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У статті вивчаються соціально-психологічні установки працівників ОВС щодо непов-

нолітніх правопорушників та особливості ставлення працівників ОВС до різних категорій 

неповнолітніх правопорушників. 
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В статье изучаются социально-психологические установки сотрудников ОВД в отно-

шении несовершеннолетних правонарушителей и особенности отношения сотрудников 

ОВД к разным категориям несовершеннолетних правонарушителей. 
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тивоправное поведение, сотрудники ОВД, проективные методики. 

 

Постановка проблеми. Визначення соціально-психологічних установок 

працівників ОВС щодо певних категорій неповнолітніх правопорушників до-

зволить визначити позицію міліціонерів щодо особистості неповнолітнього 

правопорушника. З’ясування ставлення працівників ОВС щодо неповнолітніх 

правопорушників вирішить ряд окремих завдань, пов’язаних з: перевихован-

ням неповнолітніх правопорушників, профілактикою правопорушень серед 

підлітків та удосконалення роботи працівників ОВС з ними, плануванням та 

здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на формування правослу-

хняної поведінки та підвищення правової обізнаності як школярів, так і пра-

цівників ОВС [1; 2]. 

Мета. Дослідити за допомогою проективних методик особливості став-

лення працівників ОВС до певних категорій неповнолітніх правопорушників. 

Виклад основного матеріалу. Для дослідження особливостей ставлення 

працівників ОВС до різних категорій неповнолітніх правопорушників нами 

було обрано наступні проективні методики: психогеометричний тест С. Дел-

лінгер і "колірний тест ставлень" Е.Ф. Бажина та О.М. Еткінда (адаптований 

варіант методу колірних виборів М. Люшера). Отримані результати зведено 

до таблиць 1 та 2. 

В тестуванні взяли участь 120 працівників міліції: 40 міліціонерів з під-

розділу кримінальної міліції у справах дітей, 40 – працівники органів слідст-

ва, 40 – дільничні інспектора міліції. З яких 85% опитуваних співробітників 

міліції – чоловіки, 15% – жінки.  
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Таблиця 1 

Результати опитування за методикоюі «психогеометричний тест»  

С. Деллінгер (у %). 
Під-

роз-

діл 

Категорії неповнолітніх 

правопорушни-

ків/Геометрична фігура 

Квад-

рат 

Трикут-

ник 
Круг 

Прямоку-

тник 
Зигзаг 

С
л
ід

ств
о

 

Неповнолітній правопоруш-

ник 
15 35  30 20 

Неповнолітній правопоруш-

ник, що вчинив адміністрати-

вне правопорушення 

5 40  12,5 42,5 

Неповнолітній правопоруш-

ник, що вчинив насильницьке 

правопорушення 

32,5 22,5  32,5 12,5 

Неповнолітній правопоруш-

ник, що вчинив корисливо-

насильницьке правопорушен-

ня 

25 10  47,5 17,5 

К
М

С
Д

 

Неповнолітній правопоруш-

ник 
12,5 27,5  40 20 

Неповнолітній правопоруш-

ник, що вчинив адміністрати-

вне правопорушення 

10 27,5  25 37,5 

Неповнолітній правопоруш-

ник, що вчинив насильницьке 

правопорушення 

17,5 25  40 17,5 

Неповнолітній правопоруш-

ник, що вчинив корисливо-

насильницьке правопорушен-

ня 

12,5 12,5  65 10 

Д
ІМ

 
Неповнолітній правопоруш-

ник 
10 40  40 10 

Неповнолітній правопоруш-

ник, що вчинив адміністрати-

вне правопорушення 

 25  27,5 47,5 

Неповнолітній правопоруш-

ник, що вчинив насильницьке 

правопорушення 

17,5 20  45 17,5 

Неповнолітній правопоруш-

ник, що вчинив корисливо-

насильницьке правопорушен-

ня 

10 15  67,5 7,5 

 

В результаті попередньо проведеного нами дослідження було визначено, 

що працівники правоохоронних органів поділяють неповнолітніх правопору-

шників за їх психологічними якостями на 3 категорії залежно від тяжкості 

вчиненого правопорушення: адміністративне, насильницьке корисливо-

насильницьке [3]. 
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Таблиця 2 

