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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Проблема розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації Державної кримінальної служби України набула 

актуальності у зв’язку із реформуванням пенітенціарної сфери, запровадженням 

міжнародних стандартів у судочинну практику, зрослими вимогами суспільства до 

фахівців пенітенціарної системи загалом і до працівників органу пробації зокрема.  

Пробація – це новий інститут у нашій державі, становлення і розвиток якого 

передбачали докорінне переосмислення сутності кримінально-виконавчої діяльності 

та соціальної роботи зі злочинцями. Основні питання, пов’язані із створенням 

служби пробації в Україні та заходи щодо її подальшого розвитку знайшли 

відображення у багатьох концепціях і програмах (Концепції реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби України (Указ Президента України 

№401/2008), Концепції реформування кримінальної юстиції України (Указ 

Президента України №311/2008), Плані заходів щодо реалізації Концепції 

реформування кримінальної юстиції України (розпорядження КМУ №1153-р), 

Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-

виконавчої служби України (Указ Президента України №631/2012), а також інших 

документах (Плані дій щодо реалізації положень Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, 

Робочому плані заходів щодо реалізації положень Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., Плані 

дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 р.). 

Закон України «Про пробацію» (2015 р,) окреслює функції й завдання 

пробації, виконання яких покладається на її персонал. У цьому контексті особливої 

актуальності набуває проблема неперервного професійного розвитку персоналу 

органу пробації.  

Методологічні засади створення служби пробації в Україні обґрунтовано у 

наукових працях О. Беца, І. Богатирьової, Т. Денисової, В. Дрьоміна, О. Колба, 

В. Меркулової, А. Степанюк, І. Яковець, Д. Ягунова та ін. Вивчення досвіду 

реалізації пробації та навчання її персоналу здійснювали вітчизняні (А. Абатуров, 

О. Овчарова, П. Тепляшин, В. Романова, В. Човган, О. Янчук та ін.) і зарубіжні 

(А. Аккулев, С. Віндінг, Д. Вітфілд, М. Гета, А. Кальмтоут, С. Кубанцев, С. Лісон, 

Дж. Петерсіла, А. Піонтковський, Д. Робертс, С. Саядян, Ю. Ткачевський, 

Н. Хуторська, Е. Шатанкова та ін.) вчені. 

Загальнотеоретичні питання розвитку професійної компетентності 

досліджували Т. Браже, Дж. Брунер, О. Васильєва, М. Волошина, О. Дубасенюк, 

Е. Зеєр, А. Зельницький, І. Зімняя, В. Ковальчук, В. Краєвський, М. Леонтян, 

Л. Лук’янова, Н. Ничкало, Є. Павлюк, К. Платонов, Ю. Рубін, Л. Фішман, 

Н. Хомський, А. Хуторськой, М. Чошанов та ін. Проблему організаційно-

педагогічних умов формування професійної компетентності фахівців вивчали 

А. Ашеров, Н. Болюбаш Ю. Гагарін, Т. Гуцан, П. Дармограй, Н. Житник, 

В. Зінченко, А. Зубко, О. Євсюков, Є. Іванченко, Я. Карлінська, Б. Купріянов, 

П. Лузан, О. Пюра, В. Стасюк та ін. 

На сучасному етапі тривають наукові пошуки щодо визначення основ 

професійної компетентності персоналу органу пробації. Водночас вивчення показало, 
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що проблему розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації дотепер 

не виокремлено як самостійний предмет психолого-педагогічного дослідження.  

Такий стан дослідження цієї проблеми зумовлює необхідність розв’язання 

суперечностей, виявлених у теорії і практиці професійної освіти, зокрема між:   

− сучасними вимогами до професійної компетентності персоналу органу 

пробації, що постійно зростають, і недостатнім рівнем теоретичного й практичного 

опрацювання порушеної проблеми; 

− необхідністю постійного розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України і 

дискретністю опанування теоретичними знаннями й практичними уміннями у 

процесі підвищення кваліфікації; 

− об’єктивною необхідністю урахування конструктивних ідей зарубіжного 

досвіду щодо розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації у 

відомчих навчальних закладах ДКВС України і відсутністю його системного 

вивчення й узагальнення у вітчизняному науковому просторі. 

Актуальність проблеми, винятково важливе значення її вирішення у сучасних 

соціально-економічних умовах, необхідність теоретичного обґрунтування й 

практичної реалізації, подолання суперечностей, а також урахування факту, що 

означена проблема на дисертаційному рівні українськими науковцями не 

розглядалася, зумовили вибір теми дослідження «Розвиток професійної 

компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах 

Державної кримінально-виконавчої служби України». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

за темою «Теорія і практика особистісного і професійного розвитку дорослого 

населення» (РК № 01141U003163). Тему дослідження затверджено Вченою радою 

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (протокол № 12 від 23 грудня 2013 р.) та 

включено до його планів науково-дослідних робіт на 2014–2016 рр. 

Об’єкт дослідження – професійна компетентність персоналу органу пробації. 

Предмет дослідження – зміст, форми, методи, організаційно-педагогічні 

умови розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих 

навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати зміст, форми, методи й 

організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності персоналу 

органу пробації та експериментально перевірити ефективність моделі розвитку 

досліджуваної якості у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-

виконавчої служби України. 

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дисертаційної роботи визначено 

завдання дослідження: 

1. Здійснити ретроспективний аналіз становлення і розвитку інституту пробації 

в Україні. 

2. Проаналізувати міжнародний досвід підготовки персоналу органу пробації та 

підходів щодо розвитку його професійної компетентності. 

3. Розкрити сутність професійної компетентності персоналу органу пробації 
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Державної кримінально-виконавчої служби України та розробити її 

компонентно-критеріальну структуру. 

4. Теоретично обґрунтувати модель і організаційно-педагогічні умови розвитку 

професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих 

навчальних закладах та експериментально перевірити ефективність моделі  

на практиці.   

5. Розробити навчально-методичне забезпечення розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах 

ДКВС України. 

Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на положенні про те, що 

сучасна світова кримінально-правова практика надає перевагу альтернативі 

позбавлення волі, одним із найбільш поширених різновидів якої є пробація. 

