 

А.І.Капустін, Н.Л.Коломийський, В.К.Кузьміна, К.С.Лебединська, 

М.С.Певзнер, С.Я.Рубінштейн, В.М.Синьов, Г.Є.Сухарєва, 

О.Є.Фреєров та інш.).

З метою виявлення особливостей мотиваційної сфери розумово 

відсталих неповнолітніх засуджених у дослідженні використані 

такі МЕТОДИ: спостереження, бесіда, біографічний метод, вив

чення документації, порівняння та узагальнення незалежних ха

рактеристик, аналіз продуктів діяльності, адаптований варіант 

малюнкового аперцептивного тесту / МАТ /, а також методи мате

матичної статистики для оцінки вірогідністі отриманих резуль

татів.

НАУКОВА НОВИЗНА дослідження полягає в тому, що вперше в 

спеціальній психології:

- виявлені мотиви злочинних дій розумово відсталих непов

нолітніх правопорушників на волі;

- вивчена мотиваційна сфера розумово відсталих непов-
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нолітніх засуджених в умовах ВТК:

- виділені основні мотиваційні типи розумово відсталих не

повнолітніх засуджених;

- розроблена та адаптована комплексна методика вивчення 

мотиваційної сфери розумово відсталих неповнолітних за

суджених.

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ дослідження - в доведенні залежності 

мотиваційної сфери розумово відсталих неповнолітніх злочинців 

від соціальних умов їх розвитку і виховання, типізації особис

тості засуджених на основі особливостей мотивації поведінки і 

протиправної діяльності.

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ДОСЛІДІЕННЯ. Отримані дані дозволяють 

дати науково обгрунтовані рекомендації практичним співробітни

кам органів виконання покарань, міліції та педагогам до

поміжних шкіл у їх виховній роботі з розумово відсталими не

повнолітніми. Впровадження результатів досліджень у практику 

сприятиме підвищенню ефективності корекційно-виховної роботи в 

умовах ВТК, допоміжної школи. Матеріали дослідження доповнюють 

зміст вузівських дисциплін "Спеціальна психологія", "Олігофре- 

нопедагогіка", "Пенітенціарна психологія" та інш. для системи 

підготовки та підвищення кваліфікації практичних психологів, 

олігофренопедагогів, вихователів ВТК.

ВІРОГІДНІСТЬ результатів дослідження забезпечується адек

ватністю застосованих методичних процедур об"єкту, предмету і 

завданням дослідження, багаторазовою.та всебічною перевіркою 

основних експериментальних матеріалів та теоретичних вис

новків. Ефективність розроблених методичних рекомендацій 

підтверджується підвищенням практичної результативності ко- 

рекційно-виховного впливу на вихованців з розумовою
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відсталістю в умовах ВТК.

АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДВЕННЯ результатів дослідження здійсню

вались у ВТК України. Основні положення та висновки дисер

таційного дослідження доповідались і отримали схвалення на 

перший Українській науковій конференції з дефектології 

(Київ,1993), науково-практичних конференціях з проблем 

пені тенці ар і ї (Київ,і 993-95 р.р.), засіданнях відділу ВТК ГУВП 

МВС України, лабораторії психології розумово відсталої особис

тості інституту дефектології АПН України (1992-1995 р.р.), 

засіданні круглого столу Київської міськоі ради народних депу

татів з проблем злочинності неповнолітніх /Київ, 1994/, кафед

ри психології та педагогіки Київського інституту внутрішніх 

справ (Київ,1993-1995 р.р.). Матеріали дослідження використо

вуються в навчальному процесі Київського інституту внутрішніх 

справ у підготовці фахівців із спеціальностей "Правознавство”, 

"Психологія", а також підвищенні кваліфікації керівних 

працівників пенітенціарної системи.

На захист виносяться такі положення:

1. Мотивація злочинних дій розумово відсталих непов

нолітніх має свої особливості, які зумовлені труднощами 

суттєвої оцінки своїх дій, порушенням опредмечування мотивів, 

зниженим прогнозуванням та недостатнім врахуванням важливих 

обставин, порушеннями самостійної організації довільної по

ведінки /вибір дій, планування, контроль, корекція/ тощо.