Результати опитування за методикою «колірний тест ставлень» (КТС) 

Е.Ф. Бажина та О.М. Еткінда (у %). 
Під

ро-

зділ 

Категорії неповнолітніх 

правопорушників/Колір 

Си-

ній 

Зеле-

ний 

Черво-

ний 

Жов-

тий 

Фіоле-

товий 

Кори-

чне-

вий 

Чо-

рни

й 

Сі-

рий 

С
л
ід

ств
о

 

Неповнолітній правопо-

рушник 
  77,5 2,5  20     

Неповнолітній правопо-

рушник, що вчинив адмі-

ністративне правопору-

шення 

7,5  52,5  12,5  27,5     

Неповнолітній правопо-

рушник, що вчинив наси-

льницьке правопорушен-

ня 

  67,5  17,5  15     

Неповнолітній правопо-

рушник, що вчинив кори-

сливо-насильницьке пра-

вопорушення 

17,5  47,5  12,5  22,5     

К
М

С
Д

 

Неповнолітній правопо-

рушник 
  47,5  22,5  30     

Неповнолітній правопо-

рушник, що вчинив адмі-

ністративне правопору-

шення 

15   20  42,5  22,5     

Неповнолітній правопо-

рушник, що вчинив наси-

льницьке правопорушен-

ня 

20  42,5  20  17,5     

Неповнолітній правопо-

рушник, що вчинив кори-

сливо-насильницьке пра-

вопорушення 

12,5  55  20 12,5    

ДІ

М 

Неповнолітній правопо-

рушник 
  57,5  15 27,5     

Неповнолітній правопо-

рушник, що вчинив адмі-

ністративне правопору-

шення 

12,5   25  27,5  35     

Неповнолітній правопо-

рушник, що вчинив наси-

льницьке правопорушен-

ня 

  57,5  15  27,5    

Неповнолітній правопо-

рушник, що вчинив кори-

сливо-насильницьке пра-

вопорушення 

  70  2,5 27,5    
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Використані нами методики мають на меті з'ясувати два моменти: 

• по-перше, дослідити емоційний компонент соціально – психологічних 

установок співробітників ОВС ( враховуючи підрозділ, в якому вони працю-

ють – кримінальна міліція у справах дітей, дільничні інспектори міліції, слід-

чі) до різних категорій неповнолітніх правопорушників (за характером вчи-

неного ними правопорушення – адміністративного, насильницького і корис-

ливо-насильницького) [4]; 

• по-друге, виявити достовірні відмінності у розподілі частоти вибору 

фігур і розподілі частоти вибору кольорів працівниками різних підрозділів 

ОВС щодо різних категорій неповнолітніх правопорушників, що дозволить 

виявити ступінь ідентичності отриманих результатів. 

З метою виявлення достовірних відмінностей у розподілі частоти вибору 

фігур і розподілі частоти вибору кольорів працівниками різних підрозділів 

ОВС щодо різних категорій неповнолітніх правопорушників за допомогою ме-

тодик «Психогеометричний тест» і «Колірний тест ставлень» було використа-

но непараметричний критерій Хі-квадрат Пірсона (Chi – Square Test). [5, 6]. 

Аналіз статистичних даних і відновлення прихованих закономірностей. Обчис-

лення проводилося на ЕОМ за допомогою програмного забезпечення для ана-

лізу статистичних даних і встановлення прихованих закономірностей «SPSS for 

Windows» версія 13.0. Отримані результати було зведено до таблиць 3 і 4. 

Таблиця 3 

Порівняльний аналіз частоти вибору фігур за методикою «Психогеомет-

ричний тест» у працівників ОВС. 

