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ВСТУП 

 

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.  
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Методологічні засади створення служби пробації в Україні обґрунтовано у 

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

В. Меркулової, А. Степанюка, 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, 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 
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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 
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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 

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 
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зумовлює необхідність розроблення й експериментальної перевірки моделі, 

визначення та теоретичного обґрунтування організаційно-педагогічних умов, що 

уможливлюють розвиток професійної компетентності 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, 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, 
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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 компетентності 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  
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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 

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 
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закладах ДКВС України як відображення розгорнутого за змістом та 

пролонгованого у часі процесу навчання, побудованого з урахуванням положень 

методологічних підходів (андрагогічного, акмеологічного, компетентнісного, 

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 

практичних занять зі слухачами з числа персоналу органу пробації у відомчих 
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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] – 
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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 

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: 
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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. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ У ВІДОМЧИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

У розділі представлено результати аналізу сутності поняття пробація; 

здійснено теоретичний аналіз інституту пробації; висвітлено історію його 

розвитку; досліджено процес становлення пробації в Україні; схарактеризовано 

зміст професійної компетентності персоналу органу пробації України; висвітлено 

результати аналізу міжнародного досвіду організації діяльності та професійної 

підготовки персоналу органу  пробації. 

 

 

1.1. Ретроспективний аналіз становлення і розвитку інституту пробації 

 

Наразі 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 дуже 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 (безумовного) звільнення від покарання. 

Ще наприкінці XVIII ст. юридичною спільнотою провідних країн світу було 

констатовано неефективність застосування покарань, оскільки позбавлення волі 

стало неспроможним вирішити головне завдання кримінального покарання щодо 

соціальної реабілітації та виправлення правопорушників. Така констатація була 
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однією з передумов становлення інституту умовного засудження, на основі якого 

виник інститут пробації.  Відомий норвезький кримінолог Н. Крісті наголошує, 

що у другій половині ХХ ст. переважна більшість цивілізованих країн усвідомила 

«кризу покарання», кризу карної політики і карної юстиції, кризу поліцейського 

контролю (Кристи, Н., 2001, с. 214).  

У цьому сенсі суголосною є думка О. Богатирьової. Так дослідниця 

зазначає, що нині в усьому світі ставиться під сумнів доцільність покарання у 

вигляді позбавлення волі, яке проіснувавши впродовж двох століть, виявило свою 

неефективність. Світове співтовариство доводить необхідність скорочення сфери 

застосування покарання у виді позбавлення волі та розширення сфери 

застосування альтернативних покарань. Цьому процесу сприяло багато чинників, 

пов’язаних як із загальним процесом гуманізації державної політики 

демократичних країн у кримінально-правовій сфері, так із аналізом стану 

злочинності та неефективності судової практики застосування репресивних видів 

покарань, пов’язаних із позбавленням волі (Богатирьова, О., 2012, c. 180). 

Аналіз праць О. Абатурова (Абатуров, О., 2012); А. Абрамавич (Абрамович, 

А.,  2004);  А. Аккулєва (Аккулєв, А., 2013), О. Богатирьової (Богатирьова, О., 

2012; 2013); О. Беца (Беца, О., 2003); М. Гета (Гета, М., 2000); М. Калужиної 

(Калужина, М., 2014); С. Кубанцева, (Кубанцев, С., 2006); В. Романової 

(Романова, В., 2002); С. Саядян (Саядан, С., 2016); П. Тепляшина (Тепляшин, П., 

2002); Ю. Ткачевського (Ткачевський, Ю., 2003); Н. Хуторської (Хуторская, Н.,  

1992); Д. Ягунова (Ягунов, Д., 2006) та ін.) та ін. дає підстави для висновку, 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.  

Проаналізуємо зміст поняття «пробація». 

У «Словнику іноземних слів» пробація (лат., від probare – досліджувати, 

випробовувати) – випробування, дослідження, доказ. «Пробація» – переважно 

юридичний термін, який походить із західних правових систем і у перекладі з 

англійської означає – випробування або умовне звільнення (від покарання). 
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Пробація (лат. рrobatio – проба, випробування) – вид покарання у Великобританії, 

США, яке полягає у накладенні певних обмежень на здійснення засудженим своїх 

прав і свобод, встановленні спеціального нагляду за його поведінкою 

(Михайлова, І., 2009, с. 73). 

На початку пробація в англосаксонських країнах означала роботу з умовно 

засудженими, коли на них покладалося виконання певних обов’язків і певний 

період вони були під індивідуальним наглядом спеціальної посадової особи. 

Тобто, термін «пробація» вживався також в іншому значенні – як інститут, що 

супроводжує умовне засудження, або відстрочку винесеного вироку (Дворянсков, 

И.,Сергеева, В., Баталин, Д, 2004, с. 37). Проте у подальшому у законодавстві 

більшості країн, зокрема США й Великої Британії, просте відтермінування 

(умовне засудження) й відтермінування ув’язнення  (пробація) були закріплені в 

якості самостійних санкцій, що не дозволяє говорити про їх тотожність 

(Богатирьова, О., 2013, с.260). 

У підручнику «Сучасне американське кримінальне право» подано таке 

визначення: «Пробація (від англ. Probation – випробування) – форма умовного 

засудження, що набула поширення у практиці судів Великобританії, США і 

деяких інших держав (Никифоров, Б., Решетников, Ф., 1990). 

Як зазначає С. Лісон, пробація – це система, яка надає злочинцям 

можливість реформуватися. Замість того, щоб бути покараними, ці злочинці 

умовно звільняються під нагляд досвідченого соціального працівника, офіцера 

пробації, який упродовж певного часу  здійснює нагляд за злочинцями, 

намагаючись змінити певні риси останніх (Leeson, C., 1914). 

Сутність пробації полягає у випробуванні певних категорій злочинців 

спеціальними юридичними обов’язками, поєднаними з наданням їм різної 

допомоги реабілітаційного характеру. Її мета полягає у ефективному виправленні 

засуджених та зведенням до мінімуму, наскільки це можливо, кримінального 

рецидиву з їхнього боку. Важливою складовою виступає дослідження 

особистості, яке дозволяє отримати картину моральних цінностей конкретних 

правопорушників, визначити перспективи виховної та соціально-психологічної 
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роботи з ними (Служба пробації: концепція, засади діяльності, організаційна 

структура). Отже, пробація, з одного боку, поєднує елементи контролю, з іншого 

– сфокусована на індивідуальній роботі з засудженим, його супроводі та 

підтримці більше ніж на покаранні, що обумовлено її ресоціалізаційним 

спрямуванням. 

У резолюції Ради ООН з економічних і соціальних питань (1951 р.) 

пробацію схарактеризовано як «режим утримування на випробувальному терміні 

певної частини засуджених» і подано рекомендації щодо її широкого 

використання у національній кримінальній юстиції країн з різними правовими 

системами (Гета, М., 2000, с.8). 

Правилами Ради Європи з пробації цим терміном визначається система 

виконання у суспільстві покарань, призначених правопорушнику, що включає 

коло заходів виховного впливу, таких як нагляд, контроль та надання допомоги, 

що мають на меті залучення засудженого до суспільного життя та забезпечення 

безпеки суспільства (Правила Ради Європи).  

З наведених визначень можна зробити висновок, що пробація –  широке 

поняття, яке 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. Тотожну думку знаходимо у О. Богатирьової, яка 

наголошує, що пробація – це одночасно і новостворений соціальний інститут, що 

працює разом з пенітенціарною системою і багатофункціональна система, що 

реалізується як процес виконання кримінального покарання; як процес 

виправлення та розвитку особистості засудженого; як форма соціально-правового 

контролю; міра попередження правопорушень під час відбування покарання і 

рецидиву злочинів після звільнення, а також засіб ресоціалізації засуджених 

(Богатирьова, О., 2013, с.257). 

Слід зауважити, що характерною особливістю інституту відтермінування 

покарання є відсутність загальноприйнятого терміну незалежно від 

приналежності до певної правової системи. Зокрема, вживаються такі терміни: 
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призупинення покарання із випробування (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) і умовне відтермінування виконання покарання (Сан-

Маріно), пробація (Велика Британія, США, Швеція). Наведена термінологія, на 

думку В. Романової, означає одне й те саме – звільнення особи, винної у скоєнні 

злочину, на певний випробувальний термін від виконання покарання з вимогою 

від неї певної поведінки, недотримання якої призводить до реального покарання 

(Романова, В., 2002). 

У цьому контексті доцільно навести думку Н. Хуторської, яка вважає, що 

умовне засудження з наглядом або без нього є результатом послідовного розвитку 

і модифікації існуючої правової практики, а не законотворчості певної країни, що 

багато у чому визначено англо-саксонською системою, до якої належать зазначені 

країни, де судовий прецедент є одним із головних джерел права (Хуторская, Н., 

1972, с.5). 

У країнах Європи пробацію здійснюють служби пробації, що дістали свою 

назву від зазначеного альтернативного виду покарання. Головне завдання служби 

пробації полягає у ресоціалізації засудженої особи та повернення її у соціум 

право слухняним громадянином (Богатирьова, О., 2013, c. 196). 

Як зазначають О. Беца та Г. Овчарова у більшості країн Європи для 

виконання багатьох альтернативних видів покарань створені спеціалізовані 

органи – служба пробації. Це державна служба, яка знаходиться поза поліцією та 

в’язницею, отримала свою назву від одного з найбільш поширених за кордоном 

видів альтернативних покарань – пробації, тобто випробування умовним 

засудженням та відстрочкою від виконання вироку. Як альтернативна ув’язненню 

санкція пробація (випробування) полягає у встановленні нагляду за злочинцем, 

котрий залишається в суспільстві, але судом на нього покладені певні 

зобов’язання й обмеження. Правила вимагають від нього відвідувати денні центри 

пробації, періодично зустрічатися з наглядовим офіцером, брати участь у певних 
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різновидах діяльності, передбачених положенням про пробацію, дотримуватися 

законослухняної поведінки. Цю санкцію виконує служба пробації, головна мета 

якої полягає в захисті суспільства, попередженні повторних злочинів, сприянні 

реінтеграції правопорушника в суспільство (Беца, О., Овчарова, Г.). 

Відповідно до Правил Ради Європи про пробацію (Рекомендація 

CM/Rec (2010)1) метою служби пробації є скорочення рецидивної злочинності 

шляхом встановлення позитивних взаємин з правопорушниками для здійснення 

контролю (включаючи нагляд в необхідних випадках), керівництва і надання їм 

допомоги, а також залучення їх в суспільне життя. Таким чином пробація сприяє 

забезпеченню безпеки суспільства і справедливому здійсненню правосуддя 

(Правила Ради Європи про пробацію). 

Загалом переваги пробації можна розглядати на трьох рівнях: особи, яка 

вчинила правопорушення, суспільства (громади), держави. 

Для особи, яка вчинила правопорушення: можливість змінитися без 

перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), підтримка на 

шляху до змін; збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді, збереження 

роботи та житла; позитивний соціальний ефект: особа не втрачає соціальні зв’язки 

та шанс створити сім’ю. Для суспільства (громади): забезпечення захисту 

громади від вчинення повторних злочинів; справедливе здійснення правосуддя: 

баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди 

та інтересам членів суспільства. Для держави: зниження злочинності; зниження 

кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі; позитивний економічний ефект: 

утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для 

держави, ніж перебування на пробації; а також залишаючись у суспільстві особа 

не втрачає роботу та сплачує внески у бюджет; дотримання міжнародних 

стандартів. 

Отже застосування альтернативних кримінально-правових заходів окрім 

гуманних засад ґрунтується й на прагматичних аргументах, зокрема економії 

витрат на утримання ув’язнених та його наслідків (наприклад, нині суспільству 

США утримання ув’язнених коштують близько 35 млрд. доларів на рік, що 
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приблизно удвічі більше національного бюджету, призначеного на добробут 

населення (Arbon, J., Hockin, J.et al. The California Prison and Rehabilitation 

System).  Очевидно, що ефективне застосування карно-правових заходів без 

ізоляції засуджених дозволило би значною мірою забезпечити заощадження 

державних коштів. З економічної точки зору утримання пробації для держави 

дешевше, ніж витрати на утримання місць позбавлення волі (інфраструктура, 

персонал, утримання засуджених). Наприклад у Швеції, Фінляндії, Естонії та 

Румунії витрати на організацію пробації щодо однієї особи у десять-одинадцять 

разів менше, ніж витрати на одного ув’язненого. Тоді як суспільству США 

утримання ув’язнених коштують близько 35 млрд. доларів на рік, що приблизно 

удвічі більше національного бюджету, призначеного на добробут населення (The 

California). Співвідношення персоналу та утримуваних у в’язницях  складає 

майже один до одного, а персоналу пробації до її клієнтів – більше ніж один до 

двадцяти.   

У 1951 році Економічна та соціальна рада ООН висловилася на підтримку 

максимально можливого поширення пробації на правовій мапі світу у країнах з 

різним рівнем соціально-економічного розвитку та культури пенітенціарної 

практики, а вже у 1981 р. було створено Європейську організацію пробації (СЕР) 

з метою узагальнення та поширення досвіду роботи і розвитку пробації в країнах 

Європи, а також підвищення професіоналізму в сфері пробації на національному 

та європейському рівні (Probation in Europe).  

Слід зазначити, що у 1981 р. було створено Європейську організацію 

пробації (СЕР) з метою узагальнення та поширення досвіду роботи і розвитку 

пробації в країнах Європи, а також підвищення професіоналізму в сфері пробації 

на національному та європейському рівні (Probation in Europe).  

З 1981 р. ООН та Рада Європи ухвалювали документи, спрямовані на 

розширення заходів, альтернативних тюремному ув’язненню. Основні з них:  

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №45/110 про Стандартні мінімальні 

правила ООН щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські 

правила, 1990р.), Рекомендація №R(92)16 Комітету Міністрів Ради Європи про 
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Європейські правила стосовно альтернативних покарань і заходів. Загалом 

ухвалено близько 20 резолюцій, спрямованих на розвиток у країнах учасницях 

ООН або Ради Європи заходів, альтернативних тюремному ув’язненню.  

Пробація здобула позитивну оцінку і у Мінімальних стандартних правилах 

ООН, присвячених заходам, не пов’язаним із ув’язненням («Токійські правила»), 

які було прийнято Генеральною Асамблеєю ООН 14 грудня 1990 р. 

Орієнтири ресоціалізації правопорушників представлено у Рекомендації 

(92)16 про європейські правила щодо застосування суспільних санкцій, прийнятій 

у 1992 р. Радою Європи, а також рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи: 

Рекомендація № К 22(99), від 30.09.199 р.; Рекомендація К(97)12 від 10.09.1997 р. 

і Рекомендація К (2003)22 від 24.09.2003 р. 

Сьогодні пробація є невід’ємним складником системи кримінальної юстиції 

у європейських країнах. Важливим документом, який визначає європейські 

принципи пробації, стала Рекомендація №СМ/(2010)1 Комітету Міністрів Ради 

Європи про Правила Ради Європи з пробації (Правила Ради Європи з пробації).  

Правила містять 17 положень, які є обов’язковими для країн – членів Ради 

Європи.  

Розглянемо окремі з них, які лягли в основу Закону України «Про 

пробацію». 

 Мета служби пробації – скорочення рецидивної злочинності шляхом 

встановлення позитивних взаємин з правопорушниками для здійснення контролю 

(включаючи нагляд у необхідних випадках), керівництва та надання їм допомоги, 

а також залучення до життя у суспільстві. Таким чином пробація сприяє 

забезпеченню безпеки суспільства та справедливому відправленню правосуддя.  

 Служба пробації повинна ураховувати особливості особистості 

правопорушників, їх особисті обставини та проблеми для того, щоб поводитися з 

ними справедливо. Виховний вплив повинен здійснюватися без будь-якої 

дискримінації.  
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 При виконанні будь якого покарання або заходу служба пробації не 

повинна покладати обмеження прав засуджених, що перевищують обмеження , 

встановлені судом.  

 Служба пробації, її мета та завдання, а також взаємовідносини з 

державними органами повинні бути закріплені у законі (Правила Ради Європи з 

пробації). 

Ван Кальмтоут, Дж. Робертс та С. Віндінг зауважують, що крім офіційних 

місій і стратегічних завдань, дедалі більшого значення надається чіткому 

формулюванню принципів та етики, на яких має базуватись робота служби 

пробації. Вони можуть бути частиною офіційної місії, правил або стандартів 

пробації, або правил, які містяться в посібниках з етичних питань для соціальних 

працівників. Порівняння таких принципів та етичних правил показує, що 

більшість служб пробації мають багато спільного (Кальмтоут, А., 2005, c. 120).  

Вчені називають універсальні, на їхню думку, (спільні) принципи для служб 

пробації: 

 повага до недоторканості приватного життя клієнта пробації; 

 відкритість; відповідальність; повага до незалежності клієнта; 

 добровільність: правопорушник сам вирішує, чи потрібна йому 

допомога, і добровільно звертається по неї; 

 реалізм, тобто встановлення реальних цілей спільно з клієнтом, 

виходячи з його конкретної ситуації, та підготування його до тих труднощів, на 

які йому доведеться наразитися після відбуття санкції; 

 помірність втручання: слід застосовувати лише мінімально необхідну 

кількість сили або примусу; і якщо це можливо, умови для клієнта у в’язниці, на 

пробації або у випадку інших санкцій, не пов’язаних із позбавленням волі, мають 

відповідати умовам за межами системи кримінального судочинства; 

 принцип вчасного втручання: задля забезпечення ефективної реакції 

на правопорушення та можливості ефективно працювати зі справою, офіцер 

пробації повинен мати можливість установити контакт з клієнтом на ранніх 

етапах кримінального переслідування; 
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 принцип послідовності втручання; готовність співпрацювати з іншими 

організаціями; 

 прозорість: звітувати перед відповідними органами, які беруть участь 

у процесі кримінального судочинства, про перебіг роботи з клієнтом, а також 

надавати клієнтам зрозумілу інформацію про систему та обставини, в яких вони 

опинилися в результаті того, що вчинили злочин; 

 мотивація: забезпечувати активну участь клієнтів у виправленні 

наслідків злочину (Кальмтоут, А., 2005, c. 120). 

Великою мірою успішність діяльності інституту пробації залежить від рівня 

компетентності її персоналу. Так у Правилах Ради Європи про пробацію 

визначено вимоги до персоналу служби пробації та професійної підготовки 

працівників служби пробації.  