2. Суттєвою спільною характеристикою мотиваційної сфери як 

розумово відсталих неповнолітніх засуджених, так і правопоруш

ників з нормальним інтелектом є низький рівень розвитку 

соціально корисних мотивів діяльності.

3. Особлива роль у формуванні у розумово відсталих непов-



нолітніх засуджених асоціальних мотивів діяльності на волі, а 

також у місцях позбавлення волі належить факторам несприятли

вого впливу середовища.

4. Основним напрямком психолого-педагогічного впливу є ці

леспрямоване формування у вихованців-дебілів соціально корис

них мотивів діяльності шляхом організації з ними спеціальної 

корекційної роботи в умовах ВТК.

Дослідження здійснювалось на протязі І99І-І995 р.р. у три 

етапи. На першому вивчалась психолого-педагогічна та юридична 

література з проблеми мотивації поведінки, зокрема злочинної 

діяльності, психічно здорових та аномальних осіб. Здійснюва

лась підготовка до проведення дослідження, були визначені 

об"єкт, предмет, мета, гіпотеза, завдання та методи досліджен

ня. На другому етапі вивчались особливості мотивації злочинних 

дій розумово відсталих неповнолітніх та мотивів їх поведінки у 

місцях позбавлення волі. Проаналізовано вплив умов відбування 

покарання на розвиток та формування мотиваційної сфери вихо

ванців-дебілів. На третьому етапі розроблялись та перевірялись 

практичні рекомендації щодо особливостей організації і прове

дення корекційно-виховної роботи з розумово відсталими непов

нолітніми засудженими в умовах ВТК.

СТРУКТУРА РОБОТИ. Дисертаційне дослідження складається із 

вступу, двох розділів, заключення, списку основної використа

ної літератури, додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ.

У ВСТУПІ обгрунтовується актуальність проблеми, сформуль

овані об"єкт, предмет, мета, гіпотеза дослідження, його теоре

тична та практична значущість, представлені положення, що ви
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носяться на захист.
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У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ "Стан проблеми та теоретичні предумови 

дослідження" аналізуються історія розвитку проблеми психології 

мотивації поведінки і злочинності неповнолітніх та її сучасний 

стан / Ю.М.Антонян. В.К.Вілюнас. К.Левін, В.В.Лунєєв, А.П.Ту- 

зов, Х.Хекхаузен та інш./. Аналіз науково-літературних даних з 

проблеми ' мотивації дозволив сформулювати основне "робоче" по

няття "мотиваційна сфера розумово відсталих неповнолітніх пра

вопорушників", що включає в себе систему основних суб’єктивних 

детермінант поведінки і діяльності зазначеної категорії осіб, 

або сукупність мотивів, що формуються та розвиваються під час 

їх життя.

В дисертації узагальнені матеріали психологічних і педа

гогічних досліджень щодо особливостей розвитку олігофренів, 

які суттєво впливають на їх соціальну поведінку / Е.Я.Аль- 

брехт, І.Д.Бех, В.І.Бондар, С.Д.Максименко, М.С.Певзнер, 

Л.С.Сабліна, О.П.Северов, В.М.Синьов, О.Є.Фреєров та інш./. 

Аналіз психічних якостей розумово відсталих неповнолітніх пра

вопорушників дав можливість виділити особистістні фактори, що 

сприяють скоєнню злочину: висока навіюваність, насліду

вальність в поведінці,залежність від думок та оцінок оточую

чих, низька зда,тність до передбачення безпосередніх та відда

лених наслідків своєї поведінки, слабкість боротьби мотивів 

під час прийняття рішень, порушення опредмечування потреб то

що.

Однією з необхідних умов подальшого дослідження моти

ваційної сфери розумово відсталих неповнолітніх засуджених є 

аналіз факторів несприятливого впливу специфічного оточення 

засуджених на особистість дебіла в умовах позбавлення волі. На 

основі вивчення психологічних механізмів життєдіяльності за-



судженихв умовах ВТК, які детально представлені в дисертації, 

ми зробив такі основні висновки.