Професійна компетентність персоналу органу пробації є інтегральною властивістю, 

що синтезує різні види готовності до виконання спектру професійних функцій у  

сфері пробації. Розвиток професійної компетентності персоналу органу пробації як 

теоретичний, практичний та психологічний вияв його підготовленості до 

професійної діяльності відбувається у процесі навчання та підвищення кваліфікації 

у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби 

України. Ефективність цього процесу залежить від узгодженості взаємодії 

складових освітнього процесу, вимагає постійного удосконалення шляхом 

впровадження нових форм і методів навчання та зумовлює необхідність 

розроблення й експериментальної перевірки моделі, визначення та теоретичного 

обґрунтування організаційно-педагогічних умов, що уможливлюють розвиток 

професійної компетентності у персоналу органу пробації.  

Гіпотеза дослідження ґрунтується на положенні, що розвиток професійної 

компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС 

України набуде ефективності за умови: урахування міжнародного досвіду пробації; 

створення інноваційного навчально-методичного забезпечення розвитку 

досліджуваної якості; застосування інтерактивних методів та дистанційних 

технологій навчання; підготовки викладачів відомчих навчальних закладах ДКВС до 

формування досліджуваної якості. 

Методологічну основу дослідження становлять: філософські положення 

теорії наукового пізнання; провідні положення педагогіки і психології професійної 

освіти; системний, компетентнісний, діяльнісний, акмеологічний, андрагогічний, 

професіографічний, культурологічний наукові підходи; загальнодидактичні 

(систематичності, зв’язку теорії з практикою, індивідуалізації, активності, 

наочності) та специфічні принципи (професійної спрямованості, технологічної 

послідовності, моделювання професійної діяльності, професійної мобільності). 

Теоретичною основою дослідження є: положення сучасної філософії освіти 

(В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк ); теоретичні і методичні засади 

професійної освіти (С. Гончаренко, О. Діденко, О. Дубасенюк, О. Кучерявий, 

Н. Кузьміна, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, В. Радкевич, Г. Сотська, Л. Сушенцева 

та ін.); положення компетентнісного підходу в професійній освіті (А. Ашеров, 

Н. Болюбаш Ю. Гагарін, Т. Гуцан, П. Дармограй, Н. Житник, А. Зубко,О. Євсюков, 

Є. Іванченко, Я. Карлінська, Б. Купріянов, В. Логвіненко, П. Лузан, Л. Моторна, 
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О. Пюра, І. Радомський, В. Стасюк та ін.); наукові розвідки щодо реалізації пробації 

та навчання її персоналу (А. Абатуров, А. Абрамавичюс, А. Аккулев, 

О. Богатирьова, С. Віндінг, Д. Вітфілд, М. Калужина, А. Кальмтоут, С. Кубанцев, 

Дж. Петерсіла, А. Піонтковський, С. Саядян, П. Тепляшин, Д. Робертс, В. Романова, 

Ю. Ткачевський, В. Човган, Е. Шатанкова, Д. Ягунов, І. Яковець, О. Янчук та ін.). 

Для вирішення визначених завдань у процесі дослідження комплексно 

використовувалися взаємопов’язані філософські, загальнонаукові та спеціально-

педагогічні методи дослідження: 

− теоретичні: аналіз наукових джерел, нормативно-правових документів, 

навчально-методичної документації з метою вивчення історії розвитку інституту 

пробації у вітчизняному та світовому правовому полі; виявлення стану розробленості 

досліджуваної проблеми; визначення підходів до сутності професійної 

компетентності; аналіз і синтез дослідницьких даних – для уточнення сутності 

професійної компетентності персоналу органу пробації та обґрунтування моделі  

розвитку досліджуваної якості у відомчих навчальних закладах; узагальнення – для 

формулювання висновків та рекомендацій за результатами дослідження;  

− емпіричні: вивчення й узагальнення досвіду розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації (бесіда, анкетування, тестування, пряме 

та непряме спостереження, оцінювання), констатувальний та формувальний етапи 

експерименту, а також спеціальні методи оцінювання результатів розвитку 

професійної компетеності персоналу органу пробації;   

− методи математичної статистики – для опрацювання даних і 

встановлення залежностей між досліджуваними об’єктами й означеними процесами. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

здійснювалася на базі Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу 

Державної кримінально-виконавчої служби України; Дніпровського центру 

підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби 

України. В експериментальному дослідженні брали участь 236 слухачів, 15 

викладачів центрів. 

Організація дослідження. Дослідження здійснювалось упродовж 2013–

2018 рр. та охоплювало три етапи  

На першому етапі (2013–2015 рр.) – опрацьовано філософську, психолого-

педагогічну та соціологічну літературу, що дозволило узагальнити проблеми 

розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих 

навчальних закладах ДКВС України; розкрито стан дослідження проблеми в 

педагогічній науці; визначено об’єкт, предмет та мету; сформульовано гіпотезу та 

завдання; здійснено добір методів дослідження; підібрано діагностичний 

інструментарій, проведено констатувальний етап експерименту та здійснено його 

аналіз. 

На другому етапі (2015–2016 рр.) – теоретично обґрунтовано модель та 

організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності персоналу 

органу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України; апробовано зміст, 

форми, методи, навчально-методичний комплекс розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації під час навчання й підвищення 

кваліфікації у Білоцерківському центрі підвищення кваліфікації персоналу ДКВС 
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України; створено й впроваджено в освітній процес методичні рекомендації щодо 

розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації. 

На третьому етапі (2016-2018 рр.) – здійснено експериментальну перевірку 

ефективності дослідної моделі розвитку професійної компетентності персоналу 

органу пробації, уточнено методичні підходи та впроваджено навчально-

методичний комплекс; здійснено статистичне опрацювання результатів 

формувального етапу експерименту; сформульовано загальні висновки; оформлено 

рукопис дисертації, визначено перспективи подальшого дослідження зазначеної 

проблеми. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає у тому, що 

вперше на основі системного підходу та за умов комплексного застосування 

інших підходів розкрито сутність та обґрунтовано компонентно-критеріальну 

структуру професійної компетентності персоналу органу пробації, основу якої 

становлять мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий, когнітивно-діяльнісний і 

рефлексивний компоненти, сукупність їх показників та критеріїв оцінювання; 

обґрунтовано модель розвитку досліджуваної якості у відомчих навчальних 

закладах ДКВС України як відображення розгорнутого за змістом та 

пролонгованого у часі процесу навчання, побудованого з урахуванням положень 

методологічних підходів (андрагогічного, акмеологічного, компетентніснісного, 

контекстного, суб’єктно-діяльнісного і системного), принципів (фундаментальних, 

загальнодидактичних і специфічних), складається з трьох блоків (методологічно-

цільового, процесуально-змістового, діагностувально-результативного), що 

розкривають зміст, структуру, форми, методи, умови пізнавальної і практичної 

діяльності персоналу пробації; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 

розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації (врахування 

міжнародного досвіду підготовки і підвищення кваліфікації персоналу органу 

пробації; створення навчально-методичного забезпечення; використання 

інтерактивних методів та дистанційних технологій навчання; підготовка викладачів 

закладів відомчих закладів ДКВС до формування професійної компетентності 

персоналу органу пробації); експериментально доведено, що визначені теоретичні 

основи та методичні засади забезпечують необхідний рівень розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС 

України;  

уточнено сутність понять «компетентність», «компетенція», 

«компетентнісний підхід», «професійна компетентність персоналу органу пробації», 

організаційно-педагогічні умови»;  

подальшого розвитку набули зміст, форми і методи розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали 

дослідження впроваджено як рекомендації у: 

– законотворчому процесі – для забезпечення ефективної системи розвитку 

професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних 

закладах Державної кримінально-виконавчої служби України; 

– освітньому процесі – при підготовці та проведенні лекцій, семінарських і 
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практичних занять зі слухачами з числа персоналу органу пробації у відомчих 

навчальних закладах ДКВС України. Зокрема, розроблено навчально-методичне 

забезпечення дисциплін фахового спрямування («Огляд іноземної практики 

підготовки персоналу пенітенціарної системи: науковий аналіз»; «Практичні 

рекомендації працівникам Державної кримінально-виконавчої служби України щодо 

профілактики та запобігання захворювання на ВІЛ-інфекцію / СНІД»; навчальний 

посібник для персоналу органу пробації «Основи професійної діяльності персоналу 

органу пробації» та ін., а також створено навчальні фільми (Дука, О. (2009). 

«Установа виконання покарань. Основні аспекти діяльності». Навчальний фільм з 

п’яти частин; Дука, О. (2011). «Взаємовідносини пенітенціарного персоналу і 

засуджених. Вимоги, стандарти перспективи…». Навчальний фільм з трьох частин; 

Дука, О. (2016). «Профілактика ВІЛ/СНІДу в пенітенціарних установах». 

Навчальний фільм з трьох частин).  

Окрім того, результати дослідження можуть бути використані викладачами 

закладів вищої освіти правоохоронної системи України з метою оновлення змісту, 

методів і форм фахових дисциплін, курсантами під час написання наукових робіт і 

проходження стажування, науково-педагогічними працівниками у сфері  

підвищення кваліфікації правоохоронців.  

Особистий внесок здобувача. Усі висвітлені в дисертації наукові результати 

одержані автором самостійно. У працях, опублікованих у співавторстві, особистим 

внеском здобувача є: у колективних посібниках: [2] – обґрунтування проблеми 

організації нагляду за засудженими у контексті реалізації динамічної безпеки з 

метою зменшення ризику скоєння повторного кримінального правопорушення; [3] – 

висвітлення періодизації становлення та розвитку в Україні альтернативних 

ув’язненню видів кримінальних покарань; [4] – сценарії проведення занять із 

засудженими з використанням документального кіно про права людини; [5] – теми: 

1.1–1.2; у методичних рекомендаціях [25] – алгоритм реалізації моделі соціально-

виховної роботи із засудженими жінками; у статтях: [6] – визначення критеріїв 

сформованості професійної компетентності пенітенціарного персоналу; [8] – 

обґрунтування компонентно-критеріальної структури професійної компетентності 

персоналу пробації; у працях: [16] – обґрунтування складових професійної 

компетентності пенітенціарного персоналу; [17] – визначення етапів формування 

професійної компетентності пенітенціарного персоналу; [23] – філософсько-

правовий аналіз доцільності запровадження системи пробації в Україні.  

Матеріали співавторів у дисертації не використано.  

Результати дослідження впроваджено у Хмельницькому центрі підвищення 

кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (довідка 

№241/04/317 від 15.05.2018 р.); Дніпровському центрі підвищення кваліфікації 

персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (довідка №1/30 від 

16.05.2018 р.); Білоцерківському центрі підвищення кваліфікації персоналу 

Державної кримінально-виконавчої служби України (довідка №1/174 від 

17.05.2018 р.). 

Вірогідність результатів дослідження забезпечено методологічною 

аргументованістю базових положень; застосуванням методів, які розкривають 

об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження; системним аналізом потужної 
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джерельної бази (нормативних документів, законодавчих актів, статистичних 

матеріалів) мовою оригіналу; безпосередньою участю дисертанта в обговоренні 

проблем освіти дорослих з вітчизняними і зарубіжними організаторами цієї освіти, 

авторами використаних джерел мовою оригіналу; позитивними результатами 

впровадження рекомендацій автора в освітніх закладах в Україні. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

обговорено і схвалено на науково-практичних конференціях, семінарах,  

педагогічних читаннях, круглих столах різного рівня, серед яких: міжнародні 

науково-практичні конференції: «Державна пенітенціарна служба України: історія, 

сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних 

стандартів та концепції державної політики у сфері реформування Державної 

кримінально-виконавчої служби» (Київ, 2013); «Сучасна наука в пенітенціарній 

практиці» (Київ, 2013); «Актуальні проблеми юридичної психології» (Київ, 2014); 

міжнародний пенітенціарний форум «Преступление, наказание, исправление» 

(Рязань, 2013); міжнародні круглі столи: «Пенітенціарна ідея Георгія Радова: 

минуле, сьогодення, майбутнє…» (Київ, 2014); «Актуальні проблеми спеціальної 

підготовки правоохоронних органів» (Київ, 2014); «Теоретичні та практичні аспекти 

інституту пробації в Україні» (Київ, 2018); всеукраїнські науково-практичні 

конференції: «Сучасні інновації в педагогіці вищої школи» (Київ, 2013); «Актуальні 

проблеми управління правоохоронними органами» (Київ, 2014); всеукраїнський 

науково-практичний семінар: «Сучасні проблеми та тенденції розвитку 

кримінально-виконавчого права» (Харків, 2015); звітні наукові конференції 

Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України (Київ, 2014–2018). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 30 публікаціях (20 – 

одноосібних), з-поміж них: 5 навчальних та навчально-методичних посібників (4 – у 

співавторстві); 8 статей у наукових фахових виданнях України (у тому числі 2 – у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз); 2 статті у 

зарубіжних наукових періодичних виданнях (1 – в електронному виданні); 2 

методичні рекомендації; 13 публікацій у збірниках наукових праць та матеріалів 

науково-практичних конференцій, наукових виданнях.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, висновків 

до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (255 найменувань, з 

них 20  іноземними мовами), 9 додатків (обсягом 97 сторінок). Повний обсяг 

дисертації  296 сторінок, основний текст викладено на 199 сторінках. Робота 

містить 18 рисунків, 13 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; зазначено зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет, методи дослідження; розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення одержаних результатів; надано відомості щодо їхнього впровадження й 

апробації, а також щодо кількості публікацій, структури та обсягу роботи. 