П
ід

р
о
зд

іл
 

 

Неповнолітній 

правопорушник, 

що вчинив  

адміністративне 

правопорушення 

Неповнолітній  

правопорушник, що 

вчинив насильниць-

ке правопорушення 

Неповнолітній  

правопорушник, що 

вчинив корисливо-

насильницьке  

правопорушення 

К
М

С
Д

 Chi-

Square(a) 
6,200 5,400 34,200 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. 0,102 0,145 0,000 

С
л
ід

ст
-

в
о
 

Chi-

Square(a) 
17,400 4,400 12,600 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. 0,001 0,221 0,006 

Д
ІМ

 

Chi-

Square(a,b) 
3,650 8,600 39,000 

df 2 3 3 

Asymp. Sig. 0,161 0,035 0,000 

 

Проаналізуємо характер вибору геометричних фігур і характер вибору 

кольорів працівниками підрозділ кримінальної міліції у справах дітей щодо 

різних категорій неповнолітніх правопорушників 

Аналіз частоти вибору фігур і кольорів щодо неповнолітніх правопору-

шників, які вчинили адміністративне правопорушення, дозволяє виявити де-

які важливі тенденції та закономірності. Найбільшу емпіричну частоту вибо-
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ру було виявлено щодо геометричної фігури "зигзаг" (37,5%), а найменшу – у 

відношенні фігури «круг» (0,0%), характер виявленої тенденції статистично 

не є значущим (Chi-Square 6,200; р=0,102). Згідно з даними таблиці найбіль-

шу емпіричну частоту вибору було виявлено щодо жовтого кольору зі статис-

тично значущим результатом (Chi-Square 14,600; р=0,002, p<0,01). Цих непо-

внолітніх, на думку міліціонерів, властива креативність мислення, творчий 

підхід, особливість комбінувати абсолютно різноманітні, несхожі ідеї та 

створювати на цій основі нове. Вибір фігур і кольорів символізує активність, 

прагнення до спілкування, допитливість, відчуття потреби в зміні певної си-

туації, оточення. Характерним для неповнолітніх правопорушників, які вчи-

нили адміністративне правопорушення, на думку міліціонерів, є вміння при-

міряти різні соціальні ролі, виражене прагнення проявити себе якнайкраще у 

навчанні чи в захопленнях і подобатися оточуючим. Такі підлітки не можуть 

продуктивно працювати в добре структурованій ситуації. Їм необхідно мати 

постійну різноманітність у роботі та високий рівень стимуляції на робочому 

місці. Вони часто є нестриманими, дуже експресивними, що заважає їм вті-

лювати свої ідеї в життя. 

Таблиця 4 

Порівняльний аналіз частоти вибору фігур за методикою «Колірний тест 

ставлень» у працівників ОВС. 

П
ід

р
о
зд

іл
 

 

Неповнолітній 

правопорушник, 

що вчинив адмі-

ністративне пра-

вопорушення 

Неповнолітній  

правопорушник, що 

вчинив насильниць-

ке правопорушення 

Неповнолітній  

правопорушник, що 

вчинив корисливо-

насильницьке  

правопорушення 

К
М

С
Д

 

Chi-

Square(a) 
14,600 14,700 26,300 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. 0,002 0,002 0,000 

С
л
ід

ст
в
о

 Chi-

Square(a) 
19,600 31,700 18,300 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. 0,000 0,000 0,000 

Д
ІМ

 

Chi-

Square(a,b) 
4,200 11,450 27,950 

df 3 2 2 

Asymp. Sig. 0,241 0,003 0,000 

 

Аналіз частоти вибору фігур і кольорів щодо неповнолітніх правопору-

шників, які вчинили насильницьке правопорушення, також дозволяє виявити 

деякі важливі для нас тенденції та закономірності. Так, найбільшу емпіричну 

частоту вибору було виявлено щодо геометричної форми «прямокутник» 

(25%), а найменшу – у відношенні фігури «круг» (0%). Характер виявленої 

тенденції статистично не є значущим (Chi-Square 5,400; 0,145). Найбільшу 

емпіричну частоту вибору було виявлено до червоного кольору, що є статис-

тично значущим (Chi-Square 14,700; р=0,002 p<0,01). 
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Змістовно інтерпретуючи виявлені тенденції та закономірності, заува-