1- 9 місцях позбавлення волі серед оточення засуджених 

існує ієр^хічна структура міжособових відносин, що найбільш 

чітко виявляється у неповнолітніх. Ця структура Формується в 

умовах слідчого ізолятора і продовжує свій розвиток у ВТК.

2. Переважна більшість розумово відсталих підлітків /за 

ватами дайми, біля 70% від загальної кількості розумово 

відсташ засуджених/ належить до непривілейованих категорій 

вихованців - вони є знедоленими, пригнобленими в середовищі 

засуджених. Проте, це явище залежить від діяльності педа

гогічних ишектив їв конкретних ВТК і, в принципі, підлягає ко

рекції,

3. Система існуючих неофіційних відносин і норм в оточенні 

засуджених справляє несприятливий вплив на неповнолітніх із 

психічний аномаліями. Як результат - погіршується їх 

психічний стан , виникають афективні вчинки, неадекватно 

оціниться конфліктні ситуації, що призводить до різних право

порушень. а також посилює процес формування негативно спрямо

ваних мотюів діяльності.

Вивчетая практики організації виховної роботи у ВТК 

свідчіть про те, що стосовно розумово відсталих засуджених во- 

та є малоефективною внаслідок слабкої теоретичної та методич

ної підптвки різних категорій співробітників (вихователі, 

вчителі, кйстри, працівники режимних служб, психологи) до ро

боти з жихічно аномальними особами.

9 перішу розділі дисертації представлено також методику 

експериеттзльного дослідження, зміст і систему методів вив

чення оспбкт ост і розумово відсталих засуджених, яка дозволяє.
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зокрема, слідкувати за динамікою розвитку їх мотиваціїної сфе

ри. Характеризується контингент різних категорій досліджуваних 

підлітків (всі чоловічої статі), які вивчалися з метою 

порівняльно-психологічного аналізу особливостей мотивації по

ведінки.

Всього таких категорій було чотирі. Основна з них - 129 

розумово відсталих неповнолітніх засуджених Сякі, звичайно, 

визнані судово-психіатричною експертизою осудними). Контрольна 

група представлена у кількості 292 осіб та роздподілена на три 

підгрупи. Першу підгрупу склали 90 учнів випускних класів до

поміжних шкіл N N і0,і2 м.Києва з діагнозом "олігофренія сту

пеню легкої дебільності". Друга підгрупа представлена у кіль

кості 130 осіб - це інтелектуально повноцінні неповнолітні за

суджені. які знаходились у Кременчуцькій та Прилуцькій ВТК МВС 

України. Третя група (72 особи) - учні 10-іі класів середніх 

шкіл N N 251.204 м.Києва.

У ДРУГОМУ РОЗДІЛІ "Особливості мотиваційної сфери розумово 

відсталих неповнолітніх правопорушників" висвітлені матеріали 

порівняльного вивчення мотивів і мотивації протиправних дій 

олігофренів та особливостей мотивів їх діяльності в місцях 

позбавлення волі.

Особливості формування мотиваційної сфери розумово відста

лих неповнолітніх засуджених багато в чому визначаються харак

тером та специфікою їх злочинної діяльності на волі, тому вив

чення предмету дослідження ми розпочали з виявлення основних 

детермінант, що привели підлїтків-олігофренів до скоєння зло

чину. В дисертації детально охарактеризована комплексна проце

дура з'ясування питань, що цікавили нас в зазначеному плані. 

Зокрема, значна увага була приділена аналізу і систематизації



З спеціашю розробленій нами схемі матеріалів кримінальних 

сщвд, особових справ засуджених, актів судово-психіатричних 

експертиз, а також тієї інформації, яка одержувалася за допо- 

югов біографічного методу, індивідуальних бесід. Бралися до 

зваги всі обставини скоєння злочину: місце, час, знаряддя зло- 

чвд. ирактеристика злочинної ситуації /тривалість ситуації, 

рев» особистості у створенні ситуації/, характеристика прий

няття ріяеаня, аналіз наслідків тощо.