У першому розділі – «Теоретичні основи розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації» – представлено результати аналізу 

сутності поняття пробація; здійснено теоретичний аналіз інституту пробації; 
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висвітлено історію його розвитку; досліджено процес становлення пробації в 

Україні; схарактеризовано педагогічний потенціал персоналу органу пробації 

України; висвітлено результати аналізу міжнародного досвіду організації діяльності 

та професійної підготовки персоналу органу  пробації. 

Міжнародною практикою протидії злочинності доведено, що покарання у виді 

позбавлення волі повинно застосовуватися як крайній засіб впливу до небезпечних 

злочинців, оскільки ізоляція від суспільства доволі часто сприяє руйнуванню 

особистості, втраті соціально корисних зв’язків. У разі, якщо покарання більш 

суворе, ніж тяжкість правопорушення, його застосування не поновлює соціальну 

справедливість. Відтак обрання адекватного покарання має велике значення. На 

доказ цього твердження свідчить успішне існування кримінально-правових 

інститутів, які дозволяють реально не застосовувати покарання, передбачені за 

скоєння злочину і, за наявності певних умов, замінювати його альтернативними 

кримінально-правовими заходами. До таких інститутів належать інститут пробації, 

інститут умовного засудження та інститут умовного (безумовного) звільнення від 

покарання.    

У сучасному правничо-педагогічному науковому дискурсі пробацію 

тлумачать як пріоритетні заходи кримінально-правового реагування. Резолюцією 

Ради ООН з економічних і соціальних питань (1951 р.) пробацію було визначено як 

«режим перебування на випробувальному терміні певної частини засуджених». 

Пробація є широким поняттям, що охоплює усі види пробаційної активності у сфері 

кримінальної юстиції: досудові доповіді, нагляд, допомогу, діяльність у процесі 

виконання альтернативних заходів, діяльність у виправних установах, діяльність 

щодо попередження злочинів, головним завданням якої є ресоціалізація засудженої 

особи. З одного боку пробація поєднує елементи контролю, з іншого – сфокусована 

на індивідуальній роботі з засудженим, його супроводі та підтримці більше ніж на 

покаранні, що обумовлено її ресоціалізаційним спрямуванням. 

Водночас перевагою пробації є не лише гуманність системи правосуддя, але й 

соціально-економічна доцільність. Доведено, що у разі залишення правопорушника 

у суспільстві збільшуються шанси його успішної ресоціалізації (створення або 

збереження сім’ї), продовження соціально-корисної праці (компенсація шкоди 

потерпілим), уникнення негативного впливу кримінального середовища у в’язницях 

(підтримання правопорядку). Фінансування інституту пробації є також більш 

вигідним ніж утримання місць позбавлення волі (наприклад, співвідношення 

персоналу та ув’язнених становить майже один до одного, а персоналу пробації до її 

клієнтів – більше ніж один до двадцяти).  

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про пробацію» пробація – це система 

наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду й 

відповідно до закону та виконання певних видів кримінальних покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, а також забезпечення суду інформацією, що 

характеризує обвинуваченого. Законом також закріплено визначення персоналу 

органу пробації – це працівники, які відповідно до повноважень, визначених цим 

Законом, та іншими законами України, виконують завдання пробації.   

В Україні існує три центри первинної професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України – 
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Білоцерківський, Хмельницький та Дніпровський. Білоцерківський центр засновано 

у 2001 р. завдяки реалізації в Україні програми Ради Європи «Підтримка юридичних 

реформ у Східній Європі». З 2015 р. Центр почав здійснювати професійну 

підготовку персоналу пробації (первинну професійну підготовку та підвищення 

кваліфікації). Головною ознакою центру є його відповідність навчальним закладам, 

створеним за європейськими стандартами, що здійснюють апробацію та поширення 

кращих європейських пенітенціарних і освітніх практик.  

Вивчення наукових джерел, власний практичний досвід роботи, урахування 

особливостей діяльності персоналу пробації дозволили сформулювати авторське 

визначення професійної компетентності працівників органу пробації як складного 

інтегрованого утворення теоретичної, практичної та психологічної складових його 

підготовленості до професійної діяльності, що забезпечується наявністю 

оптимального обсягу фахових знань, умінь, певного досвіду  і виявляється у 

здатності та всебічній (особистісній, професійній, психологічній) готовності щодо 

виконання професійних функцій та прийнятті конструктивних рішень у 

пенітенціарній та пробаційній сферах. 

Аналіз міжнародного досвіду пробації показав, що цей інститут має понад 

двохсотлітню історію. З метою визначення конструктивних ідей проаналізовано 

досвід окремих країн (Велика Британія, США, Канада, Швейцарія, Чехія, Естонія, 

Латвія, Литва, Угорщина, Румунія) щодо діяльності інституту пробації, а також 

системи професійної підготовки персоналу та розвитку його професійної 

компетентності як важливої складової цієї системи. Зроблено висновок, що інститут 

пробації набув поширення як в державах континентальної (бельгійсько-французька 

«сурсі»), так і не континентальної (англо-саксонська пробація) правових системах.   

З’ясовано, що держави вирішують питання приналежності органу пробації до 

відповідного міністерства, ґрунтуючись на власних традиціях та наявних 

можливостях (у Великобританії, Данії, Японії, Фінляндії, Норвегії, Латвії, Чехії, 

Естонії служба пробації підконтрольна Міністерству юстиції; у США, Німеччині, 

Угорщині – підвідомча судовій владі; у Нідерландах – прокуратурі; у Швеції – 

тюремному відомству; у Сінгапурі – знаходиться під керівництвом Міністерства 

громадського розвитку і спорту).   

У другому розділі – «Методичні засади розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах 

ДКВС України» – представлено компонентно-критеріальну структуру професійної 

компетентності персоналу органу пробації; розроблено модель та обґрунтовано 

організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності персоналу 

органу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України.   