жимо, що вибір характеризує неповнолітніх правопорушників як людей, не 

задоволених тим способом життя, яке вони ведуть зараз, тому займаються 

пошуком кращого положення. Вони є непослідовними, непередбачуваними у 

вчинках, їм властива сила волі, активність, прояви агресивної поведінки, вла-

дність. Для них є характерною низька самооцінка, що свідчить про спробу 

пошуку нових методів у роботі і стилю життя. Особливістю даного вибору є 

блискавичні, стрімкі і непередбачувані зміни в поведінці, вони ведуть актив-

ний спосіб життя, прагнуть отримати від життя всі блага. Вся діяльність 

спрямована на успіх і самореалізацію. Такі підлітки завжди відкриті для но-

вих ідей, цінностей, способів мислення і життя, легко засвоюють все нове, 

виявляють інтерес до всього, що відбувається навколо них. 

Аналіз частоти вибору фігур і кольорів щодо неповнолітніх правопору-

шників, які вчинили корисливо-насильницьке правопорушення, дозволяє під-

твердити їх статистично значущий характер (фігур Chi-Square 34,200; 

р=0,000, p<0,001, кольорів Chi-Square 26,400; р=0,000, p<0,001). Звертаючись 

до даних у таблиці, зауважимо, що, як і в попередньому випадку, найбільшу 

емпіричну частоту вибору було виявлено щодо геометричної фігури «прямо-

кутник» (65%) і червоного кольору (55%). 

Перейдемо до аналізу частоти вибору геометричних фігур та кольорів 

працівниками підрозділу слідчих щодо різних категорій неповнолітніх право-

порушників. 

Аналіз частоти вибору фігур і кольорів щодо неповнолітніх правопоруш-

ників, які вчинили адміністративне правопорушення, дозволяє виявити деякі 

важливі тенденції та закономірності. Так, найбільшу емпіричну частоту вибору 

було виявлено щодо геометричних фігур «зигзаг» (42,5%) і «трикутник» 

(40,0%) і червоного кольору (52,5%), а найменшу – щодо фігури «круг» (0%) і 

синього кольору (7,5%). Характер даної закономірності виявився статистично 

значущим (фігур Chi-Square 17,400; р=0,000, p<0,001, кольорів Chi-

Square19,600; р=0,000, p<0,001). Неповнолітні правопорушники, які асоцію-

ються у міліціонерів із даними фігурами та кольором, характеризуються як та-

кі, що володіють честолюбством і прагматизмом. Вони є розважливими, амбіт-

ними, не тільки знають, чого хочуть, але й як цього домогтися. Такі підлітки 

часто грішать тим, що впевнені в існуванні двох точок зору – неправильної та 

їх власної. Вони – сильні особистості і небезпечні конкуренти. Підкреслимо 

спонтанно-екстравертну тенденцію і потребу в досягненні мети, домінування; 

для них є характерною наступальна агресія «завойовника», цілеспрямованість. 

Аналіз частоти вибору геометричних фігур і кольорів щодо неповноліт-

ніх правопорушників, які вчинили насильницьке правопорушення, дозволяє 

зафіксувати важливі для нас тенденції та закономірності. Згідно табличних 

даних, найбільшу емпіричну частоту вибору було зафіксовано щодо червоно-

го кольору (67,5%), характер виявленої закономірності є статистично значу-

щим (Chi-Square 31,700; р=0,000, р<0,001). Найбільшу емпіричну частоту ви-

бору було зафіксовано щодо фігур «квадрат» (32,5%) і «прямокутник» 

(32,5%), характер виявленої тенденції статистично не є значущим (Chi-Square 

4,400; р=0,221). 
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Аналіз частоти вибору фігур і кольорів щодо неповнолітніх правопору-
шників, які вчинили корисливо-насильницьке правопорушення, дозволяє під-
твердити їх статистично значущим характер. Так, найбільшу емпіричну час-
тоту вибору було зафіксовано щодо червоного кольору (47,5%), характер ви-
явленої закономірності є статистично значущим (Chi-Square 16,300; р=0,000, 
р<0,001). Найбільшу емпіричну частоту вибору було виявлено щодо фігури 
«прямокутник» (47,5%), характер виявленої закономірності є статистично 
значущим (Chi-Square 14,400; р=0,006 p<0,01). 