Зокрема йдеться про те, що:  

- служба пробації повинна працювати так, щоб завоювати повагу інших 

правоохоронних органів і суспільства, завдяки статусу і роботі співробітників 

служби пробації. Відповідні органи повинні сприяти досягненню цієї мети, 

забезпечуючи службу необхідними ресурсами, якісним підбором і 

комплектуванням кадрами, адекватним (задовільним) грошовим забезпеченням 

співробітників і хорошим керівництвом; 

- співробітники повинні підбиратися і призначатися на посади відповідно до 

прийнятих вимог, серед яких особливу увагу слід приділяти чесності, гуманності, 

професіоналізму і особистим якостям, необхідним для виконання складних 

обов’язків, які на них покладаються; 

- усі співробітники повинні мати можливість здобуття освіти і підготовки, 

відповідно їх ролі і рівню професійних обов’язків; 

- усі співробітники повинні пройти первинну підготовку і набути необхідні 

навички, знання і ціннісні орієнтації.  

Слід оцінити знання співробітників в установленому порядку з присвоєнням 

кваліфікації, яка підтверджує рівень отриманої підготовки (Правила Ради Європи 

про пробацію). 
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За час свого існування пробація зазнала ряд докорінних трансформацій. З 

розвитком інституту змінювалися і погляди на нього. Якщо на ранній стадії 

розвитку (приблизно до 1935 р.) вважалося, що її санкції вичерпуються 

спостереженням за засудженими особами, то напередодні другої світової війни і 

після неї, в літературі значно поменшало ототожнень пробації із звичайною 

пильністю. На початку 70-х років ХХ ст. інститут пробації уже брали до уваги як 

один із засобів, сприяння досягненню певних успіхів у зниженні рецидивної 

злочинності (Хуторская, Н., 1992). 

Утім, вважаємо, що соціально-політична обумовленість і функції інституту 

пробації сформувалися не тільки як науково обґрунтований процес пошуку 

оптимальних гуманістичних засобів ресоціалізації членів суспільства, котрі 

опинилися у конфлікті із кримінальним законом, а й значною мірою як результат 

зусиль кримінологів та пенітенціаріїв щодо пошуку шляхів виходу із кризи карної 

політики та тюремної системи як такої. 

Проаналізуємо більш детально розвиток інституту пробації в Україні. 

Карно-виконавча політика України як одна із найбільш важливих елементів 

політики держави у боротьбі із злочинністю зазнала останнім часом суттєвих 

трансформацій та набула особливостей, одна з яких полягає у пошуках і 

правовому закріпленні системи покарань і заходів без ізоляції від суспільства. 

Серед заходів, не пов’язаних із позбавленням волі, є пробація та її різновиди, що 

широко використовуються у світовій практиці. Так серед пріоритетних шляхів 

реформування Державної кримінально виконавчої служби (ДКВС) України, 

визначених Концепцією державної політики у сфері її реформування, 

передбачено створення правових та матеріально-технічних умов для 

реформування кримінально виконавчої інспекції у службу пробації (Янчук, О., 

2013, c. 29).  

Кримінальний кодекс України, як і відповідні законодавства окремих інших 

країн передбачає депеналізацію дій, що не мають високої суспільної загрози, 

розширення сфери застосування покарань без позбавлення волі. В оновленому 

карному Кодексі передбачено новий інститут, інститут пробації, заснований на 
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випробуванні менш небезпечних злочинців в умовах їх звільнення від покарання. 

В Україні, як зазначає О. Мицька, це зовсім новий інститут, за допомогою якого 

особи, які вчинили кримінальні проступки (правопорушення) та злочини, можуть 

залишатися повноцінними членами суспільства без застосування ізоляції. 

(Мицька, О., 2013, c. 404). 

Мета пробаційної діяльності обумовлює її концептуальне спрямовання. 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про пробацію» полягає у забезпеченні 

безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню 

ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, 

що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру 

їхньої відповідальності (Закон України «Про пробацію», 2015).   

Процес становлення і розвитку інституту пробації в Україні був нелегким. 

Це – питання, як підкреслює Д. Ягунов, докорінного переосмислення сутності 

кримінально-виконавчої діяльності та соціальної роботи зі злочинцями, глибокого 

аналізу цілей покарання в умовах глобалізованого суспільства тощо. Саме тому 

значущість формулювання основоположних засад системи пробації в Україні є 

наріжним каменем подальшого реформування системи кримінальної юстиції в 

Україні (Ягунов, Д., 2012).   

Заслуговує на увагу історія створення Закону України Про пробацію, яка 

тривала майже 13 років. Основні етапи цього процесу:  

1) 28 травня 2002 р. – доручення Кабінету Міністрів України за № 3974/84 

Державному департаменту України з питань виконання покарань щодо 

погодження пропозицій зі створення служби пробації в Україні; 

2) 8 квітня 2008 р. підготовлено Концепцію реформування кримінальної 

юстиції України, затверджену Указом Президента України № 311/2008;  

3) 25 квітня 2008 р. Указом Президента України № 401/2008 схвалено 

Концепцію реформування Державної кримінально- виконавчої служби України; 

4) листопад 2008 р. у Верховній Раді України зареєстровано проекти 

Законів України «Про службу пробації» (реєстр. № 3412) та «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України « (реєстр. № 3413);  
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5) 9 грудня 2010 р. видано Указ Президента України «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади» № 1085/2010 у відповідності до 

якого створено Державну пенітенціарну службу України;  

6) 24 травня 2011 р. Указом Президента України №597/2011 схвалено 

Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні;  

7) 8 листопада 2012 р. Указом Президента України № 631/2012 схвалено  

Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-

виконавчої служби України;  

8) 4 січня 2013 р. у Верховній Раді України зареєстрований проект Закону 

«Про службу пробації» та проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» (за № 1197 и №1198);  

9) 18 січня 2013 р. у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону 

«Про пробацію» (№ 1197); 

10) 5 лютого 2015 р. на засіданні пленарної сесії Верховної Ради України за 

підсумками розгляду у другому читанні прийнято у цілому Закон України «Про 

пробацію». 

Отже Закон України «Про пробацію» було прийнято Верховною Радою 

України 5 лютого 2015 р. (введено у дію 28 серпня 2015 року) (Закон України 

«Про пробацію», 2015). Закон розроблено з урахуванням міжнародного та 

європейського досвіду пробації, а його прийняття сприяло реальному 

наближенню української системи юстиції до міжнародних стандартів. 

Пробація відповідно до ст. 2 Закону України «Про пробацію» – це  система 

наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються до засуджених за 

рішенням суду та відповідно до закону, виконання певних видів кримінальних 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, 

що характеризує обвинуваченого) (Закон України «Про пробацію», 2015). 

Структуру системи органів вітчизняної пробації зображено на рис. 1.1.1. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ВЕРТИКАЛЬ ПРОБАЦІЇ

МІНІСТР ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Державна установа «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ»

(штат 152) 

24 ФІЛІЇ ДУ «Центр пробації» в кожній області: 
керівник філії та спеціалісти (5-10 осіб)

(штат 173)

Центральний 
рівень

Регіональний 
рівень

Районний 
рівень

559 уповноважених органів з питань пробації

(штат 3115)

Центральний рівень

Регіональний рівень

 

 Рис. 1.1.1. Організаційна  вертикаль пробації 

 

Загальну правову базу органу пробації в Україні представлено на рис 1.1.2. 

• Закон України "Про пробацію" (2015 рік)
• Закон України про внесення змін до інших законів у зв’язку з прийняттям

Закону України «Про пробацію» (2016 рік)

• Підзаконні акти:
• про підготовку досудової доповіді;
• про затвердження методики оцінки ризиків вчинення повторного

правопорушення (2 проекти – діти, дорослі);
• про розробку та затвердження пробаційних програм;
• про реалізацію пробаційних програм;
• про здійснення нагляду і соціально-виховної роботи з суб’єктами пробації

(проект);
• про участь пробації у підготовці засуджених до звільнення з місць

позбавлення волі;
• типові положення про уповноважені підрозділи та сектори ювенальної

пробації;
• про волонтерську діяльність у пробації;
• про порядок внесення даних та використання даних реєстру засуджених та

осіб, узятих під варту (проект);

ПРАВОВАБАЗАПРОБАЦІЇ

 

Рис. 1.1.2. Законодавча база органу пробації України 

 

Слід окремо зупинитися на принципах та етичних аспектах пробаційної 

роботи. Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про пробацію» пробація 

ґрунтується на принципах: справедливості; законності; невідворотності 

виконання покарань; дотримання прав і свобод людини і громадянина; поваги до 
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людської гідності; рівності перед законом; диференційованого та індивідуального 

підходу; конфіденційності; неупередженості; взаємодії з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та громадянами  

(Закон України «Про пробацію», 2015). 

Служба пробації, повинна взаємодіяти з іншими органами і установами 

системи юстиції, з відомствами, що забезпечують її діяльність, і громадськістю 

для ефективного виконання своїх обов’язків і функцій. Такі рекомендації містять 

Правила Ради Європи про пробацію та Мінімальні стандартні правила Організації 

Об’єднаних Націй по відношенню до заходів, не пов’язаних з тюремним 

ув’язненням (Токійські правила), норми яких імплементовано й у вітчизняне 

законодавство у сфері пробації. Мультидисциплінарний підхід до надання 

пробаційних послуг у злагодженій взаємодії з правоохоронними органами, 

закладами освіти та охорони здоров’я, соціальними службами, громадськими 

організаціями, судовою системою, центрами зайнятості, молодіжними 

організаціями довів.  

Невід’ємною складовою виконання завдань пробації є соціальна підтримка 

суб’єктів пробації, впровадження системи реабілітаційних та корекційних 

програм, заходів постпенітенціарної опіки та соціального патронажу осіб, 

звільнених з установ виконання покарань. Отже, з педагогічної точки зору 

основою суб’єкт-суб’єктних відносин, що виникають і реалізуються у сфері 

пробації, є соціальна робота. Оскільки суб’єкт пробації залишається у суспільстві, 

є можливість впровадити усі наявні у громаді ресурси для з метою його 

ресоціалізації. Таким чином проведення соціально-виховної роботи службою 

пробації є одним із найбільш пріоритетних напрямів професійної діяльності її 

персоналу.  

У зв’язку із викладеним особливого значення набуває співпраця із 

соціальними службами та залучення волонтерів (Кирилюк, В., 2013, c. 404); 

(Правила Ради Європи); (Токійські правила).   

Слід підкреслити, що соціально-виховну роботу персонал органу пробації 

проводить з усіма категоріями суб’єктів пробації, окрім осіб, стосовно яких 
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готується досудова доповідь, та засуджених до обмеження волі, які 

направляються для відбування покарання до виправних центрі (Закон України 

«Про пробацію», 2015). Під час реалізації своїх посадових обов’язків, персонал 

пробації має застосовувати на практиці відповідні теоретичні знання й навички 

щодо великого кола питань (підготовки досудових доповідей стосовно 

обвинувачених; здійснення нагляду за засудженими до покарань у вигляді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

громадських робіт, виправних робіт, особами, яким покарання у виді обмеження 

волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді 

громадських робіт або виправних робіт та ін..; направлення засуджених до 

обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів; реалізації 

пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням; проведення соціально-виховної роботи із засудженими та ін.) 

((ст.6. Закон України «Про пробацію», 2015).  

Отже на службу пробації покладається виконання важливих завдань, 

ефективність виконання яких набагато залежить від професіоналізму її персоналу. 

Як підкреслюють дослідники, нині ДКВС України потребує високопрофесійного, 

високоморального, духовно розвинутого і фізично підготовленого працівника, 

здатного виконувати покладені на нього соціально значимі функції на основі 

сучасних підходів і методів роботи. Це завдання неможливо виконати без 

належної професійної підготовки персоналу органів і установ виконання покарань 

(Зінченко, С., 2008). Водночас, дослідники зауважують, що в органах пробації 

працює переважно персонал не з педагогічною, а з юридичною освітою (Оліфір, 

О., 2017). 

Складний і відповідальний характер професійної діяльності персоналу 

органу пробації обумовлюють об’єктивну потребу у вдосконаленні системи 

професійної підготовки і підвищення  цієї категорії працівників ДКВС України. 

Саме від рівня їх професійної готовності, уміння швидко і правильно 

орієнтуватись у складних ситуаціях службово-професійної діяльності, здатності 
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приймати нестандартні рішення значною мірою залежить успішність виконання 

поставлених перед пробацією завдань.  

За таких умов особливого значення набуває ефективність діяльності 

відомчих навчальних закладах ДКВС України, що здійснюють професійну 

підготовку пенітенціарного персоналу, яка забезпечує розширення пізнавальної 

активності й активізацію інтелекту персоналу, розвиток професійних та 

особистісних якостей особистості, її духовного та творчого потенціалу (Дука О. 

А. c. 112– 120). 

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. 

В Академії Державної пенітенціарної служби підготовка персоналу 

уповноважених органів пробації здійснюється з 2017 р. на другому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю «Право».  

Білоцерківський центр було засновано у 2001 р. завдяки реалізації в Україні 

програми Ради Європи «Підтримка юридичних реформ у Східній Європі». З 

прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про пробацію» (2015 р.) 

вирішення завдання щодо перепрофілювання та навчання співробітників 

кримінально-виконавчої інспекції для створення служби пробації Управлінням 

кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України 

(нині Державна установа "Центр пробації") було доручено Білоцерківському 

центру. Головною ознакою центру є його відповідність навчальним закладам, 

створеним за європейськими стандартами, що здійснюють апробацію та 

поширення кращих європейських пенітенціарних і освітніх практик.  

Враховуючи важливість визначених Урядом України та Міністерством 



32 

 

юстиції України завдань, керівництво Білоцерківського центру у 2015 р. 

ініціювало переформатування діючої структури навчального закладу та 

організаційно-штатні зміни. Було створено цикл пробації та центр дистанційного 

навчання персоналу пробації (навчально-методичний кабінет дистанційного 

навчання). 

Наразі підготовка персоналу в навчальному закладі здійснюється за такими 

видами: 

1) первинна професійна підготовка, 

2) підвищення кваліфікації, 

3) первинна професійна підготовка персоналу уповноважених органів з 

питань пробації (очно-заочної форми навчання), 

4) онлайн (дистанційне) навчання персоналу уповноважених органів з 

питань пробації. 

На сьогоднішній день педагогічним колективом центру за практичної  

підтримки Міністерства юстиції України та сприяння міжнародних проектів 

впроваджено ряд інновацій. Зокрема, у розроблені і оновлені у 2017-2018 рр.  

навчальні програми увійшли освітні інновації (навчання впродовж життя, освіта 

дорослих (андрагогіка), компетентнісний підхід, інтерактивне навчання, 

інформаційно-комунікативні та мультимедійні освітні технології, методологія 

випереджаючого змісту освіти та ін); пробаційні інновації (оцінка ризиків 

вчинення повторного кримінального правопорушення, комунікативні навички та 

мотиваційне інтерв’ювання, управління справами (кейс-менеджмент), пробаційні 

програми, основи ефективного управління в пробації та ін.); пенітенціарн 

інноваціїі (міжнародні стандарти поводження із засудженими, національний 

превентивний механізм, динамічна безпека, просоціальне моделювання, 

когнітивно-поведінкове втручання, сучасний в’язничний менеджмент, 

реінтеграційні програми для засуджених та ін.) інновації щодо охорони здоров’я 

засуджених. 

Слід зауважити, що персонал Білоцерківського центру першим у 

пенітенціарній системі України реалізував такі інновації як навчання персоналу 
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органу пробації новим методикам та інструментам роботи, реалізації пробаційних 

програм і реабілітаційної програми "Курс розвитку соціальних та життєвих 

навичок у засуджених", проведення викладачами занять із засудженими ДУ «БВК 

(№35)», впровадження дистанційного (он-лайн) навчання персоналу. 

Важливою інновацією для усієї пенітенціарної системи України стало 

запровадження он-лайн (дистанційного) навчання, яке повноцінно розпочалося 

11.02. 2019 р. (доручення в.о. Державного секретаря Міністерства юстиції 

України від 05.02.2019 р. за № 41/1.3/48-19). На сьогодні таке навчання пройшло 

53 особи. 

Загалом за час існування навчання в центрі пройшло близько 34 тис. 

персоналу, 30 різних категорій посад за 42 різними навчальними програмами. 

Кількість слухачів органу пробації, які закінчили навчання в 

Білоцерківському центрі у 2015 - 2018 роках складає 3217 особи. У 2018 р. 

пройшло навчання 584 працівників органу пробації (з них 241 особа за 

навчальною програмою з реалізації пробаційних програм) (див. табл. 1.1.1). 

Таблиця 1.1.1. 

Кількість слухачів які, завершили навчання за навчальною програмою 

у 2015 – 2016 рр. 

№ 

п/п 

Рік Кількість слухачів, які завершили навчання 

за навчальною програмою: 

 

ПК(неповн.) ПК(повноліт) 

ППП 

очно-

дист. 

ППП 

очно-

заоч. 

Всього: 

1 2015 рік 695 ос. - - - 695 

2 2016 рік 
222 ос. 638 ос. 

135 

ос. 
- 995 

3 2017 рік 257 186 122 378 943 

  ПК пробаційні програми    

4. 2018 рік 241 (пробац.програми)  343 584 

 Всього 1174 +824, +241  257  721 3217 

 

У І півріччі 2019 року заплановано навчання 318 працівників органу 

пробації, з них 242 особи проходитимуть підвищення кваліфікації з реалізації 

пробаційних програм. 
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Персонал Центру бере участь в організації і проведенні теоретичних, 

науково-експериментальних та прикладних дослідженнях Принципово новим у 

навчанні персоналу органу пробації є зміна парадигми навчання на утвердження 

гуманістичних та демократичних цінностей, верховенство права, й зокрема 

шляхом переорієнтації сутності виконання кримінальних покарань на 

реабілітацію та соціальну реінтеграцію засуджених, зменшення скоєння 

повторних злочинів і убезпечення цим громадян України.   

Як то було зазначено вище переважна більшість зарубіжних країн мають 

багаторічний досвід підготовки персоналу для системи пробації. З метою 

виявлення його конструктивних ідей було проаналізовано зарубіжний досвід 

підготовки та розвитку професійної професійної компетентності персоналу 

органу пробації, результати якого представлено у наступному підрозділі. 

 

 

1.2. Аналіз зарубіжного досвіду підготовки персоналу пробації та 

особливостей розвитку їхньої професійної професійної компетентності  

 

У багатьох країнах світу (Великій Британії, США, Франції та ін.)  інститут 

пробації має понад 200 літню історію та цікавий досвід. Отже перед вітчизняними 

науковцями постає завдання щодо вивчення, аналізу, узагальнення та 

виокремлення конструктивних ідей цього досвіду. Підкреслимо, нині у 

педагогічних дослідженнях активно використовується порівняльний метод, що 

має, на думку учених, як пізнавальний, так і практичний потенціал. 

Історична ретроспектива свідчить, що перші пробаційні механізми було 

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

ін. Питання створення і поширення пробації обговорювалися на перших 

Міжнародних тюремних конгресах у Лондоні (1872 р.) і Римі (1885 р.), на з’їзді 

Союзу міжнародного права у Брюселі (1889 р.), а також на 4-му Міжнародному 

тюремному конгресі, який відбувся у Санк-Петербурзі у 1890 р. (Таганцев, Н., 

1994, с.250).  