Вивчавсь також особливості сімейної ситуації, що виступа- 

«  зовнідаою умовою формування мотиваційної сфери особистості 

З її дозагонній діяльності. Проаналізовано трудову і навчаль

ні діяльність досліджуваних, соціально-психологічні фактори їх 

розвитку.

Все я  дозволило отримати досить об’єктивну, на наш пог

ляд. івдвідуальну картину скоєння злочину кожним із непов- 

ввйтніх. до набагато полегшило виявлення провідних мотивів 

зючину.

Резукгати порівняння показників розповсюдненості різних 

видів «овації злочинних дій серед розумово відсталих та 

Шдіітків із збереженним інтелектом свідчать про домінування в 

обох гідах досліджуваних корисної мотивації (спонукання щодо 

акння аячинів проти державної та особистої власності). Од- 

ш к  у иіхькісних показниках виділених мотивацій Існувть ста

тистично значущі міжгрупові розбіжності, які виявляються у пе

ревазі «рясної мотивації у групі розумово відсталих правопо- 

РЗПШКІ8 та насильницької у психічно здорових.

Представлений у дисертації детальний аналіз мотивів зло- 

чвоої діиьності досліджуваних дозволив виявити провідні йо

т і  сяйна злочинів за кожним видом мотивацій і особливості
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механізму злочинної мотивації олігофренів взагалі.

Провідним мотивом скоєння корисних злочинів у розумово 

відсталих підлітків є "прагнення виділитися серед оточуючих", 

"бажання любим способом придбати престижну річ" (25.762 від 

загальної кількості обстекених). Цей ве мотив домінує і в 

групі інтелектуально повноцінних підлітків /41,82/, але тут 

кількісні показники у 1,7 рази перевищують показники розумово 

відсталих злочинців.

Слід також звернути увагу на те. -що одним із провідних мо

тивів скоєння крадівок у дебілів є "матеріальна потреба,- 

пов"язана із постійними матеріальними труднощами у сім"ї" 

/17,482/, що у 2,8 рази перевищує показники обстежуваних конт

рольної групи /6,82/. й такий мотив, як "страх перед санкціями 

з боку членів групи", був виявлений тільки у розумово відста

лих досліджуваних /4,6 2/.

Н мотивації скоєння насильницьких злочинів /вбивство, 

згвалтування, хуліганство/ такі мотиви, як "баламутство, яке 

являє собою серйозну небезпеку для суспільства", а також 

"помста" та "ревнощі" не були виявлені у розумово відсталих 

досліджуваних, але у Інтелектуально повноційних правопоруш

ників ці мотиви було виявлено у 25,22 та 4,12 випадків 

відповідно. Провідними мотивами скоєння насильницьких злочинів 

у розумово відсталих підлітків були "самоствердження у групі" 

та "помилкове розуміння почуття товариства" /502/.

Аналіз матеріалів дослідження свідчить, що за зовнішньою 

подібністю однакових за спямованістю посягань та юридичною 

класифікацією протиправних дій у розумово відсталих і психічно 

здорових неповнолітніх можуть лежати різні збудники, механізми 

формування та реалізації злочинного наміру. Розумово відсталим
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неповнолітнім у більшості випадків властиве скоєння корисних 

злочинів. Мотивація даного типу злочинів різновидна, а основ

ними провідними мотивами є: "бажання не відстати від моди", 

"намагання жити не гірше від інших", "потреба самостверджен

ня", "матеріальні труднощі, пов"язані із постійними матеріаль

ними ускладненнями у сім"ї". При цьому мотив "користь" не є 

домінантним. Під час скоєння розумово відсталими насильницьких 

і насильницько-корисних злочинів переважають мотиви. що 

пов"язані з потребою “самоствердження у групі", "помилкового 

розуміння почуття товариства".