Виходячи із завдань та функцій пробації, виокремлено компоненти 

професійної компетентності персоналу пробації (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивно-змістовий, когнітивно-діяльнісний, рефлексивний); визначено показники 

для кожного з них (ставлення до професії, усвідомленість професійного вибору, 

наявність інтересу до професії, кар’єрного та професійного зростання, професійного 

успіху; ставлення до підвищення кваліфікації; сформованість професійних та 

особистісних якостей; знання основних вимог міжнародних нормативно-правових 

актів з питань дотримання прав людини та поводження із засудженими, загальних 
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положення кримінального, кримінального процесуального та кримінально-

виконавчого законодавства України; нормативних документів, що регламентують 

діяльність персоналу пробації; прав та обов’язків суб’єктів пробації; професійні 

вміння та навички, зокрема уміння застосовувати положення чинного 

законодавства, що регламентує діяльність пробації; вести персональний облік 

суб’єктів пробації; готувати та представляти в суді досудову доповіді; здійснювати 

наглядові та соціально-виховні заходи відносно суб’єктів пробації; здійснювати 

заходи передбачені пенітенціарною пробацією та ін.; самооцінка ефективності 

навчання і професійного розвитку) та критерії їх оцінювання, що уможливило 

визначення прояву кожного компонента на трьох рівнях: репродуктивному 

(низький), реконструктивному (середній); творчому (високий). 

Розроблено модель розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації, яка процедурно й змістовно відображає алгоритм навчання у відомчих 

навчальних закладах ДКВС України (організаційно-правові і організаційно-

педагогічні аспекти) та забезпечує розвиток якостей особистості, які сукупно 

уможливлюють розвиток професійної компетентності, оскільки є результатом 

синергетичного ефекту розвитку її структурних компонентів (рис. 1).  

Структурно модель складається з трьох блоків: методологічно-цільового, що 

відображає підходи й принципи розвитку досліджуваної якості; окреслює мету і 

завдання, зумовлюючи особливості умов для їх реалізації; процесуально-змістового, 

що репрезентує сукупність організаційно-педагогічних умов, реалізація яких 

уможливлює досягнення мети; діагностувально-результативного, що відображає 

інструментарій, механізми й результати оцінювання та створює можливості для 

виявлення динаміки рівнів розвитку професійної компетентності персоналу пробації 

у відомчих навчальних закладах ДКВС України на різних етапах експерименту.  

Врахування міжнародного досвіду пробації – перша педагогічна умова, що 

полягає у необхідності підвищення кваліфікації упродовж усієї служби, 

здійснюється переважно у формі практичних тренінгів присвячених певним 

напрямам професійної діяльності. Зміст професійної підготовки персоналу органу 

пробації має постійно оновлюватися, доповнюватися з урахуванням нових підходів і 

методик роботи, які визнані ефективними (когнітивно-поведінкове втручання, 

просоціальне моделювання, ефективна реалізація пробаційних програм та ін.). 

Друга педагогічна умова (створення навчально-методичного забезпечення) 

спрямована, по-перше, на усунення суперечностей між стрімко зростаючим обсягом 

навчальної інформації та можливостями слухачів щодо його засвоєння, по-друге – 

на розвиток самостійної діяльності слухачів. Загалом було розроблено навчальні 

програми первинної професійної підготовки персоналу органу пробації за очно-

заочною та дистанційною формами навчання, спеціалізовані курси підвищення 

кваліфікації, а також навчально-методичні комплекси з реалізації відповідного 

навчання (навчально-методичні посібники, методичні рекомендації щодо написання 

випускної роботи слухачами первинної професійної підготовки персоналу органів 

пробації та ін.). Третя умова – використання інтерактивних методів (застосовуються 

під час семінарських, практичних та тренінгових занять, зокрема, мозковий штурм, 

дискусії, ділові й рольові ігри, метод симуляцій, проблемних ситуацій,   
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тренінгові вправи й ін.) та дистанційних технологій навчання (забезпечують 

гнучкість використання та інтегрування різних типів навчальної інформації, 

сприяють самостійності і креативності навчальної діяльності персоналу органу 

пробації).Реалізація зазначених педагогічних умов буде ефективною у разі 

впровадження четвертої умови – підготовки викладачів відомчих закладів ДКВС до 

формування професійної компетентності персоналу органу пробації, яка ґрунтується 

на усвідомленні того, що високопрофесійних фахівців пробації можуть підготувати 

тільки компетентні фахівці, які самі постійно підвищують власну компетентність 

під час стажування у різних уповноважених органах з питань пробації; беруть 

участь у міжнародних проектах, постійно навчаються у школі психолого-

педагогічної майстерності, де відпрацьовують ефективні методи навчання, 

обмінюються та узагальнюють провідний педагогічний досвід.    

Зазначені організаційно-педагогічні умови дозволяють удосконалити процес 

навчання, посилити механізм практичної спрямованості, що загалом сприяє 

ефективності набуття відповідних знань і практичних умінь.     

У третьому розділі – «Дослідно-експериментальна перевірка ефективності 

розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих 

навчальних закладах ДКВС України» – представлено аналіз результатів 

констатувального етапу експерименту; викладено хід формувального етапу 

експерименту, висвітлено динаміку рівнів розвитку компонентів професійної 

компетентності після проведення експерименту; проаналізовано результати 

експериментальної роботи. 

Метою педагогічного експерименту було емпіричне доведення гіпотези, що  

розвиток професійної компетентності персоналу органу пробації можна підвищити 

за певних організаційно-педагогічних умов, алгоритм реалізації яких висвітлено у 

моделі розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих 

навчальних закладах ДКВС України.  

Таблиця 1 

Рівні розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації 

в експериментальних і контрольних групах на різних етапах експерименту 

Критерії 

Г
р

у
п

и
 

Рівні 

Високий (%) Середній (%) Низький (%) 

КЕ   ФЕ  КЕ  ФЕ КЕ  ФЕ  

Мотиваційно-

ціннісний 

ЕГ 35,4 39,3 47,7 51,1 17,0 9,7 

КГ 35,6 36,4 48,5 49,2 16,1 4,5 

Когнітивно-

змістовий 

ЕГ 2,0 32,1 21,1 64,8 76,9 3,1 

КГ 1,8 24,6 20,6 64,9 77,6 10,5 

Когнітивно-

діяльнісний 

ЕГ 5,1 27,0 22,2 69,4 72,7 3,6 

КГ 4,5 19,6 23,0 71,4 72,5 9,0 

 

Рефлексивний 

ЕГ - 36,5 - 38,1 - 25,4 

КГ -  30,8 - 35,1 - 34,1 
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Суб’єктами експерименту були працівників органу пробації, які навчалися у 

Білоцерківському (144 слухачі – ЕГ) та Дніпровському (92 слухачі – КГ) центрах за 

очною та очно-дистанційною формою навчання (первинна професійна підготовка). 