35 

 

Щодо першості введення пробації – у Великій Британії чи то США – 

існують різні точки зору. Так, на думку, А. Піонтковського, цей інститут  було 

започатковано у 1869 р. у Північній Америці (Пионтковский, А., 1894, с.40-41). 

Тоді як Фон Ліст вважає, що витоки пробації знаходяться у Франції, де тюремний 

реформатор Беранже вперше запропонував умовне засудження (Лист, Ф., 2004, 

с.43-44). Інші дослідники доводять, що перше умовне засудження було 

запроваджено у Великій Британії, де Ворвікширський магістратський суд з 1820-х 

рр. почав використовувати виключно формальне покарання для неповнолітніх у 

вигляді одного дня ув’язнення з одночасною передачею правопорушників під 

нагляд роботодавців або батьків. Пізніше цей інститут було закріплено Законом 

1887 р. «Про випробування уперше засуджених», а у 1907 р.  набув чинності 

Закон «Про випробування злочинців», згідно з яким певні категорії дрібних 

злочинців звільнювали «на пробацію» (on probation) (Ягунов). У Нідерландах 

служба пробації почала діяти на основі християнської благодійності у 1823 р. Тоді 

як у Данії приватні організації почали активно допомагати звільненим ув’язненим 

з 1850 р., а вже у 1905 р. з в’язниць  почали звільняти осіб на певних умовах 

проходження ними пробації, яку забезпечували такі організації (Беца, О., 2003, с. 

30). У континентальній Європі умовне засудження було регламентовано у 

кримінальному законодавстві Бельгії (1888 р.) (Ткачевский, Ю., 2003, с. 36). 

На даний час у провідних країнах світу створено достатньо розвинені та 

усталені системи органів пробації, які вибудувані на основі узагальнення 

теоретичних і практичних досліджень. Загальний аналіз практики пробації 

зарубіжних країн свідчить, що вона має різні організаційні та функціональні 

особливості, які переважно обумовлені усвідомленням змісту цих інститутів у 

кримінально-правовому полі країни, проте цілі і засоби їх досягнення є певною 

мірою подібними.   

Слід підкреслити, що окрім відсутності загальноприйнятого терміну 

інституту відтермінування покарання, у різних країнах є відмінності і у характері, 

функціях та організаційній структурі служби пробації. Так, в одних державах 

закон визначає пробацію як покарання (наприклад, Швеція, Фінляндія, Латвія), у 
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других – відносить до інших заходів карно-правового характеру (наприклад, 

Велика Британія, Данія), у третіх – пов’язує застосування цього заходу із 

звільненням від покарання (наприклад, Естонія), а в деяких країнах взагалі не 

визначає природу цього інституту ( наприклад, США) (Шатанкова, Е., 2008, с. 13–

14). 

Така невизначеність, на нашу думку, сприяла виникненню ряду дискусійних 

питань, зокрема щодо приналежності служби виконання позатюремних санкцій: 

до суду, до органів соціально захисту чи до тюремної адміністрації. Окрім того 

активно дискутується питання до складу якого відомства вона має входити – 

Міністерства юстиції чи МВС, а також щодо її структури та ін. 

 Аналіз джерел, які висвітлюють системи пробації зарубіжних країн 

(Шатанкова, Е., 2008); (Ткачевский, Ю., 2003); (Шупилов, В., 1968); показав, що 

кожна держава вирішує це питання, ґрунтуючись на власних традиціях та 

існуючих можливостях. Зокрема, у Великій Британії та Уєльсі створено службу 

пробації за територіальною ознакою. Вона є самостійною, але працює у тісному 

контакті із тюремним відомством, у відповідності до Закону підпорядковується 

незалежному місцевому комітету. У Шотландії альтернативні покарання і 

суспільна праця виконуються місцевими органами соціального захисту, які 

підпорядковуються місцевим органам.   

Також різною є і її відомча приналежність. Наприклад, у Великобританії, 

Данії, Японії, Фінляндії, Норвегії, Латвії, Чехії, Естонії служба пробації 

підконтрольна Міністерству юстиції; у США, Німеччині, Угорщині – підвідомча 

судовим владам; у Нідерландах – прокуратурі; у Швеції – тюремному відомству; 

у Сінгапурі служба пробації знаходиться під керівництвом Міністерства 

громадського розвитку і спорту (Аккулев, А.). 

У США з 90 рр. ХХ ст. в окремих штатах службу пробації, службу пероула 

(умовно дострокового звільнення) і тюремне відомство було об’єднано у єдину 

систему, де служба пробації представлена Відділком надання сприяння виконання 

покарань у суспільстві. В окремих штатах США існують самостійні відомства 

пробації, які мають подвійне підпорядкування – судам і органам місцевого 
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самоврядування. Шведська тюремна адміністрація і служба пробації складають 

єдине ціле – національну адміністрацію. Служба пробації Японії знаходиться у 

підпорядкуванні Міністерства Юстиції. В Угорщині працівники служби пробації, 

які здійснюють контроль за дорослими, засудженими до альтернативних 

покарань, є співробітниками судів. В окремих країнах у судах є соціальні 

працівники, які допомагають судам виконувати вироки до альтернативних 

покарань (Организация и деятельность службы, с.4-5).  

Загалом у зарубіжному праві склалися дві системи відтермінування 

покарання з точки зору юридичної техніки: 

1) англо-американська (англо-саксонська система права) – пробація (англ. 

probation); 

2) бельгійсько-французька (континентальна система права) – «сурсі» (фр. 

sursis) (Тепляшин, П., 2002). 

У відповідності до даної систематизацієї пробація передбачає 

відтермінування винесення вироку на період пробації. Тоді як «сурсі» полягає у 

тому, що позбавлення волі призначається, але його виконання відкладається на 

невизначений термін, а сам термін «пробація» у країнах із континентальною 

системою права використовується як інститут, що супроводжує умовне 

позбавлення волі (Саядян, С., 20016). 

Проаналізуємо більш детально інститути пробації окремих країн та систему 

підготовки персоналу для роботи у цих установах.  

Провідним критерієм вибору країн для аналізу став рівень розвитку 

інституту пробації.  

Велика Британія. Інститут пробації цієї країни остаточно сформувався із 

прийняттям Закону «Про випробування вперше засуджених». На думку 

професора Грюнхута, цей закон заклав «підвалини сучасної системи карного 

засудження» (Грюнхут, А., 1961, с.206). Пізніше було прийнято ще й інші важливі 

нормативні акти: Закон «Про випробування злочинців» (1907 р.); «Правила 

пробації» (1965 р.); Закон про повноваження карних судів (1973 р.); Закон про 
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карну юстицію (1991 р.)., що загалом свідчить про достатньо повну 

сформованість цього інституту. 

З 2001 по 2006 рр. служба пробації Англії була структурним підрозділом 

Міністерства Внутрішніх справ. На сьогоднішній день в Англії та Уельсі створено 

Національну службу роботи із правопорушниками NOMS (замість Національної 

служби пробації). Відповідно до Парламентського акту «Про роботу з 

правопорушниками», прийнятому у 2006 р., контроль за відомством служби 

пробації здійснює Міністерство юстиції. В Англії та Уельсі функціонують 42 

служби пробації, якими керують Ради з пробації.  

По Закону про карну юстицію суд, який розглядає справу особи у віці 16 

років і старше по звинуваченню у злочині, покарання за яке точно не визначено у 

законі, може видати наказ про пробацію. У разі отриманні інформації про 

порушення вимог суддя у будь-який момент  може викликати засудженого або 

навіть видати наказ про його арешт (Козочкин, И., 2001, с. 40-46). За англійським 

правом можлива зміна пробації на умовне засудження. За умови недоцільності 

подальшої пробації суд може видати наказ про звільнення засудженого за умови 

нездійснення ним нового злочину до закінчення терміну пробації. 

Цікавою особливістю англійського судочинства є «комбіновані накази» про 

пробацію та надання безкоштовних послуг суспільству, мета яких полягає у ре 

соціалізації злочинця і упередження здійснення нового злочину засудженим. 

В англійському праві є близькими до інститут пробації два самостійних 

інститути – умовного відтермінування покарання і умовного звільнення від 

призначення покарання. 

Важливою складовою інституту пробації Великобритинії є підготовка 

персоналу. Як стверджує Д. Вітфілд, у Великій Британії та Уельсі існує значна 

спеціалізація діяльності персоналу пробації у таких напрямах: судова робота, 

написання спеціальних доповідей, робота у командах сімейних суддів, 

спеціалізація роботи з злочинцями які скоїли сексуальні злочини, робота з 

групами, робота у в’язницях (Вітфілд, Д., 2004). 
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З 90-х рр. ХХ ст. відбулося суттєве зміцнення кадрового складу служби. 

Кількість персоналу основної ланки збільшилася на 11%, допоміжного – на 31%, 

окрім того додатково на волонтерських засадах було залучено інспекторів. Серед 

інспекторів служби збільшилася кількість жінок (до 44%). Багато працівників 

мають юридичну і психологічну освіту. У середньому на одного співробітники 

припадає 13 – 14 порушників закону (Дворянсков, Р., Сергеева, В., Баталиев, Д., 

2004). 

У 1995 р. міністр внутрішніх справ М. Говард заявив про необхідність 

скасувати кваліфікаційну вимогу до офіцерів пробації щодо обов’язкової 

наявності диплому соціального працівника, та запропонував зробити доступною 

службу пробації для ширшого кола спеціалістів. У 1998 р. введено в дію нову 

процедуру отримання диплому в галузі пробації. Ця процедура почала 

здійснюватись дев’ятьма консорціумами служб пробації, організованих на 

регіональному рівні. Для персоналу пробації передбачається здобуття як диплому 

про вищу освіту, так і диплому про отримання національної професійної 

кваліфікації 4 рівня в галузі громадської юстиції (Вітфілд, Д., 2004, с. 44).  

На сьогодні Національна служба пробації (NPS) Великобританії, яка діє в 

рамках Національної служби управління злочинцями (NOMS) – виконавчий орган 

Міністерства юстиції, заявляє що підготовка спеціалістів служби пробації 

здійснюється на системній і неперервній основі. Співробітником служби пробації 

може бути особа, яка має диплом бакалавра (5-й кваліфікаційний рівень 
1
) в сфері 

соціальної роботи. Якщо претендент має диплом з іншої галузі освіти та певний 

досвід у сфері соціальної роботи, то йому пропонується двохрічна післядипломна 

освіта (15 місяців). Також можливо розпочати кар’єру з 3 рівня кваліфікації.  У 

залежності від наявного рівня освіти пропонується поступове просування в 

навчанні за чотирма освітніми рівнями упродовж 15 місяців (рівень 4 курс A-

level, рівень 5 професійна освіта (FE - further education), рівень 5 вища академічна 

                                                             
1
 Рівень відноситься  до національно визнаних рівнів кваліфікації Qualifications and Credit 

Framework  (QCF) Англії, Уельсу, Північної Ірландії , що замінила національні кваліфікаційні 

рамки, основана на кредитах (1 кредит 10 годин) та вміщує 8 рівнів. Див. 

http://www.accreditedqualifications.org.uk/qualifications-and-credit-framework-qcf.html for more 

information . 
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освіта (HE - higher education), рівень 6 університетська бакалаврська освіта). При 

цьому працівник зараховується на роботу в службу пробації в якості стажера (на 

випробувальний термін), йому надається 37-годинний робочий тиждень, 25 днів 

гарантованої відпустки, 8 вихідних в державні свята грошове забезпечення (£ 

22039 - £ 27,373, для Лондону плюс ваговий коефіцієнт у розмірі 3889 £ в рік), 

можливість приєднатись до державної пенсійної схеми  Local. Після успішного 

навчання працівника  беруть на роботу на постійній основі та початковим 

окладом  £ 29,038 на рік (Training & Salary). 

Навчання здійснюється за очно-дистанційною формою. Приділяється увага 

як теоретичній, так і практичній підготовці, остання не може бути меншою 50% 

навчального часу. Обов’язковими для вивчення всіма працівниками пробації є 

чотири навчальні модулі: 

1. Система кримінального правосуддя (The Criminal Justice System). 

2. Розуміння злочинності і кримінальної поведінки (Understanding Crime and 

Criminal Behaviour). 

3. Пенітенціарна політика і покарання злочинців (Penal Policy and the 

Punishment of Offenders). 

4. Реабілітація правопорушника (Rehabilitation of Offenders). 

Для досягнення 6 (PQiP) найвищого рівня професійної кваліфікації стажеру 

необхідно дотримуватись виконання індивідуального навчального плану і 

успішно засвоїти обов’язкові дисципліни освітньої програми. Для присвоєння 

професійної кваліфікації за системою Qualifications and Credit Framework 

зараховуються академічні кредити (120 кредитів), що враховуються як кредити 

для отримання диплому бакалавра. Також може проводиться спеціалізація 

навчання стажера, наприклад така, як робота з злочинцями, які скоїли сексуальні 

злочини, або робота в судах, в’язницях, робота з неповнолітніми злочинцями 

тощо. 

У Сполучених Штатах Америки пробація існує понад 150 років і за цей час 

зазнала суттєвих змін. По мірі становлення цього інституту змінювалися погляди 

на його цілі і задачі. 
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В окремих штатах служби пробації почали з’являтися з 1878 р. Перша така 

служба виникла у штаті Массачусетс. Загалом становлення американської моделі 

служби пробації дослідники пов’язують з іменем Дж. Огастеса, філантропа з 

Бостона, якого нерідко називають «першим офіцером пробації». Саме він 1841 

року взяв на поруки свого першого правопорушника (Ягунов). 

Спроби прийняти федеральне законодавство про пробацію мали місце у 

США ще з 1908 р., проте відповідний закон, Federal Probation Act, набув чинності 

тільки у 1925 р. Цим законодавчим актом федеральні суди отримували 

повноваження щодо призначення співробітників федеральної служби пробації 

(Калужина, М.). 

Як зазначає Дж. Петерсіла, інститут пробації США не має повної наглядної 

картини у суспільстві. Система органів пробації є доволі складною, а агенції 

розпорошені серед  багатьох інших, не пов’язаних між собою установ, кожна з 

яких має широкий спектр правил та організаційних структур (Petersila, J., 1998, с. 

32.). 

Усі служби пробації незалежно від рівня (штат, округ, місто) мають 

подвійне підпорядкування. Загальний контроль за їх діяльністю здійснює 

Адміністративний офіс при Верховному суді США через свій відділ пробації 

(Хуторская, Н., 1992). 

Організаційно-управлінські підходи до здійснення пробації у США не 

мають універсального характеру і кожний штат має свою специфіку. Водночас 

основоположні принципи, що реалізуються під час виконання покарання службою 

пробації, єдині.  На думку М. Калужиної, не зважаючи на недостатню теоретичну 

розробленість аспектів пробації, відсутність єдності у практиці її призначенні і 

виконанні, ця карно-правова санкція здобула суттєвого поширення у США 

(Калужина, М.).  

В Америці можливість призначення пробації передбачено законодавством 

федерації і усіх штатів. Іноді пробацію включають в систему покарань. В окремих 

штатах існують додаткові умови: відсутність судимості у минулому, 
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відшкодування усіх витрат, передбачене покарання не перевищує 10 років 

позбавлення волі. 

Загальна кількість служб пробації у країні становить біля 6000 одиниць 

(Federal Probation and Pretrial Officers Association).  

Щодо персоналу пробації. 

Питання про професійну підготовку персоналу пробації у США постало на 

початку ХХ ст., коли на зміну волонтерам прийшли штатні службовці. У 1904 р. 

було створено Нью-Йоркську школу філантропії (Кубанцев, С., 2006, с.123). 

Нині на посаду федеральних офіцерів пробації підбирають кандидатів, які 

відповідають таким вимогам: вік до 37 років, наявність ступеня бакалавра 

юриспруденції, перевірка в органах ФБР, обов’язкове володіння комп’ютером. В 

обов’язки  офіцерів досудових послуг входить робота із звинувачуваними і 

підсудними, які знаходяться під підпискою, після пред’явлення звинувачення і 

винесення судом рішення, а також сприяння їх правовідповідній поведінці у 

соціумі до винесення вироку суду. Кількість співробітників служби пробації 

залежить від навантаження (Калужина, М.). 

У США (штат Огайо) персонал пробації, який прийшов на роботу після  1 

січня 2014 року, упродовж року повинен пройти чотирьохтижневе навчання, що 

складається з обов’язкових 6 очних та 12 дистанційних (онлайн) курсів (Ohio 

Probation Officer Training Program).  

У 2016 р. для вивчення пропонувалися обов’язкові курси он-лайн та очні 

обов’язком курси: 

Обов’язкові курси он-лайн Очні обов’язкові курси* 

- Принципи ефективних заходів 

втручання (Обовязковий для 

всіх інщих курсів) 
- Основи оцінки ризику 

- ( Обовязковий для всіх інщих 

курсів) 
- Система судів Огайо 

- Система кримінального  

правосуддя Огайо і її партнери 

- Повноваження співробітників 

служби пробації і їх роль в суді  

- Введення в оцінку і кейс-

менеджмент 

- Професійні комунікації: усні і 

письмові навички спілкування 

- Вступ в конгнітивно-поведінкове 

втручання 

- Вступ в мотиваційне 

інтерв’ювання  

- Введення  в розвиток навичок 

правопорушників 

- Вступ до формування у 
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Схожі до вищенаведеної базові програми навчання практикуються і в інших 

штатах США, як правило вони розраховані на 160 годин навчання упродовж 

чотирьох неділь. Водночас, Федеральна служба пробації та досудових послуг 

ставить вимогу про навчання персоналу з першого дня роботи і продовження 

навчання упродовж всієї кар’єри, а також організовує розвиток знань в певних 

сферах діяльності. Федеральний судовий центр та науково-освітнє агентство 

судової системи, розробляє навчальні програми і пропонує: семінари, майстер-

класи, очні і он-лайн конференції, супутникові ТВ трансляції, лідерство і нові 

програми супервізора. Кожен співробітник отримує навчання на робочому місці, 

яке охоплює різні напрями діяльності, у тому числі: вивчення правопорушника, 

доповідь, зловживання алкоголем або наркотиками, лікування психічного 

здоров’я, вогнепальна зброя і безпека, інші сфери від планування особистого 

бюджету до пенсійного планування. На посади офіцерів пробації підбираються 

кандидати, які відповідають таким вимогам: вік до 37 років, наявність освіти 

бакалавра юриспруденції, відсутність захворювань, переваги  досвіду роботи в 

сфері юстиції, обов’язковість навичок роботи з комп’ютером, пройти перевірки 

ФБР.  