Обставини, у яких здійснювався злочин, створювались наган

но, тому підлітки-олігофрени змушені приймати рішення в умовах 

гострого дефіциту часу. Іноді злочини скоювались майже імпуль

сивно, негайно за виникненням наміру, що формувався безпосе

редньо у ситуації, яка склалась, де вирішальну роль відіграва

ла наявність "близького" об"єкту, який здатний задовольнити 

актуальну потребу.

Вивчення механізмів мотивації злочинних дій розумово 

відсталих підлітків дозволяє виділити такі їх особливості: 

складність суттєвої оцінки своїх дій, порушення опредмечування 

мотивів, складність прогнозу, недостатній облік важливих обс

тавин, утруднення самостійної довільної організації поведінки 

/вибору дій, планування, контролю, корекції/ внаслідок недос

татньої сформованості спонукань, а також наявність рис підко- 

рюваності, навіювання, нерішучості в поєднанні із складністю 

прийняття рішень у новій ситуації. При цьому рівень розвитку 

перерахованих вище рис свідчить про принципову можливість 

досліджуваних осмислювати значення своїх дій, а також керува

тися ними на мінімально достатньому для втілення рівні.
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За нашими даними, рівень групової злочинністі непов

нолітніх дебілів складає близько 962. а у психічно здорових 

правопорушників 702 від загальної кількості злочинів. 9 зло

чинних групах олігофрени відігравали підсобну, допоміжну роль, 

а ініціаторами злочинів, як правило, були неповнолітні із збе

реженими інтелектом та раніш судимі дорослі особи. Лише 42 

дебілів були організаторами, а 82 - підбурювачами злочинів, у 

ціх випадках крадіжки були пов"язані з розкраданням незначної 

кількості продуктів харчування.

Вивчаючи склад сімей, де виховувались правопорушники, ми 

виявили, що повна ,сім"я була лише у 432 розумово відсталих 

обстежених, що значно нижче показників групи інтелектуально 

повноцінних підлітків (6І2). Майже 552 обстежуваних основної і 

392 контрольної групи проживали в сім"ях, де хтось із дорослих 

був раніш засуджений за скоєння злочинів та відбував покарання 

У місцях позбавлення волі. Стосунки між близькими рідними були 

конфліктними, супроводжувались сварками, іноді драками. Аналіз 

сімей злочинців свідчить про те, що більша частина (942) інте

лектуально неповноцінних підлітків виховувались в сім"ях, де 

хтось із дорослих зловживав алкоголем, що майже у два рази 

більше, ніж у сім"ях підлітків контрольної групи (5І2).

Сімейне неблагополуччя приводить до злочинної поведінки 

неповнолітних, як правило, тільки у взаємодії з іншими факто

рами. Так, наприклад, лише 272 розумово відсталих обстежуваних 

на момент скоєння злочинів вчились у школі, 122 - працювали, а 

б і 2 перебували без визначених занять більш ніж три місяці. У 

той же час в групі неповнолітніх із збереженими інтелектом на 

виробництві було зайнято 372 обстежуваних, 282 вчились у школі 

або ПТ9 і лише 352 ніде не працювали, що майже у два рази мен-
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ше показників основної групи.

Таким чином, є підстави для висновку про те, що особлива 

роль в формуванні у розумово відсталих неповнолітніх асоціаль

них мотивів діяльності належить факторам несприятливого впливу 

оточення та виховання у сім"ї (конфліктні відносини з родича

ми, алкоголізм батьків, відсутність продуктивних контактів, 

кримінальна діяльність членів сім"ї тощо).

В другому розділі дисертації представлені також результати 

експериментального вивчення мотивів поведінки та різних видів

діяльності розумово відсталих неповнолітніх засуджених в умо
вах ВТК.

В комплексі з іншими названими вище методами дослідження 

цього питання ми використовували адаптований нами для роботи з 

розумово відсталими підлітками малншковий аперцептивний тест 

/МАТ/, що дозволив виявити скриті глибинні мотиваційні утво

рення досліджуваних.

Апробація адаптованої методики відбувалася багаторазово на 

підлітках-олігофренах, які навчалися У допоміжних школах 

м.Києва, а також тих, хто відбував покарання у ВТК України. 