Аналіз рівня професійної компетентності персоналу органу пробації на 

констатувальному етапі експерименту виявив приблизно однаковий (низький і 

середній) рівень переважно усіх компонентів означеної якості, що дозволило 

зробити висновок про необхідність удосконалення навчального процесу. 

Формувальний етап експерименту відбувався в природних умовах у відомчих 

навчальних закладах ДКВС України на основі спроектованої моделі з дотриманням 

визначених організаційно-педагогічних умов. Результати аналізу кількісних змін 

показників компонентів професійної компетентності в експериментальній та 

контрольній групах на різних етапах експерименту представлено у табл. 1. 

Узагальнення результатів формувального етапу педагогічного експерименту 

показало, що рівні розвитку професійної компетентності в ЕГ зазнали істотних змін 

на відміну від  КГ, де вони виявились незначними (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка розвитку професійної компетентності персоналу 

органу пробації в ЕГ і КГ на різних етапах експерименту 

Достовірність отриманих експериментальних даних перевірено методами 

математичної статистики, зокрема використовуваний критерій узгодженості Пірсона 

на формувальному етапі експерименту засвідчив наявність істотної різниці у рівнях 

розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації в ЕГ та КГ. Отже, 

статистична перевірка довела істинність висунутого припущення й підтвердила 

доцільність авторських пропозицій.  

Зазначене дозволяє дійти висновку, що мету наукового пошуку досягнуто, 

поставлені завдання виконано, гіпотезу дослідження підтверджено. 

ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження є підґрунтям для формулювання таких висновків:  

1. На основі аналізу наукових джерел визначено, що покарання за вчинений 

злочин, не пов’язані із ув’язненням, усе більше привертають увагу теоретиків та 

знаходять широке застосування на практиці у багатьох країнах світу.  
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В Україні Закон «Про пробацію» було прийнято 5.02.2015 р. Пробація – це 

новий інститут у нашій державі, становлення і розвиток якого передбачали 

докорінне переосмислення сутності кримінально-виконавчої діяльності та 

соціальної роботи зі злочинцями,  аналіз цілей покарання в умовах глобалізованого 

суспільства. Історія створення Закону України «Про пробацію» тривала близько 13 

років (у 2002 р. погоджено пропозиції щодо створення служби пробації в Україні; у 

2008 р. схвалено Концепцію реформування кримінальної юстиції України; у 2012 р. 

Указом Президента України схвалено Концепцію державної політики у сфері 

реформування Державної кримінально-виконавчої служби України; у 2013 р. 

підготовлено проект Закону «Про службу пробації» та проект Закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України»; у 2013 р. у ВР України зареєстровано 

проект Закону «Про пробацію», а у 2015 р. у другому читанні прийнято Закон 

України «Про пробацію». Закон розроблено з урахуванням міжнародного та 

європейського досвіду пробації, а його прийняття сприяло реальному наближенню 

української системи юстиції до міжнародних стандартів. 

Станом на 01.01.2019 р. в Україні функціонує чотири заклади освіти, 

підпорядкованих Міністерству юстиції України, які здійснюють первинну 

професійну підготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького 

складу Державної кримінально-виконавчої служби України, зокрема й 

уповноважених органів з питань пробації (органу пробації): Академія Державної 

пенітенціарної служби, Білоцерківський, Дніпровський та Хмельницький центри 

підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби 

України. Наразі підготовка персоналу у Білоцерківському центрі здійснюється за 

такими видами: первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, первинна 

професійна підготовка персоналу уповноважених органів з питань пробації (очно-

заочної форми навчання), онлайн (дистанційне) навчання персоналу уповноважених 

органів з питань пробації. За рік навчальний заклад спроможний охопити навчанням 

до 1800 осіб, що дозволяє забезпечити підвищення кваліфікації персоналу пробації 

раз у три роки. 

2. Вивчення зарубіжного досвіду показало, що перші пробаційні механізми 

було запроваджено на початку ХІХ ст. у Великій Британії, США, Нідерландах, Данії 

та ін. У подальшому інститут пробації набув переважно ознак соціальної допомоги 

правопорушникам, аніж кримінально-правового реагування. У більшості західних 

країн він поєднує комплекс заходів організаційного та соціально-виховного 

характеру, що застосовуються до правопорушників, а також систему відповідних 

державних органів, покликаних реалізовувати ці заходи. Одна із особливостей 

інституту пробації полягає у відсутності загальноприйнятого терміну, зокрема, 

вживаються такі дефініції: призупинення покарання із випробуванням (Німеччина), 

відтермінування виконання покарання (Франція, Голландія, Болгарія, Корея, 

Японія), умовне засудження (Швейцарія, Швеція, КНР), відтермінування вироку, 

призупинення виконання покарання (Іспанія), умовне призупинення кримінального 

переслідування (Польща), умовне відтермінування виконання покарання (Сан-

Маріно), пробація (Велика Британія, США, Швеція). 

 У провідних країнах світу створено достатньо розвинені системи органів 

пробації, вибудувані на основі теоретичних узагальнень і практичних досліджень. 
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Загальний аналіз практики пробації зарубіжних країн свідчить, що вона має різні 

організаційні та функціональні особливості, які загалом обумовлені усвідомленням 

змісту цього інституту у кримінально-правовому полі країни, проте цілі і засоби їх 

досягнення є певною мірою подібними.  

Доведено, що у зарубіжних країнах, досвід яких було проаналізовано, 

професійна підготовка персоналу є важливою складовою інституту пробації. 

Зазвичай із правопорушниками працюють фахівці високого рівня підготовленості, 

які мають університетську освіту, закінчили спеціальні курси професійної 

підготовки у підвідомчих навчальних закладах та систематично підвищують 

професійну компетентність. Первинна професійна підготовка новоприйнятих 

працівників здійснюється за очно-заочною, очною або очно-дистанційними 

формами навчання. 

3. На основі аналізу наукових джерел, з урахуванням специфіки діяльності 

персоналу пробації розкрито сутність професійної компетентності персоналу органу 

пробації. Сформульовано авторську дефініцію досліджуваної якості як складного 

інтегрованого утворення теоретичної, практичної та психологічної складових його 

підготовленості до професійної діяльності, що забезпечується наявністю 

оптимального обсягу фахових знань, умінь, певного досвіду і виявляється у 

здатності та всебічній (особистісній, професійній, психологічній) готовності щодо 

виконання професійних функцій та прийнятті конструктивних рішень у 

пенітенціарній та пробаційній сферах. 