У США виділяються такі категорії співробітників: співробітник досудових 

послуг, співробітник служби пробації, асистент співробітника. В обов’язки 

співробітника досудових послуг входить робота з особою яка обвинувачується в 

скоєнні злочину, після пред’явлення їй  звинувачення і до винесення судом 

- Співробітник пробації з питань 

етики 

- Основи безпеки співробітника 

- Основи Courtroom презентацій 

- Електронні інформаційні системи 

правопорушників 

- Наркоманії  і тестування * 

- Умовно-дострокове звільнення 

- Особливі групи населення * 

 

* Ці курси на даний час відкриті. 

Посадовим особам які його вивчали не 

потрібно його проходити  

правопорушників навичок  

управління власною поведінкою  

 

*Курси пропонується пройти на 

регіональному рівні  в Колумбус, 

Дейтон, Акрона і Perrysburg. Офіцери 

пробації  запрошуються  пройти 

тренування в будь-якому регіоні. 
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звинувачення з метою недопущення скоєння повторних злочинів і забезпечення 

своєчасності явки в суд.  

Співробітник служби пробації працює з правопорушником після винесення 

вироку, а саме: після того як вони визнані винними в скоєнні злочину, або якщо 

вийшли з в’язниці. В його обов’язки входить здійснення комплексу робіт щоб 

злочинець дотримувався закону та не здійснював нові злочини, зокрема 

ресоціалізувати та реінтегрувати злочинця. Асистент співробітника надає 

допомогу співробітникам досудових послуг та пробації, проводить вивчення 

правопорушника, збирає інформацію, здійснює підготовку досудових звітів і 

працює з кореспонденцією, контролює правопорушників з низьким рівнем ризику 

(Probation and Pretrial Officers and Officer Assistants).     

Важливою особливістю пробації у Канаді є модель Parole. Parole – 

звільнення засудженого від певних умов після відбуття частини або всього 

покарання. Під час умовно-дострокового звільнення, засуджений має право жити 

в суспільстві, на певних умовах. Якщо засуджений порушує ці умови, 

співробітники пробації можуть відправити його назад до в'язниці. Співробітники 

Parole не тільки здійснюють контроль за діяльністю засуджених, а й допомогти їм 

пристосуватися в суспільстві. Для того щоб стати офіцером пробації, особливих 

кваліфікацій та навичок не потрібно. Ступінь бакалавра в галузі ділового 

адміністрування, кримінального правосуддя або національної безпеки достатньо 

для кар’єри. Ці програми охоплюють такі важливі області, як методи управління, 

процедури кримінального правосуддя, а також підготовки з питань безпеки. Після 

завершення навчальних програм, наступний крок для офіцерів пробації - вступ до 

навчальної програми. Навчальні програми Parole та офіцерів пробації 

здійснюються в ряді професійних шкіл. У цих програмах вони розвивають 

навички самооборони, стандартні процедури безпеки і звітності  (Абатуров, А., 

Коровин, А., 2012).   

Специфічною особливістю навчання працівників пенітенціарної системи в 

Канаді є те, що засудженого залучають у виправний процес спочатку в якості 

об’єкта виправлення, потім як його суб’єкта. Остаточним кроком є використання 
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колишнього злочинця в якості службовця органу пробації, в якому він працює 

повний робочий день в середовищі засуджених. Така інноваційна ідея 

пропонується міжнародним законодавцем в п. 22 «Коментарів Ради Європи на 

випробувальний термін» (Комментарии к Рекомендации CM / Rec (2010)). 

Карний кодекс Швейцарії передбачає можливість застосування умовного 

засудження якщо термін покарання не перевищує 18 місяців. Передумовою 

призначення такого виду покарання є упевненість суду в тому, що у майбутньому 

засуджений не буде скоювати злочинів та за згодою сторін відшкодовує 

спричинену збитки. 

Карним законодавством керівництво виконанням умов пробації належить 

до ведення місцевої адміністрації тюрем і пробації. 

У Швейцарії для пенітенціарного персоналу та персоналу пробації 

відбираються люди, які мають професію або освіту, яка відповідає посаді та 

напряму  діяльності (наприклад соціальний працівник, психолог, юрист та ін.).   

На початку 19-го ст. швейцарські пробаційні агенції, які допомагали злочинцям, 

звільненим з установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, були 

благодійними організаціями. У зв’язку  з тим, що можливості окремих кантонів 

Швейцарії недостатні для належного навчання персоналу, кантони об’єдналися 

для створення єдиного навчального центру для спільного використання у 

Фрібурзі. У середньому в центрі протягом року проходять навчання до ста 

чоловік. Термін навчання становить 15 тижнів. Через два роки особи, які пройшли 

навчання, повторно направляються в навчальний центр для підвищення 

професійного рівня. Персонал пробації продовжує освіту за підтримки управління 

окремих кантонів, як правило, навчання офіцерів пробації організовує сама 

агенція пробації, замовляючи необхідне навчання певної категорії співробітників 

(Probation in Europe  Confederation).   

Система підготовки персоналу пробації у Норвегії схожа на систему 

Швейцарії, де навчанням займається колектив Академії (Kriminalomsorgens 

utdanningssenter KRUS). Академія KRUS підпорядковується Норвезькій виправній 

службі головного управління (Kriminalomsorgens sentrale forvaltning), знаходиться 
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в м. Ліллестрьом і обслуговує 6 регіонів Норвегії, 17 основних офісів пробації та 

26 філій. Її завдання надати дворічне спеціалізоване навчання офіцерам в’язниць і 

персоналу пробації, здійснювати безперервне їх подальше навчання і підвищення 

кваліфікації, проводити дослідження. На сьогоднішній день Академія KRUS 

активно займається створенням та розвитком дистанційної форми навчання 

(Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter).   

У 2005 р. група вчених (А. ван Кальмтоут, Дж. Робертс, С. Віндінг) 

здійснили дослідження, провідна мета якого полягала у вивченні служб пробації в 

країнах – кандидатах у члени ЄС та особливостей підготовки персоналу пробації 

(Кальмтоут, А.,  Робертс, Дж., Віндінг, Дж., 2005).     

З урахуванням умовиводів, представлених у цьому дослідженні, 

проаналізуємо здійснені першочергові кроки у створенні національних систем 

формування та розвитку професійної компетентності персоналу пробації в 

країнах, які  як і Україна, перебували під впливом Радянського Союзу, а саме – 

Естонії, Чехії, Угорщини, Латвії, Литви, Румунії.   

Заснування Служби пробації та медіації Чехії (PMS) відбулося у 2000 році. 

На посади офіцерів приймаються особи без кримінального минулого, які мають 

університетський ступінь магістра однієї  з суспільних наук і здали 

кваліфікаційний екзамен комісії призначеній Міністерством юстиції після 

проходження основного професійного курсу. Професійний курс  триває 12 місяців 

і поєднує в собі вивчення законодавства та обов’язків службовця пробації та 

медіації з практичними заняттями, присвяченими техніці спілкування. 

Асистентом PMS може бути особа старше 21 року, без кримінального минулого, 

яка має вищу освіту в галузі соціології та пройшла спеціальний шестимісячний 

курс навчання та успішно здала екзамен комісії призначеній Міністерством 

юстиції. Офіцери та асистенти пробації зобов’язані постійно розширювати й 

поглиблювати свої професійні знання та навички. Система навчання і освіти PMS 

складається з трьох рівнів. Навчання і освіту, в тому числі їх організацію, 

управління і професійну орієнтацію  організовує Дирекція PMS через навчальні 

заклади судової системи. Базовий рівень професійної кваліфікації потрібної для 
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офіцерів PMS і асистентів, визначається кваліфікаційними вимогами, які 

зазначені в Законі № 257/2000 Coll. 

Співробітники пробації повинні отримати кваліфікаційний ступінь 

«магістр», асистенти в службі пробації повинні здобути вторинну освіту в галузі 

гуманітарних наук. Другий рівень складається з кваліфікації кадрів для 

співробітників служби пробації (тривають 12 місяців) і спеціалізованого навчання 

для асистентів пробації (тривалість 6 місяців), які надають слухачам теоретичні 

знання закону про випробувальний термін і процедуру медіації, а також навчають 

практичним навичкам спілкування та методикам, які допоможуть під час роботи 

із клієнтами пробації. По завершенню навчання слухачі складають іспит, де в 

складі екзаменаційної комісії, обов’язково присутні представники Міністерства 

юстиції. Третій рівень професійної кваліфікації співробітників PMS складається з 

безперервної освіти, яка повинна відображати існуючі сучасні методи пробації та 

процедури медіації, соціальну роботу та комунікативні навички, законодавчі 

зміни.  

На даний час PMS створює навчання для окремої професійної діяльності, в 

рамки обраної спеціалізації (правосуддя щодо неповнолітніх, пробація та нагляд 

за засудженими, які звільнені умовно-достроково, засуджені до громадських 

робіт). Навчання і освіта працівників PMS здійснюється тренерами з вищих 

навчальних закладів, досвідченими фахівцями в області права (судді, адвокати, 

прокурори) та частіше, також досвідченим персоналом PMS. Щорічно PMS 

витрачає на освіту працівників приблизно 70000 євро. Також джерелом 

фінансування на освіту та підвищення професійного рівня працівників пробації та 

медіації є благодійні організації (наприклад фонд PHARE) (Probation in Europe).   

В Естонії у 1998 р. у структурі Міністерства юстиції було створено нову 

професійну державну службу карного нагляду, співробітники якої мають 

особливий статус і кваліфікації. Із 2000 р. у країні функціонує 17 відділків 

карного нагляду, які поділяються на 32 служби. Останні 10 років штат 

співробітників помітно збільшився (Обзор законодательства скандинавських и 

балтийских стран, 2005, с. 200-203). 
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У 1998-1999 рр. при створення служби пробації на роботу приймалися 

особи з середньою освітою які пройшли двомісячний курс навчання з основ 

пробації, законодавства, педагогіки і психології. З 2000 р. вимагається наявність 

університетської освіти в галузі соціальної роботи, педагогіки або психології та 

успішного складення іспиту встановленого Міністерством юстиції. Також 

Міністерство юстиції виділяє кошти на підготовку працівників без відриву від 

роботи, організовує спільні короткострокові навчання відповідно до розробленого 

щорічного плану підготовки, організовує навчально-методичний нагляд за 

роботою зі справами. У 2002 році навчальні заклади, що проводять курси 

підготовки з соціальної роботи і педагогіки, розробляють стандартний курс 

підготовки офіцерів пробації (Probation in Europe). 

В Угорщині пробація має довгу історію, подвійні цілі нагляду і підтримки 

якої були приведені у рівновагу у 1970-1980 роках. Незалежно одна від іншої 

функціонують Служба пробації неповнолітніх та Служба пробації повнолітніх, 

перша є частиною охорони дитинства, друга – системи кримінальної юстиції. Для 

того щоб працювати як в одній, так і в іншій службі офіцери пробації повинні 

мати університетську освіту чи бути дипломованим спеціалістом. Офіцери 

пробації неповнолітніх можуть мати освіту в галузі соціальної роботи, соціальної 

освіти, державного управління або теології. Офіцери пробації повнолітніх 

повинні мати закінчену університетську освіту з психології, права, педагогіки, 

державного управління.  

Оскільки для офіцерів пробації не було підготовки на постійно діючих 

курсах, то робота багатьох офіцерів пробації ґрунтувалась на застарілій 

професійній практиці. На сьогодні новопризначені працівники пробації беруть 

участь у 6-ти тижневому навчальному тренінгу з пробації. Теми для обговорення 

включають: професійні стандарти відповідно до законодавства, порядок 

проходження стажування та ін. Практичні навчання з складання та виконання 

індивідуального плану навчання для новопризначених працівників пробації, 

відбуваються за участі наставника. Крім того, передбачено 3-денний курс 

загальної підготовки для офіцерів пробації, який розрахований на те, щоб 
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допомогти успішно здати іспит молодим фахівцям після 2 річного стажу роботи в 

пробації. Офіс забезпечує працівників базою статей та досліджень, відповідно до 

специфіки роботи і надає збірку державних та міжнародних нормативних актів, 

які регулюють діяльність служби. Кожний офіс пробації має свою власну 

бібліотеку з усіма матеріалами, необхідними для роботи. Громадська організація 

працівників пробації видає журнал «Pártfogók» (“Керівництво пробації”), що є 

істотними внеском у розвиток професіоналізму персоналу.  

Також ще є 2-3 денні курси, які зосередженні на спеціальних темах, таких 

як, зловживання наркотиками, злочинність неповнолітніх та реінтеграція на ринку 

праці. Багато офіцерів пробації Угорщини приєдналися до нещодавно запущеного 

консультування в аспірантурі кримінального правосуддя, яке пропонується як 

післядипломна підготовка на базі Будапештського Університета ім. Лоранда 

Етвеша на факультеті права та на базі Університету права та державного 

управління. Управління навчальних закладів пробації підписує контракти з 

офіцерами пробації і якщо навчальна програма має пряме відношення до пробації, 

то частково повертає кошти витрачені на навчання (Probation in Europe). 

У Національній службі пробації Латвії працюють державні службовці, 

офіцери пробації та добровольці. У Латвії при прийняті працівника до органу 

пробації, не існує певних вимог, щодо освітнього рівня, але при прийнятті на 

роботу перевага надається особам, які мають освіту в галузі психології, 

педагогіки, психології та правознавства. Латвія відносно невелика держава, на 

території якої немає спеціалізованих вищих навчальних закладів, які готують 

працівників кримінально-виконавчої системи. Незважаючи на те, що професія 

працівника пробації закріплена на державному рівні, в країні немає навчального 

закладу, де можна здобути цю професійну освіту.  

Для новопризначених працівників пробації підвищення кваліфікації 

переважно відбувається у формі Інтернет навчання із певною кількістю сесій 

«face-to-face». Інші регулярні навчальні заходи проводяться відповідно до потреб 

працівників, в залежності від специфіки роботи з клієнтами пробації (наприклад з 

наркозалежними, з неповнолітніми, з особами із психічними та психологічними 
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розладами та особами які вчинили злочини на сексуальному підґрунті), також 

вивчаються такі теми, як мотиваційні інтерв’ювання та кейс-менеджмент. Окрім 

цього є офіційна підготовка персоналу, організована Державною школою 

Управління (Probation in Europe). 

У Литві функціонують регіональні та місцеві виправні інспекції, які 

підпорядковуються Департаменту в’язниць. Міністерство юстиції здійснює 

нагляд за цим департаментом. У структурі Департаменту в’язниць функціонує 

лише один Центр підготовки. Команди виправних інспекцій відповідають за 

виконання альтернативних санкцій (Абрамавичюс А., Дракшне А., Павилонис В., 

2004).  

Спочатку на роботу на службу пробації приймали переважно осіб з 

університетською освітою у галузі соціальної роботи, права або психології. Проте 

частина інспекторів, переведених з поліції, не мала належної професійної 

кваліфікації. Для інспекторів виправних інспекцій Центром підготовки 

організовано тижневий вступний курс навчання і тритижневий додатковий курс. 

За підтримки Служби в’язниць і пробації Швеції Центром підготовки створено 

відповідний курс навчання (Probation in Europe). 

У Румунії розроблено політику щодо навчання персоналу пробації, якою 

передбачено початкову підготовку радників з пробації, продовження навчання, 

підготовку менеджерів, механізми забезпечення якості та ресурсів. Створено 

Професійні стандарти та відкрито відділення пробації на факультетах соціальної 

роботи в чотирьох університетах. При прийомі на роботу на посади радника 

пробації або інспектора пробації особа повинна мати: вік від 25 років; гарне 

здоров’я; вищу освіту з однієї з галузей: соціальна робота, соціологія, психологія, 

педагогіка, правознавство, медицина або теологія; отримати кваліфікацію після 

закінчення курсу підготовки з пробації.  

Рекрутинг, підбір і навчання персоналу служби пробації в Румунії є 

предметом державного стратегічного управління. Департамент пробації має 

«Освітню і професійну Стратегію розвитку (EPDS)», яка заснована на співпраці з 

університетами та переглядається щорічно. Відділ пробації співпрацює з 
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навчальними закладами з метою адаптації навчальних програм, які викладаються 

в університетах для реальних освітніх потреб кандидатів і майбутніх працівників 

пробації. Це навчання фокусується на основних напрямках діяльності пробації: 

підготовка звітів про оцінку вчинення повторних кримінальних правопорушень, 

що дає змогу правопорушникам адаптуватися в суспільстві без їх ізоляції та стати 

на шлях виправлення. Навчання завершується протягом першого року, тренуючи і 

оцінюючи діяльність новопризначених працівників, відповідальність за якість 

засвоєного матеріалу та уміння застосовувати його на практиці, покладається на 

досвідчених керівників служби пробації.  

Багато навчальних програм було проведено за підтримки міжнародних 

організацій, таких як PHARE та MATRA, за участю іноземних представників, які 

надавали практичну допомогу для працівників пробації. На даний час Румунська 

система пробації готує працівників для неструктурованого і структурованого 

втручання (наприклад: мотиваційне інтерв’ювання або приватні чи групові 

програми для правопорушників), цей напрямок в навчанні реалізується і 

фінансується за підтримки Міністерства юстиції та судової системи держави 

(Probation in Europe // Confederation of European Probation).  

Узагальнюючи вищевикладене слід зазначити, що за вимогами професійна 

підготовка персоналу пробації у зарубіжних країнах не передбачає обов’язкової  

вищої освіти, проте заохочується навчання у вищих навчальних закладах. 

Персонал пробації повинен мати гуманітарну освіту як мінімум рівня бакалавра 

(соціальна робота, юридична, психологічна, педагогічна).  

Передбачається постійне підвищення кваліфікації у спеціалізованих 

навчальних закладах пенітенціарної системи, яке має практикоорієнтований 

характер і здійснюється переважно у формі практичних тренінгів за певними 

напрямами професійної діяльності. 

Загалом до професійної компетентності персоналу органу пробації 

висуваються жорсткі вимоги, а її постійному розвитку приділяється серйозна 

увага. 
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 Отже, на нашу думку, є достатньо конструктивних ідей щодо організації 

діяльності, професійної підготовки та розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації, які можна використати у вітчизняній системі.  

Проаналізуємо професійну компетентність персоналу органу пробації 

України у наступному підрозділі. 

 

 

1.3. Сутність професійної компетентності персоналу органу пробації 

України  

 

Ефективність виконання завдань, що висуваються до ДКВС України, 

набагато залежить від ефективної діяльності органів і установ виконання 

покарань, яка у свою чергу залежить від рівня професійної компетентності її 

персоналу. Актуальність питання компетентності персоналу органі пробації 

визначається такими чинниками: 

по-перше, кримінально-виконавча служба потребує значних реформаційних 

змін, основи яких закладені в Стратегія 2020  (Указ Президента України  № 276); 

по-друге, на сьогоднішній день у пробації працює понад 3 тис. осіб,  

кількість яких постійно зростає, вони мають різну за професійними 

спрямуваннями освіту; 

по-третє, існуюча мережа підвідомчих Міністерству юстиції України 

навчальних закладів не повною мірою забезпечує сучасні потреби фахового та 

післядипломного навчання персоналу, а зміст навчання в позавідомчих закладах 

не враховує специфіку роботи в органах і установах виконання покарань (Дука, 

О.А., Григоренко, А.М., с. 48). 