Перевірка результатів, отриманих за допомогою застосування ме

тодики МАТ, відбувалась шляхом порівняння даних, одержаних при 

використанні інших методичних процедур ( зокрема, формалізова

не зіставлення незалежних характеристик), що дало можливість

поглибити вивчення мотивів діяльності розумово відсталих за
суджених.

Дані, отримані за допомогою комплексної методики 

дослідження, дозволили виявити провідні мотиви діяльності ро

зумово відсталих та інтелектуально повноцінних неповнолітніх 

засуджених в умовах ВТК та розподілити досліджуваних на вість
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мотиваційних груп в залежності від-переваги тих або інших мо

тивів діяльності. При цьому ми орієнтувалися на запропоновану 

А.Мерреєм С і957 р.) класифікацію мотивів поведінки особис

тості .

Першу групу складають підлітки, у діяльності яких перева

жали мотиви з асоціальною спрямованістю: агресія, влада, при

ниження. намагання поставити вище за все власні інтереси, жити 

за рахунок інших тощо.

Мотиви діяльності досліджуваних другої групи відрізнялись 

тим, що в них ярко відображена потреба підкоритися, визнання 

власної неповноцінності, безпорадності. Підлітки цієї групи 

пасивно підкорювались чужій волі, були безпорадні перед фізич

ною силою оточуючих їх вихованців. Ці засуджені стоять на ни

цому шаблі неформальної структури середовища вихованців ВТК.

До третьої групи ми віднесли обстежуваних у діяльності 

яких переважали такі мотиви, як бажання розваг, ризикованих 

ігор, безтурботність, схильність до авантюр, почуття 

безвідповідальності, намагання отримати задоволення через 

будь-яку ціну, навіть коли це буде протиправно, аморально.

Основними мотивами діяльності обстежуваних четвертої групи 

були: потреба у самозахисті, готовність проявити опір, прикре

почуття до оточуючих через несправедливість у відношенні до 

них, намагання відстоювати свої права, бажання звільнитися від 

режиму тиску оточуючих.

До п"ятої групи віднесені підлітки, у діяльності яких пере

важали мотиви просоціальної спрямованісті: прагнення дружби,

проява піклування про оточуючих, бажання наблизити людей один 

до одного,надання допомоги, інтерес до суспільної діяльністі, 

чутливе ставлення до оточуючих та інш.
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Мотиви діяльності осіб шостої групи багато в чому збіга

ються із мотивами 5-ї групи, але міжгрупові відмінності поля

гають у таких особливостях мотиваційної сфери, як прагнення 

самостійності у справі, потреба у більшій суспільній актив

ності, усвідомлення суспільної значущості навчання та праці, 

наявність усвідомлення життєвих цілей та бачення способів їх 

втілення.

Порівняльний аналіз одержаних даних свідчить, що основними 

мотивами діяльності розумово відсталих неповнолітніх засудже

них були: потреба підкоритися, визнання власної непов

ноцінності, безпорадності, потреба очікування допомоги 

С52,52). Кількісні показники розповсюдкеності ціх мотивів в 

інших групах досліджуваних значно відрізняються. Так, у групі 

неповнолітніх засуджених із збереженим інтелектом ці показники 

нижче майже у 2 рази (252); серед розумово відсталих правос- 

лухняних підлітків - майже у 5 разів (102), з У психічно здо

рових правослухняних неповнолітніх ці мотиви не виявлені.

У розумово відсталих правослухняних досліджуваних в діяль

ності домінували такі мотиви, як прагнення дружби, надання до

помоги, почуття вдячності, піклування про оточуючих (37,52 ви

падків), а такі мотиви, як прагнення самостійності в справах, 

безстрашність, прагнення охайності, точності, упорядкування 

були виявлені у 302 досліджуваних. В групі розумово відсталих 

неповнолітніх засуджених ці мотиви були виявлені лише у 102 та 

102 випадків відповідно, тобто майже у 3 рази менше. Отже, є 

підстави констатувати наявність особливостей мотиваційної сфе

ри розумово відсталих неповнолітніх засуджених, які необхідно 

враховувати в корекційно-виховній роботі з ними.