Змістовно інтерпретуючи виявлені закономірності, зауважимо про те, 
що вибір працівників підрозділу слідства щодо неповнолітніх правопорушни-
ків, які вчинили корисливо-насильницьке правопорушення, характеризує цих 
неповнолітніх у відсутності потреби в діях, допомозі, емоційній залученості, 
спілкуванні. Таке ставлення може відсунути почуття співчуття і підтримки з 
боку співробітників ОВС щодо таких підлітків. 

Нарешті перейдемо до аналізу частоти вибору фігур і кольорів дільнич-
них інспекторів міліції щодо різних категорій неповнолітніх правопорушни-
ків. Аналіз частоти вибору фігур і кольорів щодо неповнолітніх правопоруш-
ників, які вчинили адміністративне правопорушення, дозволяє виявити деякі 
важливі тенденції. Так, найбільшу емпіричну частоту вибору було виявлено 
щодо фігури "зигзаг" (47,5%), а фігури «квадрат» і «круг» не обрали жодного 
разу. Найбільшу емпіричну частоту вибору було виявлено щодо фіолетового 
кольору (35%). Характер даної тенденції виявився статистично незначущим 
(Chi-Square 3,650; р=0,161 і Chi-Square 4,200; р=0, 241 відповідно). 

Аналіз частоти вибору фігур щодо неповнолітніх правопорушників, які 
вчинили насильницьке правопорушення, дозволяє виявити деякі статистично 
значущі закономірності (Chi-Square 8,600; р=0,035, p<0,05 і Chi-Square 14,450; 
р=0,003, р<0.01). Так, найбільшу емпіричну частоту вибору було виявлено 
щодо геометричної форми «прямокутник» (45,0%). Найбільшу емпіричну ча-
стоту вибору було виявлено щодо червоного кольору (57,5%). Це може свід-
чити про те, що дільничні інспектори міліції не потребують міцної, глибокої 
прихильності в роботі з неповнолітніми правопорушниками, які вчинили на-
сильницьке правопорушення. Даний вибір характеризує неповнолітніх право-
порушників як таких, що не вимагають певного емоційного комфорту та за-
хисту від зовнішнього впливу, відзначаються неконформністю установок. 
Неповнолітні правопорушники не дружелюбні до працівників правоохорон-
них органів, особливо до тих, чий професійний обов’язок безпосередньо по-
в'язаний з попередженням, перевихованням та реабілітацією неповнолітніх, 
які вчинили дане правопорушення. 

Аналіз частоти вибору фігур щодо неповнолітніх правопорушників, які 
вчинили корисливо-насильницьке правопорушення, дозволяє підтвердити їх 
статистично значущий характер (Chi-Square 39,000; р=0,000, p<0,001 і Chi-
Square 27,950 р=0,000 р<0.001). Згідно даних, занесених до таблиці, найбіль-
шу емпіричну частоту вибору було виявлено щодо геометричної форми 
«прямокутник» (67,5%). Найбільшу емпіричну частоту вибору було виявлено 
щодо червоного кольору (70%). 

Змістовно інтерпретуючи ймовірні причини виявленої закономірності, 
зауважимо, що даний вибір визначає споглядальну позицію працівників під-
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розділу дільничних інспекторів міліції. На їх думку, неповнолітнім властива 
емоційність, що переважає над розсудливістю, самобутній підхід до вирішен-
ня проблем, оригінальність мислення, багата уява, важке набуття навичок за-
гальноприйнятих форм поведінки. Характерна вразливість, синзетивність. 

Висновки. Отримані у процесі дослідження результати можуть мати 

практичне значення. Визначені соціально-психологічні установки працівників 

ОВС щодо певних категорій неповнолітніх правопорушників дозволяє вияви-

ти позицію міліціонерів щодо особистості неповнолітнього правопорушника. 

Це дозволить вирішити ряд окремих завдань, пов’язаних з: перевихованням 

неповнолітніх правопорушників, профілактикою правопорушень серед підлі-

тків та удосконаленням роботи працівників ОВС з ними, плануванням та 

здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на формування правослу-

хняної поведінки та підвищення правової обізнаності як школярів, так і пра-

цівників ОВС.  
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