У методичних рекомендаціях щодо професійної компетентності працівника 

уповноваженого органу з питань пробації визначено, що його  працівниками 

можуть бути громадяни України, які за галузями знань (зокрема   

освіта/педагогіка, соціальна робота, соціальні та поведінкові науки, право) мають 

відповідний ступінь вищої освіти (зокрема не нижче магістра – для посад 
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начальника, заступника начальника відділу, начальника сектору, старшого 

інспектора відділу уповноваженого органу з питань пробації; бакалавра, 

молодшого бакалавра – для посад інспектора, провідного інспектора, психолога та 

фахівця із соціальної роботи уповноваженого органу з питань пробації 

(Методичні рекомендації щодо професійної компетентності працівника 

уповноваженого органу з питань пробації).  

Звернемося до Указу Президента України №631 від 2012 р., в якому 

зазначено, що одним із пріоритетних напрямів діяльності ДКВС України у 

сучасних умовах є створення ефективної системи добору та підготовки 

кваліфікованого персоналу пробації, запровадження спеціалізованої системи 

освіти, яка б охоплювала всі види навчання: від початкової професійної 

підготовки до повної вищої освіти та подальшої післядипломної освіти, а також 

забезпечення безперервної освіти, що спрямована на задоволення потреб ДКВС 

України у разі необхідності перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу 

пробації (Указ Президента України №631, 2012).   

Водночас на практиці має місце певна суперечність.  

З одного боку до професійного рівня персоналу пробації висуваються 

надзвичайно високі вимоги, проте, з іншого, як підкреслює О. Янчук, вітчизняна 

служба пробації фактично створена на базі діючої системи органів кримінально-

виконавчої інспекції України, кадровий склад котрої сформовано та підготовлено 

під виконання завдань саме інспекції, а не пробації (Янчук, О., 2013, с.29-34). 

Для з’ясування засад розвитку професійної компетентності працівника 

органу пробації ДКВС України, ми здійснили науковий пошук, результатом якого 

став опис її загальної характеристики, обґрунтування структури і складових.  

Пошук відбувався за таким алгоритмом (Рис.1.3.1.). 
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Рис. 1.3.1. Алгоритм наукового пошуку щодо визначення структури 

професійної компетентності працівника органу пробації ДКВС України 

 

З метою вирішення означених питань, ми виділили ключові поняття, що  

складають базис досліджуваної нами проблеми і потребують певного уточнення: 

«компетентність», «компетенція», «професійна компетентність», 

«компетентнісний підхід». 

Поняття «компетентність», «компетенція», «професійна компетентність» 

стали об’єктами обговорень науковців різних країн. Більшість 

західноєвропейських вчених розглядають «компетентність» як оцінну категорію, 

що характеризує людину як суб’єкта професійної діяльності, її здатність 

професійно виконувати свої повноваження. 

Ми приєднуємося до думки про те, що незважаючи на значну кількість 

фундаментальних теоретико-методологічних досліджень, присвячених проблемі 

впровадження компетентнісного підходу в систему післядипломної освіти (І.Г. 

Єрмаков, С.А. Калашникова, О.В. Овчарук, О.Я. Савченко та ін), і досі відсутнє 

єдине тлумачення термінів «професійна компетентність» і «компетенції», 

малодослідженим залишається перелік і змістове наповнення професійно 

значущих компетентностей і компетенцій сучасного фахівця (Сидоренко, В., 

2017, с.8–17). 

Енциклопедія освіти розтлумачує поняття компетентність у навчанні як 

коло питань, в яких людина добре розуміється. Молода людина набуває 

компетентність у навчанні не лише під час вивчення предмета, групи предметів, а 
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й за допомогою засобів неформальної освіти, внаслідок впливу середовища тощо 

(Креель, В., Енциклопедія освіти, 2008, с. 408-409). 

На думку Ю. Рубіна компетентність це – сукупність компетенцій (Рубин, Б., 

(Ред.), Глобализация образования, 2005 с. 331). У психолого-педагогічній 

літературі поняття «компетентність» частіше розглядають як властивість, 

притаманна людині, яка має знання і досвід, авторитет у  певній галузі, добре 

поінформована, здатна ефективно та якісно розв’язувати професійні завдання. 

Тому компетентність, як і будь-яка інша якість особистості, завжди формується і 

проявляється тільки у процесі відповідної діяльності, за умов глибокої 

особистісної зацікавленості людини у цьому виді діяльності. Тому компетентність 

є також й оцінною категорією, оскільки вона характеризує людину як суб’єкта 

спеціалізованої діяльності, а також рівень сформованості та розвитку здатності 

людини кваліфіковано розв’язувати складні професійні завдання, планувати і 

здійснювати дії, що призводять до раціонального й успішного досягнення 

поставлених цілей, приймати рішення у складних ситуаціях та брати на себе 

відповідальність за їх наслідки. 

У Рекомендаціях Європейського Парламенту і Ради 2008/C 111/01 «Про 

встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати 

освіту протягом усього життя» прописано, компетентність – це беззаперечна 

здатність використовувати знання, навички та індивідуальні, соціальні і/або 

методологічні вміння в роботі або навчанні, а також у професійному та 

особистісному розвитку. У контексті Європейських кваліфікаційних норм вміння 

характеризуються такими якостями як відповідальність та самостійність 

(Рекомендації Європейського Парламенту). 

Американський психолог Дж. Брунер, визначає компетентність як 

сукупність якостей, властивих найбільш авторитетному фахівцеві, тих якостей, 

рівня яких повинен досягти кожен індивід, що опановує професію (Митина, Л., 

2005). На думку М. Чошанова, компетентність виражає значення традиційної 

тріади «знання, уміння, навички», поєднуючи їх між собою;  визначається як 

поглиблене знання предмета або освоєне уміння, є доцільною для опису 
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реального рівня підготовки спеціаліста, якого вирізняє здатність з-поміж 

розмаїття рішень обирати найбільш оптимальне (Чошанов, М., 1997 с.6). 

За Е. Зеєром, компетентність людини визначають її знання, уміння і досвід. 

Здатність мобілізувати ці знання, уміння і досвід в конкретній соціально-

професійній ситуації характеризує компетенцію професійно успішної особистості 

(Зеер, Э., 2000, с.164). 

Компетентність, підкреслює О. Діденко, – це інтегрована особистісно-

діяльнісна категорія, яка формується під час навчання в результаті поєднання 

початкового особистого досвіду, знань, способів діяльності, вмінь, навичок, 

особистісних цінностей та здатності їх застосування в процесі продуктивної 

діяльності стосовно кола предметів та процесів певної галузі людської діяльності 

(Діденко О., 2014). О. Гуренкова розглядає компетентність як здатність (уміння) 

діяти на основі здобутих знань, коли на відміну від знань-умінь-навичок, що 

передбачають дію за зразком, компетентність передбачає досвід самостійної 

діяльності на основі універсальних знань (Гуренкова, О., 2009, с. 57). 

Головною оцінкою компетентності вважається не тільки і не стільки 

наявність та значний обсяг знань і досвіду, скільки уміння їх актуалізувати, коли 

потрібно, і використовувати у процесі реалізації своїх службових функцій 

(Васильєва, О., 2010, с.35-36). Компетентність за Н. Калинюк і О. Діденком – це 

спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або 

роботу (Калинюк Н.В., Діденко О. В., 2014, с. 116– 27). 

Аналізуючи категорію «компетентність», Дж. Равен виділив 37 

характеристик. Окремі з них: готовність і здатність навчатися самостійно; 

впевненість в собі, самоконтроль; готовність вирішувати складні питання; 

здатність до спільної роботи заради досягнення мети; здатність вирішувати 

конфлікти і пом’якшувати суперечності (Равен, Дж., 2002). У контексті нашого 

дослідження вагомості набуває твердження вченого, що компетентна людина, 

повинна бути багато до чого «готова», «здатна» і володіти такими 

психологічними якостями, як «відповідальність» і «впевненість» (Равен, Дж., 

2002). До цих тверджень додаємо думку О. Діденка, що основними елементами 
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компетентності є початковий особистий досвід, знання, вміння, навички, способи 

діяльності (дії), особистісні цінності та здатності (Діденко О., 2014). 

Ми погоджуємося з думкою вчених, які наголошують на необхідності 

розмежовування понять «компетенція» і «компетентність».  

Так В. Краєвський і А. Хуторськой розмежовують терміни 

«компетентність» і «компетенція», пояснюючи, що «компетенція» в перекладі з 

латинської «competentia» означає коло питань, щодо яких людина добре обізнана, 

пізнала їх і має досвід. А компетентність – це поєднання відповідних знань і 

здібностей, що дозволяють обґрунтовано судити про певну сферу діяльності та 

ефективно діяти в ній (Краевский, В., Хуторской, А., 2003, c.5).  

За М. Леонтян також слід розрізняти поняття «компетенція» і 

«компетентність», оскільки компетентність, на відміну від компетенції (містить в 

собі ключові поняття «знання», «уміння» та «навички» та ін.), які передбачають 

дію людини за стандартною ситуацією, має в собі елемент готовності до ситуації  

через особистісну характеристику людини, через перехід від якості знання  до  

якості  діяльності, яка може бути нестандартною. І тому за  своєю  суттю поняття 

«компетентність» є значно ширшим від поняття «компетенція» (Леонтян, М., 

2012, с. 75). 

Американський вчений Н. Хомський обґрунтовує розмежування понять 

«компетенція» і компетентність». Він відносить компетенцію до поля «знаю, як», 

а компетентність трактував як заснований на знаннях і особистісно обумовлений 

досвід соціально-професійної життєдіяльності людини («вмію так») (Хомский, Н., 

1972, c.1). 

Поняття «компетенція» також не має чіткого визначення. Так, в 

енциклопедії освіти зазначено, що компетенція – це відчужена від суб’єкта, 

наперед задана соціальна норма (вимога) до освітньої підготовки учня, необхідна 

для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері, тобто соціально 

закріплений результат (Кремель, В., 2008 с. 408-409). 

Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про 

основні компетенції для навчання протягом усього життя» визначає основні 
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компетенції як набір знань, навичок та відношень, що стосуються ситуації, які 

необхідні всім громадянам для особистої реалізації та розвитку, активного 

громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування. 

Усі основні компетенції вважаються однаково важливими, оскільки кожна з 

них допомагає успішному життю в суспільстві, що будується на знаннях. Багато 

компетенцій є близькими та пов’язаними: аспекти, які є основними в одній 

області, допомагають іншій. Загальні знання мов, освіченість, здібність до 

кількісного мислення та обізнаність у сфері інформаційних та комунікаційних 

технологій – це необхідна основа для навчання, а навчання заради здобуття знань 

включає всю навчальну діяльність (Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського 

Парламенту).  

Своє виявлення «компетентність» та «компетенція» знайшли в 

компетентнісному підході. Так, компетентнісний підхід в освіті (освіта, заснована 

на компетенціях: (competencebasededucation) виник у 60-х роках ХХ ст. й набув 

поширення у ХХІ ст. 

Підсумовуючи наведені визначення можемо констатувати, що 

компетентність розглядається ученими неоднозначно.  

Зокрема її трактують як: 

 коло питань, в яких людина добре розуміється (Кремель, В., 2008); 

 сукупність компетенцій (Рубін, Ю., 2005); 

 властивість, що притаманна людині, яка має знання і досвід, авторитет 

у якійсь галузі, добре поінформована, здатна ефективно та якісно розв’язувати 

професійні завдання (Психолого-педагогічна література); 

 сукупність якостей, властивих найбільш авторитетному фахівцеві, тих 

якостей, рівня яких повинен досягти кожен індивід, що опановує професію (Дж. 

Брунер); 

 глибоке, досконале знання своєї справи, сутності роботи, що 

виконується, способів і засобів досягнення цілей та відповідних умінь і навичок. 

Головною оцінкою компетентності вважається не тільки і не стільки наявність та 

значний обсяг знань і досвіду, скільки уміння їх актуалізувати, коли потрібно, і 
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використовувати у процесі реалізації своїх службових функцій (Васильєва, О, 

2010, с.32); 

 беззаперечна здатність використовувати знання, навички та 

індивідуальні, соціальні і/або методологічні вміння в роботі або навчанні, а також 

у професійному та особистісному розвитку (Рекомендації Європейського 

Парламенту і Ради 2008/C 111/01); 

 поєднання традиційної тріади «знання, уміння, навички», поєднуючи 

їх між собою;поглиблене знання предмета або освоєне уміння (Чошанов, Н., 

1997);  

 динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 

подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 

освіти (Закон України «Про вищу освіту»). 

 здатність (уміння) діяти на основі здобутих знань, коли на відміну від 

знань-умінь-навичок, що передбачають дію за зразком, компетентність 

передбачає досвід самостійної діяльності на основі універсальних знань 

(Гуренкова, О.,2009). 

Оскільки наше дослідження присвячене проблемі розвитку професійної 

компетентності персоналу пробації зосередимо свою увагу на визначенні поняття 

«професійна компетентність».  

У табл. 1.3.1. наведено дефеніції поняття «професійна компетентність», 

запропоновані різними авторами. 



60 

 

Таблиця 1.3.1. 

Дослідник, джерело  Зміст означення 

В. Краєвський, 

А. Хуторський 

(Хуторський, А., 

2003) 

Компетентність в певній галузі – це володіння знаннями, 

досвідом і здібностями, що дають змогу обґрунтовано судити про цю 

галузь і ефективно діяти в ній. 

М. Чошанов 

(Чошанов, М., 1997) 

Інтеграційне  поняття, що охоплює три складові – мобільність 

знань, варіативність методу і критичність мислення.  

Л. Фішман (Фішман, 

Л., 1999)  

Культура  професійної діяльності, професійні цінності та стереотипи  

К. Платонов 

(Платонов, К.) 

Сукупність знань, умінь і навичок, що визначають результативність 

праці. 

С. Іванова (Іванова, 

С., 2008, с. 110) 

Здатність фахівця на рівні визначеного державою певного стандарту 

відповідати суспільним вимогам професії шляхом ефективної 

професійної діяльності та демонструвати належні особисті якості, 

мобілізуючи для цього відповідні знання, вміння, навички, емоції, 

ґрунтуючись на власній внутрішній мотивації, ставленнях, 

моральних і етичних цінностях та досвіді, усвідомлюючи обмеження 

у своїх знаннях і вміннях та акумулюючи інші ресурси для їх 

компенсації. 

М. Самойлова 

(Самойлова, М., 

2014, с.18) 

Визначається специфікою професійної діяльності і є результатом 

оволодіння певними професійними компетенціями. 

В. Ковальчук 

(Ковальчук, В., 

2007) 

Набуті в процесі професійної підготовки знання і навики, 

практичний досвід, які забезпечують  виконання суспільно  значимих 

завдань. 

О. Андрощук 

(Андрощук, О., 

2012) 

Інтегроване поняття, властивість особистості систематично, 

ефективно і надійно виконувати складну діяльність у 

різноманітніших умовах. 

А. Зельницький 

(Зельницьки, А., 

2013, с. 86) 

Психічне утворення, що включає внутрішні властивості та якості 

особистості, її готовність ефективно діяти (а також взаємодіяти) при 

вирішенні професійних завдань різного рівня складності. 

Є. Павлюк (Павлюк, 

Є., 2014, с.114-115) 

Сукупність доступних для вимірювання чи оцінювання умінь, знань і 

навичок, набутих упродовж навчання і необхідних для виконання 

певного виду професійної діяльності. 

Ю. Зіньковський,  

Г. Мірських 

(Зіньковський Ю., 

Мірських Г.,  2009, 

с. 114) 

Володіння фрактальними компонентами знань у відповідній галузі, 

як доповнення професійних знань елементами їх генезису, 

ретроспективи і перспективи розвитку, елементами спряженості зі 

знаннями суміжних напрямів та дисциплін, а також розумінням 

умов, в яких ці знання реалізуються. 
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До визначень, наведених у табл. 1.3.1., додамо ще декілька, які у контексті 

нашого дослідження набувають особливого значення. Так, на думку Т. Браже: 

«професійна компетентність людей, що працюють у системі «людина-людина», 

визначається не тільки професійними базовими (науковими) знаннями й 

уміннями, але й ціннісними орієнтаціями фахівця, мотивами його діяльності, 

усвідомленням себе у світі й світу навколо себе, стилем взаємодії з людьми, з 

якими він працює» (Браже, Т., 1992, с.3). 

За В. Свистун професійна компетентність це: «теоретична, практична та 

психологічна види підготовленості особистості майбутнього фахівця до 

професійної діяльності, що проявляється в його творчій здатності та всебічній 

(особистісній, професійній, психологічній) готовності до її ефективного 

здійснення та досягнення оптимальних результатів (Свистун, В.,  2006, c.144).   

У словнику за редакцією Н. Ничкало професійну компетентність визначено 

як сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності, 

уміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, 

використовувати інформацію (Ничкало, Н., 2000, с. 78).  

В. Костенко, досліджуючи проблеми застосування компетентісного підходу 

у підготовці фахівців пенітенціарної сфери наводить  таке тлумачення  

професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-

виконавчих установ – це інтегральна професійно-особистісна характеристика 

особи, що проявляється в пенітенціарній діяльності на основі 

загальнокультурних, соціальних, духовних принципів та принципів «динамічної 

безпеки» і передбачає сформованість (наявність) професійних знань, умінь та 

навичок, професійно важливих особистісних якостей та досвіду, належного рівня 

розвитку самосвідомості та здатність мобілізувати (адекватно застосувати) ці 

знання, уміння і досвід у конкретній соціально-професійній ситуації (Костенко, В., 

2008, c.36). Примітним і таким, що виділяє підхід даного автора з-поміж багатьох 

інших, є включення до дефініції декількох груп принципів. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок, що професійна 

компетентність є динамічним поняттям, змістове наповнення і якісний рівень 
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якого залежать від багатьох чинників. Згадане підтверджується концепцією 

професіоналізму, розробленою А. Марковою, де професійна компетентність 

вживається як синонім професіоналізму: спеціальна діяльнісна компетентність; 

соціальна компетентність; особистісна компетентність; індивідуальна 

компетентність (Маркова, А., 1996, с. 34-35). 

Отже, є підстави для висновку, що професійна компетентність, також не має 

єдиного визначення. Зазвичай основними характеристиками даного поняття вчені 

називають: 

 володіння знаннями, досвідом і здібностями, що дають змогу 

обґрунтовано судити про цю галузь і ефективно діяти в ній (Краєвський, В., 

Хуторський, А., 2003); 

 мобільність знань, варіативність методу і критичність мислення 

(Чошанов, М., 1997); 

 культура професійної діяльності, професійні цінності та стереотипи 

(Фішман, Л., 1972); 

 сукупність знань, умінь і навичок, що визначають результативність 

праці (Платонов, К.); 

 ціннісні орієнтації фахівців, мотиви його діяльності, усвідомлення 

себе у світі й світу навколо себе, стиль взаємодії з людьми, з якими він працює, 

загальна культура, здатність до розвитку творчого потенціалу (Браже, Т., 1992); 

 теоретична, практична та психологічна види підготовленості 

особистості майбутнього фахівця до професійної діяльності (Свистун, В., 2006). 