Доведено, що структура професійної компетентності персоналу органу 

пробації інтегрує її взаємозалежні та взаємозумовлені компоненти (мотиваційно-

ціннісний (мотивація професійної та навчальної діяльності); когнітивно-змістовний 

(професійні знання); когнітивно-діяльнісний (професійні вміння та навички); 

рефлексивний (самооцінка ефективності навчання). Визначено та описано критерії 

оцінювання даних компонентів, а також сформульовано шкалу рівнів компонентів 

досліджуваної якості: репродуктивний (низький), реконструктивний (середній); 

творчий (високий). 

4. Створено модель розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України, яка побудована з 

урахуванням положень андрагогічного, акмеологічного, компетентнісного, 

контекстного, суб’єктно-діяльнісного і системного підходів; фундаментальних 

принципів (формалізації, наступності, логічності, адекватності досліджуваним 

категоріям й об’єктивності), що детермінуються дидактичними принципами 

(науковості, послідовності, систематичності, взаємозв’язку навчання з життям, 

міждисциплінарної інтеграції, індивідуалізації та диференціації, рефлективності) й 

специфічними (партнерства й співробітництва) і складається з трьох структурних 

(методологічно-цільового, процесуально-змістового та діагностувально-

результативного) блоків. Модель є цілісним, інтегративним, логічним рівневим 

утворенням та адекватно представляє зміст, структуру, форми, методи, умови 

пізнавальної і практичної діяльності персоналу пробації, що навчаються у відомчих 

закладах ДКВС. 

Визначено й обґрунтовано комплекс організаційно-педагогічних умов 

розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації як сукупності 
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суб’єктивних та об’єктивних чинників, реалізація яких в освітньому процесі 

відомчих навчальних закладах ДКВС України сприяє підвищенню якості 

професійної підготовки й підвищенню кваліфікації та забезпечує розвиток цієї 

компетентності, а саме: врахування міжнародного досвіду пробації; створення 

навчально-методичного супроводу; використання інтерактивних методів та 

дистанційних технологій навчання; підготовка викладачів відомчих навчальних 

закладів до формування професійної компетентності персоналу органу пробації. 

Якісний аналіз результатів експерименту показав, що найбільших змін зазнав 

низький (репродуктивний) рівень професійної компетентності – його зниження мало 

місце в обох групах: в ЕГ – на 51,7% (з 57,5% до 5,8%), в КГ – на 39,0% (з 57,5% до 

18,5%). Дещо менші зміни відбулися щодо середнього (реконструктивного) рівня – 

його зростання мало місце в обох групах: в ЕГ – на 28,3% (з 28,8% до 57,1%), в КГ – 

на 24,3% (з 29,2% до 53,5%). Істотні зміни відбулися щодо високого (творчого) 

рівня – його зростання також мало місце в обох групах: в ЕГ – на 23,4% (з 13,7% до 

37,1%), в КГ – на 14,7% (з 13,3% до 28,0%). 

Результати експериментальної роботи засвідчили, що обґрунтовані автором 

модель та організаційно-педагогічні умови забезпечують ефективність розвитку 

професійної компетентності, оскільки відбулося зростання рівнів розвитку  

досліджуваної якості у учасників експериментальних груп за усіма показниками, 

тоді як рівні розвитку професійної компетентності слухачів КГ залишилися без 

суттєвих змін.  

5. Розроблено навчально-методичне забезпечення розвитку професійної 

компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних закладах Державної 

кримінально-виконавчої служби України. Його складовими стали навчальні 

програми первинної професійної підготовки персоналу органу пробації за очно-

дистанційною та дистанційною формами навчання, спеціалізовані курси підвищення 

кваліфікації (для роботи з повнолітніми та неповнолітніми суб’єктами пробації), а 

також навчально-методичні комплекси з реалізації відповідного навчання. 

Розроблено та впроваджено в освітній процес навчально-методичні посібники 

«Методика роботи працівника пробації з неповнолітніми» та «Основи професійної 

діяльності персоналу органу пробації», методичні рекомендації щодо написання 

випускної роботи слухачами первинної професійної підготовки персоналу органу 

пробації.  

Здійснене дослідження не вичерпує усіх аспектів дослідницького пошуку. 

Подальшого вивчення потребують проблеми форм і методів розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації; розвитку професійної культури та 

професійної етики персоналу пробації; адаптації прогресивних міжнародних 

практик навчання персоналу органу пробації у вітчизняні освітні реалії в умовах 

неформальної та інформальної освіти.  
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АНОТАЦІЇ 

Дука О. А. Розвиток професійної компетентності персоналу органу 

пробації у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої 

служби України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття вищої освіти ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Київ, 2019. 

Дисертація містить концептуальне осмислення проблеми розвитку 

професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних 

закладах Державної кримінально-виконавчої служби України. 

Розкрито організаційно-правові аспекти діяльності пробації в Україні, сутність 

пробації України, основні функцій, які має реалізовувати її персонал. 

Проаналізовано міжнародний досвід організації діяльності та професійної 

підготовки персоналу органу пробації. Окреслено основи професійної 



20 

компетентності персоналу органу пробації України. 

Виходячи із завдань та функцій пробації, виокремлено компоненти 

професійної компетентності персоналу органу пробації (мотиваційно-ціннісний; 

когнітивно-змістовний; когнітивно-діяльнісний; рефлексивний). Проаналізовано та 

визначено критерії оцінки даних компонентів, а також сформульовано шкалу рівнів 

кожного з них: репродуктивний (низький), реконструктивний (середній); творчий 

(високий). Створено модель розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації та експериментально обґрунтовано її ефективність на практиці. 

Визначено комплекс організаційно-педагогічних умов розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС 

України (врахування міжнародного досвіду пробації; навчально-методичний 

супровід розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації; 

інтерактивні та дистанційні методи навчання; підготовка викладачів до формування 

професійної компетентності персоналу органу пробації). 

Розроблено навчально-методичне забезпечення розвитку професійної 

компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних закладах Державної 

кримінально-виконавчої служби України. Укладено навчальні програми первинної 

професійної підготовки персоналу органу пробації за очно-дистанційною чи 

дистанційною формами навчання, спеціалізовані курси підвищення кваліфікації (для 

роботи з повнолітніми та неповнолітніми суб’єктами пробації), а також навчально-

методичні комплекси з реалізації відповідного навчання. Розроблено та 

впроваджено в освітній процес методичні рекомендації щодо написання випускної 

роботи. 