Всі представлені вище мотиви діяльності можна (і не-



обхідно, перш за все, для потреб практики корекції особистості 

неповнолітніх засуджених) розподілити на мотиви соціально ко

рисні і асоціальні. При наявності показаної вище специфіки мо

тиваційної сфери розумово відсталих злочинців, ми передбачили, 

що їх протиправна діяльність є наслідком значного недорозви

нення мотивів соціально корисної спрямованості, і в цьому вони 

ні чим не відрізняються від засуджених з нормальним інтелекту

альним розвитком.

Для перевірки цього припущення нами були досліджені рівні 

розвитку соціально корисних мотивів діяльності обох категорій 

засудженних.

Виділено 4 рівні розвитку таких мотивів у досліджуваних: 

високий (і), середній (2) або низький (3), а якщо суспільно 

корисні мотиви діяльності не були сформовані у досліджуваних, 

то їх ми відносили до четвертого (нульового) рівня.

Результати свідчать, що співвідношення кількісних даних не 

виявляє суттєвих розбіжностей у соціальній спрямованності мо

тивів діяльності досліджуваних обох груп з точки зору їх ко

рисності та значущості для суспільної діяльності. Отже, розу

мова відсталість не є причиною формування асоціальної моти

вації поведінки особистості. Недорозвинення суспільно корисних 

мотивів діяльності є тією спільною рисою особистості як розу

мово відсталих, так і інтелектуально нормальних підлітків, яка 

лежить в основі їх протиправної поведінки.

В другому розділі дисертації на підставі одержаних експе

риментально-психологічних даних, а також аналізу діяльності 

ВТК України, зокрема узагальнення їх позитивного досвіду в ко- 

рекційно-виховній роботі з розумово відсталими підліткамї (у 

створені якого автор брав особисту участь) представлені мето
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дичні рекомендації, врахування яких дозволяє посилити 

ефектівність процесу ресоціалізації цієї категорії непов

нолітніх злочинців в умовах ВТК. Рекомендації стосуються про

цедур комплексного вивчення особистості засуджених, специфіки

коренційпої робота з ними нп різних етапах оїдоуття покарання 
(зокрема при підготовці до звільнення), організації загально
освітнього та професійного навчання, продуктивної праці з ме

тою посилення ресоціалізаційного ефекту цих засобів перевихо

вання, корекції позитивних мінособових стосунків тощо.

Проведене дослідження підтвердило в цілому основні поло

нення гіпотези та дозволило сформулювати такі загальні виснов

ки.

1. У скоєнні злочинів як розумово відсталими, так і інте

лектуально повноцінними неповнолітніми домінує корисна моти

вація, однак в ії основі лежать різні спонукання. В злочинній 

діяльності розумово відсталих правопорушників провідними є 

такі мотиви, як "прагнення виділитися серед оточуючих", "са

моствердження у групі", ці мотиви домінують і в групі інтелек

туально повноцінних підлітків, але кількісні показники набага

то перевищують показники розумово відсталих злочинців, а такі 

мотиви, як "матеріальна потреба, пов"язана із постійними ма

теріальними труднощами у сім"ї" та "страх перед санкціями з 

боку членів групи" є характерними тільки для розумово відста

лих.

2. Формування мотивів злочинної діяльності у неповнолітніх 

дебілів, головним чином, пов"язане з факторами несприятливого 

впливу середовища та виховання. Особливості психічного недо

розвинення, зумовлені органічним дефектом, не виступають при

чиною асоціальної поведінки, а створюють несприятливі умови
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для розвитку мотивації, що знижує можливості аналізу, само

контролю та прогнозування результатів поведінки.