Отже 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 
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рішень у пенітенціарній та пробаційній сферах. 

Розвиток цієї компетентності відбувається поступово під впливом 

суб’єктивних і об’єктивних чинників, організаційно-педагогічних умов. Це 

розгорнутий у часі процес і результат кількісних і якісних змін компонентів 

професійної компетентності. 

Щодо структури професійної компетентності.  

У наукових дослідженнях найбільш поширеними є визначення таких її 

складників: мотиваційний (готовність до прояву компетентності); когнітивний 

(володіння знанням змісту компетентності, знанням засобів, способів, програм 

виконання дій, розв’язання соціальних і професійних завдань, здійснення правил і 

норм поведінки, що становить зміст компетенцій); поведінковий (досвід прояву 

компетентності в різноманітних стандартних і нестандартних ситуаціях); 

ціннісно-смисловий (ставлення до змісту компетентності й об’єкту її 

застосування); емоційно-вольова регуляція процесу й результату прояву 

компетентності (здатність адекватно ситуаціям соціальної й професійної взаємодії 

регулювати прояви компетентності) (Сохань, Л., 2003, c. 97). 

Згідно з твердженнями Л. Мітіної компетентність можна представити як 

категорію, що складається з п’яти головних компонентів:  

1) розуміння сутності виконуваних задач і проблем;  

2) знання досвіду, що є в даній області, активного оволодіння кращими 

досягненнями;  

3) уміння вибирати засоби і способи дії, адекватні конкретним обставинам 

місця і часу; 

4) почуття відповідальності за досягнуті результати; 

5) здатності вчитися на помилках і вносити корективи в процесі досягнення 

цілей (Митина, Л., 2005, c.9). 

На думку В. Костенко структура професійної компетентності молодшого 

інспектора ВНіБ також складається з п’яти взаємопов’язаних компонентів: 

цілемотиваційного (мотиви, установки, ціннісні орієнтації, спрямованість); 

змістового (професійні знання); предметно-практичного (професійні уміння та 
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навички); особистісного (професійно важливі особистісні якості та досвід);  

рефлексивного (самооцінка, професійна самосвідомість) (Костенко, В., 2008, c.7). 

Наведене вище визначення професійної компетентності працівника органу 

пробації, узагальнення праць, в яких висвітлено структуру професійної 

компетентності фахівців різних галузей, а також урахування Кваліфікаційної 

характеристика працівника уповноваженого органу з питань пробації (додаток А) 

дали підстави для виокремлення таких компонентів професійної компетентності 

працівника органу пробації: 

1) мотиваційно-ціннісного; 

2) когнітивно-змістового; 

3) когнітивно-діяльнісного; 

4) рефлексивного (Рис.1.3.2.). 

Виокремлюючи зазначені компоненти ми керувалися думкою про те, що 

сьогодні у педагогічних дослідженнях передусім звертається увага на формування 

трьох сфер особистості: інтелектуально-пізнавальної (раціональної), мотиваційно-

ціннісної (емоційної) і діяльнісно-практичної (вольової) (Никандров, В., 2002; 

Стрельніков, В., 2002; Юхименко, Н., 2003).  

Проаналізуємо кожний з них більш детально. 

Мотиваційно-ціннісний компонент професійної компетентності персоналу 

органу пробації визначає рівень розвитку мотивації професійної та навчальної 

діяльності,  сформованість професійно-особистісних якостей, тип 

професіоналізму.  

У словнику С. Гончаренка, мотивація (лат. moveo – рухаю) означає джерело 

активності й  водночас систему спонукань будь-якої діяльності (Гончаренко, С., 

1997). 
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Рис. 1.3.2. Компоненти професійної компетентності персоналу пробації 

 

Здійснений аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми сутності 

мотивації дає підстави для такого тлумачення мотивів: 

1) мотив як психологічний феномен (потреба, предмет потреби, 

спонукання, намір тощо) (В. Асєєв; Л. Божович; В. Вилюнас; С. Малахова; 

С. Рубінштейн); 

2) мотив як інтегральне утворення (І. Васильєв; Є. Ільїн; В. Леонтьєв). 

За О. Сиротенком «без належної мотивації не працює жодна технологія», 

всі технології без винятку передбачають «високу обопільну зацікавленість» 

(Сиротенко, Г., 2006, с. 9). Слід навести думку вчених про те, що сила мотивації 

залежить від властивостей особистості, суб’єктивної ймовірності успіху (Ильин, 

Е., 2000, с. 298). Не можна оминути думку О. Паламар про те, що сила мотиву не 

може бути безпосередньо виміряна, оскільки її характеризують непрямі 
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показники. На силу мотиву впливають певні фактори, серед яких – ступінь 

усвідомлення об’єкта (мети), моральне заохочення, покарання, ситуація змагання, 

соціально-психологічний клімат та ін. (Паламар, О., 2005, с. 24). У змісті 

мотиваційно-ціннісного компоненту не менш важливим є інтерес до професійної 

діяльності. Зокрема, з позиції психології пізнавальний інтерес пов’язаний як з 

переживанням задоволення від процесу діяльності, так і з прагненням отримати 

певний корисний результат. Наприклад, на думку Б. Додонова, доцільно 

виокремлювати дві групи інтересів: процесуальні та процесуально-цільові 

(Додонов, Б., 1984, с. 126-130). Мотиваційна складова  професійної 

компетентності визначається показниками, які характеризують особистість 

персоналу органу пробації, а також навчальною мотивацією, мотивацію до 

професійної діяльності, престижу професії та ін. 

Як стверджує І. Радомський, мотивація посідає провідне місце у структурі 

особистості та є одним з основних понять, яке вживається для пояснення 

рушійних сил поведінки та діяльності. Мотивація є своєрідним барометром 

суспільних відносин та змін, які в них відбуваються. Зміни в мотивації – 

важливий показник ефективності не тільки виховання, а й праці (Радомський, І., 

2013). 

Ураховуючи складний характер роботи працівників пенітенціарної сфери 

загалом і зокрема персоналу пробації, для якісного відбору кадрів, необхідна 

присутність високого рівня мотивації персоналу. Можна визначити внутрішню 

мотивацію (потяг до розвитку, самовдосконалення, самореалізації та т. ін.) та 

зовнішню, що включає як матеріальні заохочення (заробітна плата, наявність 

певних пільг, повага суспільства до професії та визнання її важливості для 

держави і т. ін). Наявність у працівника пробації внутрішньої і зовнішньої 

мотивації дає можливість отримання морального задоволення від виконання 

покладених на нього обов’язків, що напряму впливає на ефективність діяльності 

персоналу пробації. Ціннісний компонент вказує на важливість наявності у 

працівника пробації ціннісних професійних та особистих орієнтирів (свідомість, 

гуманістична спрямованість та особлива відповідальність, бути чесним, 



67 

 

правдивим, порядним, справедливим, сумлінним, мати здатності до 

ідентифікації). У цьому сенсі слід навести думку, що ідентифікація – емоційно 

обумовлений процес ототожнення себе з іншою людиною, внаслідок чого 

засвоюються моральні норми, цінності, настанови і способи поведінки цієї 

людини, відбувається включення їх у власний внутрішній світ. Ідентифікація 

передбачає наявність сильного емоційного зв’язку між індивідом і людиною, роль 

якої він на себе приміряє, з якою він себе ототожнює (Радомський, І., 2007). 

Окреслене кореспондується із емпатією, як одним із ключових принципів 

пробаційної роботи. 

Когнітивно-змістовий компонент професійної компетентності персоналу 

пробації – характеризує рівень засвоєння сукупності знань, передусім розуміння 

сутності, змісту, цілей та завдань професійної діяльності; володіння системою 

знань, необхідних для ефективного виконання професійних завдань; обізнаність із 

методами та способами виконання професійних завдань, а також можливістю їх 

удосконалення, на основі чого формується професійна компетентність фахівця.  

Знання – це особлива форма відображення дійсності, що характеризується 

усвідомленням їх істинності (Гончаренко, С., 1997, с. 137).  

Цей компонент передбачає взаємозв’язок навчальної, пізнавальної та 

самостійної діяльності слухачів, що сприяє системності та дієвості їхніх знань, 

характеризує рівень та якість набутих знань. Отже компонент відображає 

професійні знання, необхідні для якісного виконання всіх видів пробаційної 

діяльності та інтерпретації її результатів. Зокрема базові знання, необхідні для 

виконання завдань та функцій персоналу органу пробації, що передбачає 

розуміння принципів діяльності пробації, її можливостей та обмежень, навички і 

вміння працювати з інформаційними потоками із використанням засобів 

інформаційних технологій.  

Когнітивно-діяльнісний компонент професійної компетентності персоналу 

пробації передбачає поєднання знаннєвої і діяльнісної компонент. Як відомо, 

когніція (від лат. cognitio) означає – знання, пізнання, а когнітивний – відповідний 

когніції або знаннієвий, пізнавальний (Философский словарь, 2000, с. 214). 
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Характеризується здатністю використовувати професійно важливі знання 

при вирішенні професійних завдань. Показниками цього критерію є 

сформованість професійних умінь (інформаційно-технологічних, комунікативних, 

правових, соціально-психологічних); оволодіння методами, способами і досвідом 

самостійно розв’язувати професійні завдання. 

За В. Сидоренко для сучасного фахівця важливо оволодіти навичками 

управління знаннями, тобто навичками отримання знань, їх створення, організації 

і ціннісного використання. Адже компетентна дія без компетентного знання 

неможлива (Сидоренк, В., 2017, 8–17). 

Когнітивно-діяльнісний компонент, як зазначають вчені, визначається 

когнітивним та діяльнісним (операційним) критеріями, проявом яких є оволодіння  

системою знань; сформованість логічності, системності й аналітичності мислення, 

уміння аналізувати результати своєї діяльності; пізнавальна активність; 

усвідомлення потреби й активності особистості у процесі професійної самоосвіти, 

самовдосконалення; усвідомлення наявного та потрібного рівня розвитку 

комунікативних здібностей. Когнітивну складову компонента визначає 

обізнаність, яка характеризує рівень практичної знаннєвої підготовки слухача, 

необхідної у  професійній діяльності. Діяльнісна складова зазначеного 

компоненту передбачає освоєння  слухачами професійних умінь, навичок, 

прийомів за допомогою активної практичної підготовки, яка сприяє засвоєнню 

засобів професійної діяльності персоналу пробації. Означена складова 

компоненту містить сукупність професійних умінь і навичок, необхідних під час 

прийняття відповідних рішень в різних умовах, а також відображає уміння 

виконувати пробаційну роботу, застосовувати спеціальні знання на практиці і в 

повсякденному житті, вільно володіти пробаційними методиками роботи із 

правопорушниками і може бути оцінена мірою компетентності у вживанні  

набутих знань та встановлення зв’язків, необхідних для здійснення пробаційної 

діяльності. 
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Рефлексивний компонент – наявність зворотної реакції (рефлексії) на власні 

дії; здатність слухачів до оцінки ефективності навчання, рівня самоосвіти, 

самоаналізу, самомотивації, самокритичності тощо. 

Поняття рефлексії, яке виникало у філософії, означало процес міркування 

індивіда про те, що відбувається в його власній свідомості. Рефлексія – не просто 

знання чи розуміння суб’єктом самого себе, але і з’ясування того, як інші знають і 

розуміють «рефлексуючого», його особистісні характеристики, емоційні реакції, 

когнітивні уявлення  (Грицанов А., 1999; Черноушек, М., 1989). 

Рефлексія у розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації представлена осмисленням основ діяльності, під час якої здійснюється 

оцінка і переоцінка своїх власних здібностей, планування і корекція дій. Здатність 

порівнювати, зіставляти з оцінками інших учасників професійної взаємодії дає 

можливість усвідомлювати те, як він сприймається та оцінюється іншими 

людьми. У контексті нашого дослідження рефлексивність як особистісна якість 

взаємопов’язана з високим рівнем творчості і професіоналізму загалом і, зокрема, 

професійною компетентністю. 

  Професійна діяльність людини передбачає обов’язкову рефлексію на зміст 

предмета цієї діяльності. Рефлексія стимулює, збагачує, посилює розвиток 

професійних якостей фахівця, його здатності до самовдосконалення. Персонал 

органу пробації повинен уміти аналізувати, узагальнювати та оцінювати власну 

професійну діяльність, адекватно оцінювати наявні можливості, робити відповідні 

висновки для удосконалення власної професійної компетентності. В педагогічних 

працях визначається поняття «педагогічна рефлексія» (лат. reflexio – звернення 

назад, самопізнання), під якою розуміють зворотній зв’язок щодо особливостей 

навчання, отриманий від самих слухачів (Гончаренко, с.112). Рефлексія також 

визначається як якість, необхідна майбутньому фахівцю для адекватної 

самореалізації себе, власних здібностей, творчого підходу до опанування 

професійною діяльністю, досягнення її максимальної ефективності та 

результативності, забезпечення процесів розвитку і саморозвитку  (Подласый, И., 

1996). 
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За Т. Ушевою «предметом рефлексії може бути все, що міститься у 

внутрішньому досвіді індивіда: знання, уявлення, поняття, почуття, переживання, 

відносини, бажання, цінності» (Ушева, Т., 2009, с. 1). Дослідниця зазначає, що за 

допомогою рефлексивних умінь можна керувати власною професійною 

діяльністю і створювати умови для самоосвіти та саморозвитку.  

Цей компонент реалізується через рефлексивні процеси, серед яких – 

саморозуміння й розуміння іншого, самооцінювання й оцінювання іншого, 

самоінтерпретація та інтерпретація іншого в екологічній проектній діяльності.  

Рефлексія дає змогу визначити можливі причини недоліків у  професійній 

діяльності з метою її подальшого удосконалення, здійснити її оперативне 

коригування та ін.   

Отже усі виокремлені компоненти структури професійної компетентності 

працівника органу пробації є взаємозалежними, взаємопов’язаними і 

взаємодоповнюваними. 

Для їх формування необхідним є надання первинної професійно підготовки  

й подальший розвиток професійної компетентності персоналу пробації в системі 

формальної, неформальної та інформальної освіти. 

Отже у процесі підготовки працівника пробації постає сукупність питань, 

дати відповіді на які спробуємо у наступному розділі. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ   

У сучасному правничо-педагогічному науковому дискурсі пробацію 

тлумачать як пріоритетні заходи кримінально-правового реагування.  

Встановлено, що до позбавлення волі у країнах Європейського Союзу вдаються 

лише у крайньому разі, коли це відповідає інтересам безпеки потерпілого, 

суспільства або ресоціалізації правопорушника. Підтвердженням такого підходу 

слугують документи ООН та Ради Європи, спрямовані на розширення заходів 

альтернативних тюремному ув’язненню, ухвалення яких почалося із 1981 р. 

(загалом ухвалено близько 20 резолюцій, спрямованих на розвиток у країнах, 

учасницях ООН й Ради Європи, заходів, альтернативних тюремному ув’язненню). 
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Доведено, що у разі залишення правопорушника у суспільстві збільшуються 

шанси його успішної ресоціалізації, збереження корисних соціальних зв’язків 

(створення або збереження сім’ї), продовження соціально-корисної праці 

(компенсування шкоди потерпілим), уникнення негативного впливу 

кримінального середовища у в’язницях (підтримання правопорядку). З 

економічної точки зору фінансування інституту пробації є також більш вигідним 

ніж утримання місць позбавлення волі.  

Аналіз міжнародного досвіду пробації показав, що цей інститут має понад 

200 літню історію. 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 ціїє системи. 

Зроблено висновок, що інститут пробації набув поширення як в державах 

континентальної (бельгійсько-французька «сурсі»), так і не континентальної 

(англо-саксонська пробація)  правових системах. Його сутність полягає у 

«випробуванні» засудженого, з тим, аби цілі виправлення і ресоціалізації були 

досягнуті по відношенню до винної особи способом, не пов’язаним із реальним 

покаранням, передусім, позбавлення волі. 

З’ясовано, що кожна держава вирішує питання приналежності органу 

пробації до відповідного міністерства ґрунтуючись на власних традиціях та 

існуючих можливостях (у Великобританії, Данії, Японії, Фінляндії, Норвегії, 

Латвії, Чехії, Естонії служба пробації підконтрольна Міністерству юстиції; у 

США, Німеччині, Угорщині – підвідомча судовим владам; у Нідерландах – 

прокуратурі; у Швеції – тюремному відомству; у Сінгапурі служба пробації 

знаходиться під керівництвом Міністерства громадського розвитку і спорту).   

Сформульовано авторське визначення професійної компетентності працівників 

органу пробації як складного інтегрованого утворення, що охоплює теоретичний, 

практичний й психологічний види його підготовленості до професійної діяльності 

та проявляються у здатності та всебічній (особистісній, професійній, 

психологічній) готовності до її ефективного здійснення із досягненням 
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оптимальних результатів, а також готовність і здатність до виконання 

професійних функцій у пенітенціарній сфері, прийняття оптимальних рішень із 

застосуванням професійних знань і набутих у навчанні навичок, вмінь та досвіду. 

Розвиток інституту пробації в Україні потребує удосконалення підходів до 

розвитку професійної компетентності персоналу, яка передбачає оновлення 

моделі роботи з клієнтом з використанням міжнародних інноваційних підходів, 

методів і прийомів, а саме: оцінки ризиків вчинення повторного кримінального 

правопорушення, методик ефективного спілкування і мотиваційного 

інтерв’ювання, реалізації пробаційних програм; методів когнітивно-

поведінкового втручання та про-соціального моделювання; управління справами 

(кейс-менеджмент), пенітенціарної пробації, волонтерської діяльності у пробації 

тощо. 

В Україні існує три центри первинної професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації персоналу ДКВС – Білоцерківський, Хмельницький та 

Дніпровський. Білоцерківський центр підвищення кваліфікації персоналу 

Державної кримінально-виконавчої служби України з 15 червня 2015 р. здійснює 

професійну підготовку персоналу пробації, а саме первинну професійну 

підготовку та підвищення кваліфікації й за рік спроможний охопити навчанням до 

1400 осіб, що складає близько 35% від загальної кількості працівників й дозволяє 

забезпечити підвищення кваліфікації персоналу пробації раз у три роки. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ У ВІДОМЧИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДКВС УКРАЇНИ 

У розділі 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.   