Ключові слова: пробація, персонал органу пробації, професійна 

компетентність, професійна компетентність персоналу органу пробації. 

 

Дука О. А. Развитие профессиональной компетентности персонала органа 

пробации в ведомственнных учебных заведениях Государственной уголовно-

исполнительной службы Украины.– Рукопись. 

Диссертация на соискание высшего образования степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика 

профессионального образования. – Институт педагогического образования и 

образования взрослых имени Ивана Зязюна, Киев, 2019.  

Диссертация содержит концептуальное осмысление проблемы развития 

профессиональной компетентности персонала органа пробации в ведомственных 

учебных заведениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. 

Раскрыто организационно-правовые аспекты деятельности пробации в 

Украине, понятие и содержание пробации Украины, основные функции ее 

персонала. Проанализирован международный опыт организации деятельности и 

профессиональной подготовки персонала органа пробации. Очерчены основы 

профессиональной компетентности персонала органа пробации Украины. 

Исходя из заданий и функций пробации, выделены компоненты 

профессиональной компетентности персонала органа пробации (мотивационно-

ценностный; когнитивно-содержательный; когнитивно-деятельностный; 

рефлексивный). Проанализированы и определены показатели и критерии 
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оценивания данных компонентов, а также сформулировано шкалу уровней каждого 

из них: репродуктивный (низкий), реконструктивный (средний); творческий 

(высокий). Создана модель развития профессиональной компетентности персонала 

органа пробации, состоящую из трех блоков (методологически-целевого, 

процессуально-содержательного, диагностурующе-результативного) и 

экспериментально обосновано ее эффективность на практике.  

Определено комплекс организационно-педагогических условий реализации 

модели развития профессиональной компетентности персонала органа пробации в 

ведомственных учебных заведениях Государственной уголовно-исполнительной 

службы Украины (использование международного опыта пробации; создание 

учебно-методического сопровождение развития профессиональной компетентности 

персонала органа пробации; использование интерактивных и дистанционных 

методов обучения; подготовка преподавателей к формированию профессиональной 

компетентности персонала органа пробации). 

Разработано учебно-методическое обеспечение развития профессиональной 

компетентности персонала органа пробации в ведомственных учебных заведениях 

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Разработаны учебные 

программы первоначальной профессиональной подготовки персонала органа 

пробации по очно-дистанционной и дистанционной формами обучения, 

специализированные курсы повышения квалификации, а также учебно-

методические комплексы по реализации соответствующего обучения.  

Ключевые слова: пробация, персонал органа пробации, профессиональная 

компетентность, профессиональная компетентность персонала органа пробации. 

 

 Duka O. A. Development of professional competence of the personnel of the 

probation at the departmental educational institutions of the State Criminal-

Executive Service of Ukraine. - Мanuscript. 

Dissertation for obtaining a higher education degree of the doctor of philosophy in 

the field of pedagogy in the specialty 13.00.04 – theory and methods of vocational 

education. – Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education, Kyiv, 2019. 

The dissertation contains conceptual comprehension of the problem of development 

of professional competence of the personnel of the probation in the departmental 

educational institutions of the State Criminal-Executive Service of Ukraine. 

The organizational and legal aspects of the activity of probation in Ukraine are 

defined, the concept and content of probation of Ukraine, its personnel, the main functions 

that should be realized by personnel of the probation body of Ukraine. The international 

experience of organization of activity and professional training of personnel of the 

probation body is analyzed. The basis of professional competence of the personnel of the 

probation body of Ukraine is defined. 

Proceeding from the tasks and functions of probation, the components of the 

professional competence of the personnel of the probation body are singled out. The 

criteria for evaluating these components are analyzed and determined, and the scale of 

levels of each criterion of professional competence of the probation officer is formulated: 

reproductive (low), reconstructive (average); creative (high) A model for developing the 

professional competence of the personnel of the probation was created and its 
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effectiveness in practice was substantiated.  

The purpose of the pedagogical experiment was to empirically prove the hypothesis 

that the level of development of professional competence of the staff of the probation 

could be increased in certain organizational and pedagogical conditions in the Bila 

Tserkva Center: using the international experience of probation, educational and 

methodological support for the development of professional competence of the staff of the 

probation, interactive and distant methods of its training , as well as training of teachers in 

the development of professional competence of students. The subjects of the experiment 

were the employees of the probation who studied in Bila Tserkva (144 listeners - 

experimental group) and Dnipro (92 listeners - control group) centers for the distance-

learning form (the primary vocational training). The aim of the establishing and forming 

stages of the experiment was to identify the level of development of all components of 

professional competence (motivational-valuable, cognitive-content, cognitive-activity and 

reflexive) of the experimental group and control group listeners at the beginning and end 

of full-time and distance learning with the help of relevant questionnaires and tests. If the 

students of the experimental group and the control group at the beginning of the study did 

not differ significantly in the level of development of all components of the professional 

competence of the probation (motivational-value, cognitive-content, cognitive-activity and 

reflexive), then during the training of the experimental group listeners due to the 

application of certain organizational -pedagogical conditions there was a significant 

increase in the level of development of all components of the professional competence of 

the staff of the probation, which is not happened in the control group. 

It is proved that the development of professional competence of the personnel of the 

probation in the departmental educational institutions of the State Criminal-Executive 

Service of Ukraine will be effective under the following conditions: using the international 

probation experience; educational and methodological support for the development of 

professional competence of the personnel of the probation; interactive and distance 

learning methods; training of teachers to form the professional competence of the staff of 

the probation. 

The educational and methodological support for the development of professional 

competence of probation personnel in the departmental educational institutions of the State 

Criminal-Executive Service of Ukraine has been developed. In particular, the curriculum 

of primary vocational training of the staff of the probation for internally-distance or 

distance learning forms, specialized training courses (for working with juvenile and adult 

probation subjects), as well as educational and methodical complexes for the 

implementation of the relevant training, have been worked out. The methodical 

recommendations for writing the final work by the students of primary vocational training 

of the personnel of the probation and several books "Method of work of the probation 

officer with juvenile" and "Fundamentals of professional activity of the probation staff" 

were developed and implemented in the educational process. 

Keywords: probation, probation personnel, professional competence, professional 

competence of the staff of the probation. 
 