3 . Психологічні особливості особистості і, зокрема, моти

вації злочинної діяльності розумово відсталих неповнолітніх

СЦТТЄРР ВПЛИВвЙТр На формування МОТИВІВ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ У МІСЦЯХ

позбавлення волі, ускладнюють адаптацію вихованців-дебілів до 
нових умов життєдіяльності. стають перешкодою у спілкуванні з 
психічно здоровими неповнолітніми засудженими. Принижене ста

новище розумово відсталих в специфічному середовищі засуджених 

сприяє розвиткові у них почуття власної неповноцінності, 

несміливості і залежності від оточуючих. Це стає причиною їх 

несамостійності, ускладнює контакти, спілкування, товариські 

відносини з іншими засудженими.

4. Особливості мотиваційної сфери розумово відсталих не

повнолітніх засуджених, на відміну від їх правослухняних од

нолітків, полягають у низькому рівні сформованості соціально 

корисних мотивів діяльності, що є спільною характеристикою 

підлітків-злочинців як з порушеним, так і із збереженим інте

лектом.

5. Основними мотивами діяльності розумово відсталих непов

нолітніх засуджених в умовах ВТК є "потреба підкоритися", 

"визнання власної неповноцінності, безпорадності", "очікування 

допомоги".

6. Особливості психічного розвитку розумово відсталих не

повнолітніх засуджених вимагають специфічних умов їх загально

освітнього та професійно-трудового навчання у ВТК, спеціальної 

підготовки до самостійного життя після звільнення, патронажу. 

Суттєвим завданням корекційно-виховної роботи з розумово 

відсталими неповнолітніми засудженними є цілеспрямоване форму
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вання в них соціально значущих мотивів діяльності за допомогою 

такого психологічного механізму, як мотиваційне опосередкуван

ня.

?. Розроблене нами комплексна методика, адаптоване до 

особливостей проведення спеціальнил псиході агностичних експе

риментальних процедур з розумово відсталими підлітками, дозво

ляє всебічно і динамічно Еивчати особливості їх мотиваційної 

сфери і одержувати психологічну інформацію, суттєво значущу 

для диференціальної діагностики, індивідуалізації і дифе

ренціації корекційно-виховної роботи.

подальше дослідження проблеми в спеціальній та 

пенітенціарній психології поь"язане із з'ясуванням особливос

тей мотивів діяльності розумово відсталих після їх звільнення 

з місць позбавлення волі та адаптації до нових умов са

мостійного ниття. Перспективи дослідження проблеми вбачаються 

танок в розробці психологічних питань профілактики злочинної 

поведінки олігофренів.

Оснобні полонення дисертації відображені у таких 
публікаціях:

1. Роль мотиваційного опосередкування в коригувально-ви

ховній роботі з неповнолітніми засудженими, що мають порушення 

інтелектуального розвитку // Матеріали круглого столу Київсь

кої міської ради народних депутатів, 1993 - с 29-31.

2. Врахування особливостей мотиваційної сфери розумово 

'д лих неповнолітніх засуджених в корекційно-виховній ро

боті в умовах ВТК: Методичні рекомендації. - Київ: РВВ 

Київськ. ін-та вн. справ при УАВС, 1995. - Зі с.

Мотивація злочинної поведінки розумово відсталих непов- 
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- З червня І994 року/. - Київ: РВВ Київського інституту 

внутрішніх справ. 1995 /0,2 др. арк./.

4. Збірник тестових методик діагностики особистості засуд
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Защищается 4 научние работи, в которих осуществлен анализ 

состояния проблеми изучения особенностей мотивационной сфери 

умственно отсталих несовершеннолетних осунденних. Установлен- 

но, что особенности мотивационной сфери умственно отсталих не

совершеннолетних осунденних характеризуются низким уровнем 

развития социально полезних мотивов деятельности.

КЛЮЧОВІ СЛОВЙ

Розумово відсталі підлітки, засуджені, спрямованість осо

бистості, корекційно-виховна робота в умовах ВТК.

Підписано до друку 23.0Є.9&. Формат бо *  84 і/ іб , Пап, друк № і 
Друк офсетний. Обл.-вид.арк. 1,2. Т - ІОО прим. Замовлення № ВН/9 
РіЖ Київського інституту УАВС.