 

 

2.1. Компонентно-критеріальна структура професійної компетентності 

персоналу органу пробації 

 

На основі вивчення, узагальнення та систематизації джерел з проблеми 

дослідження у підрозділі 1.2 було виокремлено такі компоненти професійної 

компетентності персоналу органу пробації: 

1. мотиваційно-ціннісний; 

2. когнітивно-змістовий;  

3. когнітивно-діяльнісний; 

4. рефлексивний. 

Кожний з цих компонентів має відповідні показники та критерії 

оцінювання, що уможливило визначення їх прояву на трьох рівнях.  

Зазначимо, що у процесі характеристики показників компонентів 

професійної компетентності персоналу органу пробації ми дотримувалися таких 

вимог: 

1) чіткість в описі їх змісту, можливість виміряти; 

2) гнучкість, адаптивність, здатність у разі необхідності відображати 

можливі зміни об’єкта; 

3) ефективність та результативність показників. 

Проаналізуємо показники кожного компоненту.  

У змісті мотиваційно-ціннісного компоненту нас цікавили три позиції: 
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 привабливість професії;  

 наявність позитивної мотивації до оволодіння професією;  

 тип професійної мотивації. 

Для виявлення їх динаміки на різних етапах експерименту ми 

послуговувалися показниками цього компоненту, що відображають мотивацію 

професійної та навчальної діяльності. Зокрема, сприйняття престижу професії 

зараз та в майбутньому, ставлення до неї, позитивні та негативні її особливості, 

мотивація професійного вибору, бажання розповідати іншим про свою професію, 

поради обрати саме її, інтерес до професії, бажання не змінювати професію у 

майбутньому, прагнути до кар’єрного та професійного зростання в сфері пробації. 

Велике значення, на нашу думку, має бажання підвищувати власний професійний 

рівень, бути активним під час занять, переважання пізнавальних мотивів, бажання 

розвинути у себе професійні компетентності. Також  ми надавали значення рівню 

значимості та сформованості професійних особистісних якостей (інтелект, 

самостійність, гнучкість, критичність, ініціативність, організаторські здібності, 

комунікабельність, конформність, стриманість, уважність, спостережливість, 

толерантність, порядність, почуття обов’язку, доброзичливість, тактовність, 

прагнення до розвитку, дисциплінованість, об’єктивність, неупередженість, 

сильна воля, чуйність, самокритичність, гуманність, стресостійкість, 

наполегливість, принциповість, відповідальність). До уваги також брали і 

професійні уподобання, стиль роботи, можливість її зміни, ставлення до 

ініціативи, кар’єрного зростання, професійного успіху та ін. 

Показниками когнітивно-змістового компоненту є сукупність знань, 

основу яких становлять знання щодо міжнародних нормативно-правових актів 

з питань дотримання прав людини та поводження із засудженими, загальних 

положень кримінального, кримінального процесуального та кримінально-

виконавчого законодавства України;  вимог нормативних документів, що 

регламентують діяльність персоналу пробації; її завдань та принципів. Не без 

уваги залишили знання щодо вікової періодизації психофізіологічних 

особливостей особистості; стадій змін поведінки та їх особливостей. 
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Надзвичайно поціновуються знання методик та особливостей складання 

оцінки ризику, змісту та форми досудової доповіді; супроводу справ суб’єктів 

пробації; когнітивно-поведінкових підходів та специфіки їх використання в 

роботі з клієнтами служби пробації. Оскільки персонал працює з різними 

соціальними категоріями громадян, значення мають знання щодо 

варіативності надання соціально-психологічних послуг суб’єктам пробації 

державними, громадськими, приватними установами та організаціями 

соціальної сфери; методів роботи з засудженими та ін. 

Показниками когнітивно-діяльнісного (професійні вміння та навички) 

компоненту є уміння застосовувати положення чинного законодавства, що 

регламентує діяльність пробації. До цих показників також належать і вміння 

надавати кваліфіковану підтримку та дотримуватись прав та інтересів суб’єктів 

пробації; вести персональний облік суб’єктів пробації; готувати та представляти в 

суді досудову доповіді. Зміст показників цього компоненту наповнюють навички 

щодо здійснення наглядових та соціально-виховних заходів відносно суб’єктів 

пробації та інших заходів передбачених пенітенціарною пробацією. Неабиякого 

значення мають уміння вибудовувати і підтримувати робочі стосунки із 

суб’єктами пробації, оцінювати, розуміти й інтерпретувати їхню поведінку; 

оцінити критичні стани та ризики, які можуть виникати у клієнтів, та надати 

відповідну допомогу. Важливе значення мають уміння  застосовувати методики 

складання оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення; 

проводити інтерв’ю із клієнтом та здійснювати оцінку потреб клієнтів. Оскільки у 

діяльності пробації велике значення має соціальне партнерство, то і уміння 

організовувати та координувати партнерство й взаємодію з іншими соціальними 

інституціями також належать до показників відповідного компонента, зокрема 

громадськими організаціями і волонтерськими рухами. Уміння організовувати та 

вести пробаційну роботу з особами, які звільняються з місць позбавлення волі та 

ін. 

Показниками рефлексивного компоненту (самооцінка ефективності 

навчання) вважаємо здатність організації навчання, потреба зміни професійного 
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рівня, потреба у подальшому навчанні, додаткових знаннях та вміннях, активність 

на заняттях, корисність, послідовність, логічність, обсяг, складність навчальних 

модулів, уміння оцінювання ефективності різних методів навчання та оцінювання, 

оцінка ставлення викладачів до слухачів, а також оцінка впливу отриманих знань 

та вмінь на професійну діяльність. 

Для здійснення педагогічного діагностування було сформульовано критерії 

оцінювання показників компонентів професійної компетентності працівника 

пробації, що уможливило створення шкали рівнів кожного компонента. 

Під рівнем сформованості компонентів досліджуваної якості ми розуміємо 

шкалу вимірювання досягнутих слухачами навчальних результатів досягнутих під 

час навчання у відомчих навчальних закладах державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

 Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу встановити, що 

поняття «критерій» розглядають як: 

 підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило (Бусел, В., 

2005, с. 588); 

 стандарт, на основі якого можна оцінити, порівняти реальне педагогічне 

явище, процес або якість за еталоном  (Багрій, В., 2012); 

 ознаку, на основі якої відбувається оцінка, визначення чи класифікація 

чого-небудь; мірило (Комелина, В. и др., 2014); 

 якості, властивості і ознаки досліджуваного об’єкта, що дають змогу 

оцінити його стан і рівень функціонування й розвитку (Танська, В., 2006). 

 У нашому дослідженні поняття «критерій» ми використовуємо як мірило, 

орієнтир, індикатор, на основі якого відбувається оцінювання розвитку 

професійної компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних закладах. 

 Зазвичай у процесі виокремлення й обґрунтування критеріїв  існують 

певні вимоги, провідними з яких є їхня здатність :  

1) відображати основні закономірності функціонування об’єкта; 

2) охоплювати суттєві ознаки предмета; 
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3) відображати необхідні ознаки та якості, через свою сутність ці якості та 

ознаки мають бути стійкими і постійними;  

4) сприяти встановленню зв’язків між усіма компонентами якості, що 

аналізується;  

5) розкриватися через низку показників, залежно від прояву яких можна 

робити висновки про більший чи менший ступінь вираження даного 

критерію;  

6) відбивати динаміку вимірюваної якості в часі та просторі;  

7) виступати в єдності з кількісними показниками та доповнювати один 

одного (Борытко, Н., 2006; Ионова, О., 2006; Коростіль, Л., 2009). 

Існують різні підходи щодо кількісного і якісного визначень рівнів досліджуваної 

якості. Так Н. Мойсеюк виокремлює чотири рівні навчальних досягнень: 

початковий, середній, достатній, високий (Мойсеюк, Н., 2001). За С. Вітвицькою 

(2003) також доцільно виокремлювати чотири рівні прояву компонентів 

навчальних досягнень: початковий, середній, достатній і високий (Вітвицька, С., 

2003.  

Нами було визначено такі рівні сформованості професійної компетентності 

працівників органу пробації: репродуктивний (низький), реконструктивний 

(середній); творчий (високий). 

Отже критеріями оцінювання мотиваційно-ціннісного компоненту є 

передусім ставлення до професії, усвідомленість професійного вибору, наявність 

інтересу до професії, кар’єрного та професійного зростання, професійного успіху; 

ставлення до підвищення кваліфікації; рівень сформованості професійних та 

особистісних якостей (інтелект, самостійність, гнучкість, критичність, 

ініціативність, організаторські здібності, комунікабельність, конформність, 

стриманість, уважність, спостережливість, толерантність, порядність, почуття 

обов’язку, доброзичливість, тактовність, прагнення до розвитку, 

дисциплінованість, об’єктивність, неупередженість, сильна воля, чуйність, 

самокритичність, гуманність, стресостійкість, наполегливість, принциповість, 

відповідальність); професійні уподобання. 



78 

 

Персоналу пробації з репродуктивним (низьким) рівнем мотиваційно-

ціннісний компоненту притаманні упевненість, що професія пробації не 

поціновується у суспільстві, вона їм не подобається, основним мотивом вибору 

професії є відсутність іншого варіанту, незадоволені власним професійним 

вибором, не сподіваються на зростання престижу їх професії у майбутньому, не 

радять іншим піти на роботу до органу пробації, не розповідають людям про свою 

професію, не бачать жодних переваг у ній. Планують змінити професію, кар’єра 

не є важливою, не хвилює перспектива втрати роботи, вважають свою професію 

непрестижною і не пов’язують власне майбутнє з пробацією. 

Вони оцінюють власний професійний рівень як низький, але не відчувають 

потребу у підвищенні професійної кваліфікації, головний мотив навчання – 

отримати свідоцтва, умови активності на занятті – похвала викладача, головним 

завдання навчання вважають створення гарних взаємовідносин між слухачами, 

головним джерелом професійної інформації є колеги, прагнуть ліберального 

ставлення з боку викладачів, вважають, що оцінка лише принижує слухача, 

вважають, що рівень професійної кваліфікації не впливає на авторитет 

працівника.  

Окрім того характерними є низький рівень значущості та сформованості 

професійних особистісних якостей; відсутність прагнення до кар’єрного та 

професійного зростання, консерватизм та конформність. 

Реконструктивний (середній) рівень. Працівники з таким рівнем оцінюють 

власний професійний рівень як середній, незначною мірою відчувають потребу у 

підвищенні професійної кваліфікації, головний мотив навчання – спілкування з 

колегами, умови активності на занятті – цікаві методи його проведення, головним 

завдання навчання вважають створення гарних взаємовідносин між слухачами, 

головним джерелом професійної інформації є колеги, прагнуть довірливого 

ставлення з боку викладачів, вважають, що оцінка не впливає на активність 

слухача, вважають, що рівень професійної кваліфікації особливо не впливає на 

авторитет працівника.   
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У них діагностують середній рівень значущості й сформованості 

професійних особистісних якостей. Притаманним є інструментальний тип 

професійної мотивації: прагнення сумлінно виконувати посадові обов’язки, 

правильно вести службову документацію, добре знати нормативно-правові 

документи. Ці працівники вважають, що професія пробації поціновується у 

суспільстві, вона їм подобається, основним мотивом вибору професії є її престиж, 

задоволені власним професійним вибором, сподіваються на зростання престижу 

їх професії у майбутньому, радять іншим піти на роботу до органу пробації, охоче 

розповідають людям про свою професію, основними перевагами професії 

вважають спілкування та допомогу людям. Не планують змінювати професію, 

кар’єра є важливою, їх хвилює перспектива втрати роботи, вважають свою 

професію престижною і пов’язують власне майбутнє лише з пробацією. 

Представники персоналу органу пробації, який мають творчий (високий) 

рівень відповідно її високо оцінюють, але значною мірою відчувають потребу у 

підвищенні професійної кваліфікації. Для них головним мотивом навчання – є 

підвищення професійного рівня, умови активності на занятті – цікаві теми занять, 

головним завдання навчання вважають набуття навичок вирішення практичних 

завдань, головним джерелом професійної інформації є професійна література, 

прагнуть партнерського ставлення з боку викладачів, вважають, що оцінка 

залежить від самого слухача, вважають, що рівень професійної кваліфікації в 

значною мірою впливає на авторитет працівника.    

Притаманними є високий рівень значущості та сформованості професійних 

особистісних якостей. Професійний тип мотивації – прагнення до професійного 

розвитку, проявляють ініціативу і активність, активно впроваджують нові 

пробаційні технології. 

Критеріями оцінювання показників когнітивно-змістового компоненту є 

рівень професійних знань; вимог нормативних документів, що регламентують 

діяльність персоналу пробації; завдань та принципів пробації; прав та обов’язків 

суб’єктів пробації; порядку складання та ведення службової документації; 
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порядку здійснення соціально-виховних заходів із суб’єктами пробації; правових 

підстав та порядку залучення волонтерів для виконання завдань.   

Персонал, який має репродуктивний (низький) відповідно має обмежені 

теоретичні знання, понятійний апарат не сформований. Відсутні уміння 

встановлювати зв’язки з факторами ризику та асоціальною поведінкою людини. 

Загалом професійні знання фрагментарні, обізнаність з пробаційних методик 

недостатня. 

Представники, яким притаманний реконструктивний (середній) мають 

системні знання щодо взаємозв’язку криміногенних факторів та злочинної 

поведінки в основному сформована. Наявні суміжні знання, що відображають 

взаємозв’язок пробаційної роботи з іншими сферами, проте використання знань у 

практичних ситуаціях недостатнє. Фахові ж знання в межах освітньо-

кваліфікаційної характеристики. 

Для осіб з творчим(високим) рівнем характерні глибокі базові професійні 

знання, обізнаність з пробаційними методиками, ними усвідомлюється 

необхідність сталого розвитку. Усвідомлюється необхідність використовувати 

професійні знання на практиці. Розвинуте людиновимірне мислення, вміння 

використовувати набуті знання у практичній пробаційній діяльності. 

Критерії оцінювання когнітивно-діяльнісного компоненту – глибина 

професійних умінь та навичок.  

Персонал з репродуктивним(низьким) рівнем може виконувати завдання, 

але відсутня здатність пояснювати свої дії, виявляються неусвідомлені уміння. 

Переважають стереотипні форми поведінки із суб’єктами пробації (пасивно-

агресивний тип поведінки, не усвідомлення необхідності гуманного ставлення). 

Не вміють обирати правильні стратегії, прийоми та техніки мотиваційного 

консультування;  слабко розвинені уміння долати психологічний опір з боку 

суб’єкта пробації. 

Особи з реконструктивним (середнім) рівнем виконують дії точно за 

алгоритмом, без ускладнень, реалізується змодельована діяльність, яка має 

позитивний вплив на суб’єктів пробації. Присутні навички щодо професійно-
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доцільної організації праці. Участь у пробаційних заходах у межах професійної 

компетентності. 

Особи, які мають творчий (високий) рівень виявляють творчі здатності 

щодо розв’язання професійних проблем, наявна сформована компетентність у 

соціально-виховній діяльності, сформовані вміння прогнозувати асоціальну 

поведінку суб’єктів пробації. Беруть активну участь у роботі відділу з питань 

пробації, організація та проведенні альтернативних до пробаційних програм 

просвітницько-профілактичних заходів. Можуть надати кваліфіковану підтримку, 

дотримуються прав та інтересів суб’єктів пробації; вміють активно залучати 

волонтерів для виконання завдань пов’язаних з пробацією; вибудовувати і 

підтримувати робочі стосунки із суб’єктами пробації, оцінювати, розуміти й 

інтерпретувати їхню поведінку; оцінити критичні стани та ризики, які можуть 

виникати у клієнтів, та надати відповідну допомогу. 

Критеріями оцінювання рефлексивного компоненту – є здатність оцінювати 

власний рівень навченості і потреба її розвитку.   

Представники органу пробації, які мають репродуктивний (низький) слабко 

оцінюють організацію навчання та зміни їх професійного рівня, не мають потреби 

у подальшому навчанні, додаткових знаннях та вміннях, проявляють пасивність 

на заняттях, вказують на низьку корисність, послідовність, логічність, завеликий 

обсяг та складність навчальних модулів, низько оцінюють ефективності 

інтерактивних методів навчання та методів його оцінювання, ставлення 

викладачів до слухачів, а також вплив отриманих знань та вмінь на професійну 

діяльність. 

Персонал, який має реконструктивний (середній) не мають нагальної 

потреби у подальшому навчанні, додаткових знаннях та вміннях, не проявляють 

активності на заняттях, вказують на часткову корисність, послідовність, 

логічність, завеликий обсяг та складність навчальних модулів, невисоко оцінюють 

ефективності інтерактивних методів навчання та методів його оцінювання, 

ставлення викладачів до слухачів, а також вплив отриманих знань та вмінь на 

професійну діяльність. 
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Працівники, яким притаманний творчий (високий) рівень – високо 

оцінюють організацію навчання та зміни їх професійного рівня, мають потребу у 

подальшому навчанні, додаткових знаннях та вміннях, проявляють активність на 

заняттях, вказують на корисність, послідовність, логічність, оптимальний обсяг та 

складність навчальних модулів, високо оцінюють ефективності інтерактивних 

методів навчання та методів його оцінювання, ставлення викладачів до слухачів, а 

також вплив отриманих знань та вмінь на професійну діяльність. 

Зазначені показники та критерії їх оцінювання знаходяться у 

безпосередньому взаємозв’язку й дозволяють перевірити рівні розвитку 

професійної компетентності персоналу органу пробації на різних етапах 

експерименту.  

 

 

2.2. Модель розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України 

 

Динамічні зміни в усіх сферах життєдіяльності доволі швидко висувають 

нові вимоги до змісту й функцій професійної діяльності, модернізуючи суть й 

структуру самого поняття «компетентність». Сучасні дослідження у галузі 

педагогіки й психології презентують різноаспектні наукові результати щодо 

підвищення рівня професійної компетентності трудових ресурсів у різних галузях 

економіки. Зокрема, у державних документах йдеться про те, що реалізація 

планових реформ та досягнення показників ефективності системи пробації 

уможливлюється за якісної підтримки й участі у вирішенні національних завдань 

персоналу пробаційної системи (Про затвердження ...). За таких обставин система 

пробації має бути забезпечена ефективними ресурсами, зокрема й 

високопрофесійним персоналом. Йдеться про те, що компетентність персоналу 

пробації постійно перебуває у розвитку, спрямованому на задоволення вимог як 

системи професійної діяльності, так і особистісних потреб працівників. 
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Створення служби пробації відповідно до міжнародних норм потребує 

значного підвищення рівня професійної підготовки її персоналу. Слід зазначити, 

що лише незначна частина нинішніх працівників органу пробації пройшли 

первинну професійну підготовку у Білоцерківському центрі підвищення 

кваліфікації персоналу ДКВС України. Водночас, особи, які залучаються до 

роботи в органі пробації, не завжди відразу проходять професійну підготовку, 

проте виконують свої посадові обов’язки у повному обсязі, що викликає певне 

занепокоєння.  

Вивчення міжнародного досвіду інституту пробації й підготовки 

відповідного персоналу, аналіз сучасного стану та перспектив розвитку органу 

пробації в Україні, потреби та запити практики дали підстави для висновку щодо 

необхідності розроблення моделі та відповідних організаційно-педагогічних умов 

задля розвитку професійної компетентності працівників органу пробації, яка 

може бути впроваджена  у відомчих навчальних закладах ДКВС України. 

Звертаючись до досвіду науковців, зазначимо, що процес моделювання 

характеризується як метод дослідження, що базується на створенні моделі 

(Ашеров А. Т. Подготовка,…).  

На нашу думку, перш, обґрунтуванню моделі «схеми для пояснення якогось 

явища або процесу» (Ничкало, Н., 2000) має передувати детальний аналізу 

об’єктів пізнання, реально існуючого середовища, у яких відбуваються процеси, 

особливості цих процесів, їх специфіку, спрямування на розвиток конкретних 

явищ тощо та спрогнозувати можливі взаємозв’язки та залежності між 

елементами системи, можливості їх конструювання та управління ними.  

В узагальненому вигляді С. Гончаренко визначає чіткі етапи моделювання: 

перехід від природного об’єкта до моделі, побудова моделі, експериментальне 

дослідження моделі, перехід від моделі до природного об’єкта (перенесення 

результатів, отриманих в ході дослідження, на даний предмет) (Гончаренко, С., 

2008). Своєю чергою, А. Ашеров визначальними у розробленні будь-яких 

педагогічних моделей вважає такі об’єкти: процес підготовки фахівця, навчальна 

діяльність студента, майбутня професійна діяльність фахівця (Ашеров, А., 
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Логвиненко, В, 2005). На переконання Л. Онищук, у площині педагогічних 

процесів модель є специфічним об’єктом, що створений з метою отримання або 

збереження інформації, що відображає властивості та характеристики його 

зв’язку із суб’єктом. Структурні елементи моделі мають відображати зв’язок 

педагогічної науки з практикою (Педагогічна освіта: теорія…). Як стверджує 

С. Мартиненко, модель дає можливість зрозуміти характер залежності між 

структурними елементами досліджуваного феномена, виявити найбільш істотні 

сторони цього процесу (Мартиненко С. М. Діагностична …).  

Нам імпонує визначення В. Ягупова, що модель є знаковою системою, за 

допомогою якої можна відтворити дидактичний процес як предмет дослідження, 

показати в цілісності його структуру, функціонування і зберегти цю цілісність на 

всіх етапах дослідження (Ягупов В.В. Педагогіка…).У контексті нашого 

дослідження особливого значення набуває точка зору В. Штофф, який моделлю 

називає певну систему, що може реалізуватися як матеріально, так і уявно, 

відображає чи відтворює об’єкт дослідження та здатна його замінити таким 

чином, що її вивчення дає нову інформацію щодо об’єкта (Штофф, В., с. 19). 

У працях О. Новікова (Новиков А. М. Новые…) та Д. Новікова (Новиков 

Д. А. Статистические…) окреслені особливості формалізації моделей, серед яких: 

відбір більш істотних якостей або характеристик моделі шляхом відкидання менш 

важливих чи неістотних; адекватність моделі, що означає можливість досягнути 

за її допомогою поставленої мети педагогічної діяльності. Ми погоджуємось з 

тим, що формалізація моделі має здійснюватися у рамках тих процесів, які 

найбільш повно здатні забезпечити досягнення бажаних результатів. У контексті 

сказаного варто представити позицію О. Смирнової, яка наголошує на важливості 

підходів до розробки моделі і виборі її типу: модель діяльності чи модель 

підготовки (0…).  

Ґрунтуючись на положеннях С. Рубінштейна (Рубинштейн, С.Л.Принцип 

творческой…) дослідники розрізняють дві групи моделей: модель адаптивної 

поведінки і модель професійного розвитку. У моделі професійного розвитку 

акцентовано на формуванні умінь «вийти» за межі повсякденної практики; 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3795/source:default
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бачити, усвідомлювати і оцінювати різні проблеми та вирішувати їх, розглядати 

труднощі як стимул до подальшого розвитку (Розвиток професійної… Таймасов). 

У педагогічній практиці мають місце технократичні та гуманістичні моделі. 

Як зазначає Р. Пріма, основними категоріями технократичної моделі є: 

«ефективність навчання», «конкретизація навчальних цілей», «еталонні 

результати» тощо (Пріма Р.М. Компонентно-структурний…). Така модель 

передбачає конструктивний процес із жорстко запланованими й заздалегідь 

фіксованими результатами, орієнтує суб’єктів навчання на засвоєння заданих 

зразків, на використання чітко визначених еталонів професійної діяльності. 

Відтак, як обґрунтовує І. Зязюн, гуманістична модель зорієнтована на потенційні 

можливості особистості, сприяє самоактуалізації, розвитку і саморозвитку 

творчих пізнавальних можливостей. Визначальними поняттями гуманістичної 

моделі є: «навчальне дослідження», «особистісний потенціал», «самоактуалізація 

особистості», «постановка і перевірка гіпотез», «навчальний експеримент», 

«моделювання навчального процесу», «рефлексивне, критичне, творче мислення», 

«рольова гра», «пошук особистісного змісту» тощо (Неперервна професійна 

освіта І. А. Зязюн). 

У педагогічній теорії представлено системи, спрямовані на удосконалення 

відповідних тематиці дослідження процесів чи явищ. Особливий інтерес для 

нашого наукового пошуку становлять праці учених, в яких представлено моделі 

розвитку професійної та інших видів компетентностей фахівців, майбутня 

діяльність яких може бути пов’язана із виконанням юридичних, правознавчих, 

психолого-педагогічних функцій у системі кримінально-виконавчих служб. 

Наприклад, на основі аналізу змістових та структурних складових 

освітнього процесу І. Стеценко виділяє компоненти моделі підготовки майбутніх 

працівників органу пробації до подальшої професійної діяльності – цільовий, 

змістовий, діяльнісний, результативний, що вміщують в собі принципи, 

педагогічні умови, форми, методи, технології та засоби діагностики навчальних 

досягнень, компоненти, що стосуються вимог до професійних знань, умінь і 
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навичок тих, на кого спрямована її мета (Стеценко І.М. Результати 

впровадження…). 

Н. Кожем’яко, при розробці моделі формування комунікативної 

компетентності майбутнього молодшого спеціаліста з правознавства виокремлює 

цільово-змістовий, організаційно-методичний, діагностично-результативний 

блоки; визначає педагогічні умови формування комунікативної компетентності; 

критерії і рівні сформованості досліджуваної якості (Кожем’яко Н. В. Модель 

формування…).  

Своєю чергою Н. Розіна, модель формування соціально-правової 

компетентності розглядає з позицій гуманістичного, системного, 

компетентнісного, контекстного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого 

підходів – як сукупність закономірних, функціонально пов’язаних блоків, що 

утворюють певну цілісну систему (цільовий, організаційно-змістовий, 

операційно-діяльнісний, результативний) і забезпечують можливість чітко уявити 

цілеспрямований педагогічний процес формування соціально-правової 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (Розіна, с.90). 

За Л. Хоружою (2004) модель професійно-педагогічної освіти в умовах 

сучасного реформування системи освіти передбачає тісний взаємозв’язок 

необхідних структур діяльності та соціально важливих характеристик, включає 

три блоки: методологічно-цільовий, процесуально-змістовий, діагностувально-

результативний і ґрунтується на компетентнісному підході. 

У контексті нашого дослідження особливого значення набуває точка зору 

науковців щодо дидактичних моделей. Зокрема І. Зязюн і Г. Сагач наголошують 

на таких вимогах як (Зязюн, С. & Сагач, Г., 1997, с. 67): 

 об’єктивність (відображати суще);  

 суб’єктивність (відображати об’єкт з урахуванням тезаурусу 

реципієнта); 

 нормативність (відображати бажане);  

 інтерактивність (передбачати діалог);  
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 адаптивність (пристосовуватись до індивідуальних особливостей 

людини, передусім до рівня її досвіду); 

 відкритість (передбачати проектно-технологічну нормотворчість 

діяльності реципієнта). 

У процесі роботи над моделлю ми врахували точку зору С. Мельник, на 

думку якого моделювання педагогічних процесів складається із п’яти 

взаємопов’язаних етапів: постановка мети розв’язання педагогічної проблеми за 

допомогою моделі; визначення основних компонентів педагогічної системи, які 

становлять її сутність; виявлення об’єктивно існуючих взаємозв’язків між 

компонентами системи; переведення компонентів системи абстрактною мовою 

(символікою);вибір способів зображення моделі та її побудова (Мельник, С., 2006, 

с. 4; 25–29). 

Модель визначає взаємозв’язок об’єктивно необхідних суб’єктів навчальної 

діяльності та соціально значимих характеристик, що впливають на цю діяльність. 

Водночас вона є діагностичним еталоном, до якого слід прагнути розвиваючи 

професійну компетентність персоналу органу пробації, що й уможливлює 

вирішення проблеми  вимірювання розвитку досліджуваної якості. 

Результати аналізу механізмів моделювання, які ведуть до створення різних 

типів моделей, дають змогу уточнити, що модель розвитку професійної 

компетентності персоналу пробації процедурно має відображає алгоритм 

особливості навчання у відомчих навчальних закладах ДКВС України 

(організаційно-правові та організаційно-педагогічні аспекти) й забезпечувати 

розвиток тих якостей особистості, які сукупно уможливлюють розвиток 

професійної компетентності та є результатом синергетичного ефекту розвитку її 

структурних компонентів. 

На основі логічного аналізу структури, змісту, об’єктів педагогічних 

моделей, а також враховуючи предмет наукового пошуку і результати вже 

вирішених нами попередньо наукових завдань, визначаємо, що основу моделі 

розвитку професійної компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних 

закладах ДКВС України складають три блоки (Рис. 2.2.1.). 
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Рис. 2.2.1. Блоки моделі розвитку професійної компетентності органу пробації 

 

I. Методологічно-цільовий, що відображає принципи й підходи, що 

скеровують на визначення цілей моделі, окреслює мету і завдання, 

зумовлюючи виокремлення необхідних умов для їх реалізації. 

II. Процесуально-змістовий – репрезентує сукупність організаційно-

педагогічних умов та їх вплив на досягнення мети; є зв’язуючою ланкою 

між першим і третім блоками. 

III. Діагностувально-результативний відображає інструментарій 

оцінювання динаміки рівнів сформованості професійної компетентності 

персоналу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України й 

залежить від повноти якісної реалізації структурно-функціональних 

зв’язків, визначених у моделі.  

Схематично модель розвитку професійної компетентності персоналу пробації у 

відомчих навчальних закладах ДКВС України представлена на рис. 2.2.2.  

Проаналізуємо кожний з них більш детально.   

Перший (методологічно-цільовий) блок моделі відображає чинники, що 

спрямовують досягнення запланованого результату (мета, завдання, принципи і 

методологічні підходи). У блоці сформульовано мету, що полягає у розвитку 

високого рівня професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих 

Б 
Л 
О 
К 
И  
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навчальних закладах ДКВС України. Відповідно до мети дослідження визначено 

завдання освітнього процесу, ключовими з яких стали: 

1) забезпеченні послідовності розвитку компонентів професійної 

компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС 

України;  

2) забезпеченні наступності, послідовності взаємозвязку усіх 

процесуальних дій, спрямованих на досягнення кінцевого результату; 

3) визначенні шляхів мотивації, активізації діяльності субєктів навчального 

процесу; 

4) на основі критеріїв оцінювання рівнів розвитку досліджуваного явища 

забезпечити ефективність педагогічного експерименту. 

Обгрунтовано принципи. При цьому ми спиралися на думку В. Краєвського, 

що уесь перелік принципів можна об’єднати у три групи: 

1. Відповідності освіти рівню сучасної науки, виробництва та основним 

вимогам демократичного суспільства. 
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Підходи: Принципи: 

МЕТОДОЛОГІЧНО-ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 

Компоненти професійної компетентності персоналу органу пробації 

 

ПРОЦЕСУАЛЬНО-ЗМІСТОВИЙ БЛОК 

Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності персоналу пробації 

 Врахування  

міжнародного досвіду 

пробації 

Підготовка викладачів 

до формування профе-

сійної компетентності 

персоналу органу 

пробації 

 

Створення  навчально-
методичного забезпечення 

розвитку професійної 

компетентності персоналу 

органу пробації 

Використання  

інтерактивних методів 

та дистанційних 

технологій навчання 

ДІАГНОСТУВАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК 

Показники компонентів та критерії їх оцінювання  

 

Рівні 

розвитку 

 

Ставлення до про-
фесії, усвідомленість 
професійного вибо-
ру, наявність інтере-
су до професії, кар’є-
рного та 
професійного 
зростання, професій-
ного успіху; ставлен-
ня до підвищення 
кваліфікації та ін. 

Знання   щодо вимог 
міжнародних нор-
мативно-правових 
актів з питань 
дотримання прав 
людини; 
нормативних 
документів що 
регламентують 
діяльність персоналу 
пробації та ін. 

Уміння застосову-

вати положення 

чинного законодав-

ства, що регламен-

тує діяльність 

пробації; вести 

персональний облік 

суб’єктів пробації; 

готувати  досудову 

доповідь та ін. 

здійснювати 

Результат: позитивна динаміка рівнів розвитку професійної компетентності персоналу 

органу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України 

Творчий  

(високий) 

Реконструктивний 

(середній) 

Репродуктивний 

(низький) 

Самооцінка  

ефективності 

навчання і 

результатів 

професійного 

розвитку 

Дидактичні: 
- науковості, послідовності, 

- систематичності, 

- взаємозв’язку навчання з 

життям, 
- міждисциплінарної інтеграції, 

- індивідуалізації та 

диференціації, 

Специфічні:  
 партнерства, 

 співробітництва 

 

Мета: Завдання: 

розвиток професійної 
компетентності 

персоналу органу  

пробації у відомчих 
навчальних закладах 

ДКВС України. 

- забезпечення послідовності розвитку компонентів професійної компетентності персоналу 
пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС;  
- реалізації організаційно-педагогічних умов розвитку професійної компетентності 
персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС;  
- добір ефективних методів, форм, засобів, інноваційних педагогічних технологій навчання 
для ефективного розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих 
навчальних закладах ДКВС України;  
- визначенні критеріїв оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності 
персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України. 

 андрагогічний,  

 акмеологічний, 

 компетентнісний, 

 контекстний, 

 суб’єктно-діяльнісний, 

 системний 

 

Фундаментальні:  

- формалізації, 
- наступності, 

- логічності,  

- адекватності досліджу-

ваним категоріям, 
об’єктивності 

 

 

Мотиваційно-ціннісний 

 

 

Когнітивно-змістовий 
 

Когнітивно-діяльнісний 

 

Рефлексивний 

Рис. 2.2.2. Модель розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України 
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2. Врахування єдності змістової та процесуальної складових навчання, 

який передбачає сукупність всіх видів людської діяльності у їх взаємозв’язку з 

предметами навчального плану. 

3. Структурної єдності змісту освіти на різних рівнях її формування з 

врахуванням особистісного розвитку і становлення особистості, який передбачає 

взаємну врівноваженість, пропорційність і гармонійність компонентів освіти 

(Краєвський, В., 2003, с. 55). 

За визначенням В. Сластьоніна, принцип – це базове положення, що 

відтворює головні вимоги до організації педагогічної діяльності,  визначають її 

спрямованість, допомагають творчо підійти до побудови процесу (Сластенин, В., 

1997). С. Гончаренко також розкриває принципи навчання як основні базові 

положення теорії навчання (Гончаренко, С., 2011).  

Принципи за Ю. Бабанським, це певна система основних дидактичних 

вимог до процесу навчання і виховання, виконання яких має забезпечити його 

необхідну ефективність (Бабанский Ю.К. Оптимизация), а їх роль у виконанні 

відповідних функцій: засобу побудови наукових дидактичних теорій; елемента 

науково-педагогічного знання; способу регуляції практики навчання  (Педагогіка 

/За ред.). В. Онищук вважає принципи вихідними положеннями, що визначають 

різні аспекти навчання: зміст, методи, засоби, форми, а відтак принципи 

розкривають вимоги щодо побудови змісту освіти й організації навчально-

виховного процесу (Дидактика современной). О. Савченко, характеризуючи 

поняття принцип, звертає увагу на зміст принципів які розкривають 

фундаментальні закономірності навчання в залежності від умов організації 

педагогічного процесу (Савченко О.Я. Дидактика). 

Важливу роль у досягненні заявленої мети, як підкреслює В. Броннікова, 

відіграє сукупність відібраних принципів, визначених у методологічно-цільовому 

блоці відіграє. Наповнення  кожного блоку моделі та їх взаємодія визначаються 

дією як загальнодидактичних, так і спеціальних принципів, покладених в основу 

педагогічних процесів (Броннікова, В.,2017).  
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В основу нашої моделі закладено сукупність таких принципів: формалізації, 

наступності, логічності, адекватності досліджуваним категоріям, об’єктивності, 

що детермінуються дидактичними принципами:  

 науковості – передбачає урахування наукових досягнень з проблем 

розвитку професійної компетентності суб’єктів, їх упровадження і перевірку 

ефективності та доцільності; 

 послідовності – убезпечує логічне упорядкованння зв’язків між 

елементами педагогічної системи, зокрема й процесу розвитку професійної 

компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС 

України; 

 систематичності – сприяє опанування персоналом пробації новими 

знаннями, вміннями та навичками у системі ДКВС із використанням попередньо 

набутих компетенцій та досвіду, з перспективою наступного неперервного 

розвитку професійної компетентності ; 

 взаємозв’язку навчання та життя – уможливлює встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків явищ, процесів, подій з практичною діяльністю 

персоналу пробації у відомчих навчальних закладах корегування їх знань 

відповідно вимог ДКВС;  

 міждисциплінарної інтеграції – забезпечує взаємозв’язок змісту різних 

навчальних дисциплін і створення освітнього потенціалу за рахунок використання 

педагогічних методів, засобів та організаційних форм навчання;  

 індивідуалізації та диференціації – передбачає організацію навчання 

персоналу пробації із урахуванням особистісних (індивідуальних) потреб; 

 рефлективності – створення умов осмислення, самоаналізу, 

саморозуміння й усвідомлення значення формування професійної компетентності 

для професійного й особистісного розвитку персоналу пробації;  

 партнерства і співробітництва – розвиток професійної компетентності 

персоналу пробації  на основі суб’єкт-суб’єктних відносин. 

Слід зазначити, що у моделі заявлені принципи функціонують комплексно, 

трансформуються відносно реалізації окремих елементів моделі, змістовно 
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модернізуються відповідно до інноваційних змін ДКВС та соціокультурних 

настанов.  

Окреме роль у нашій моделі виконують методологічні підходи до розвитку 

професійної компетентності персоналу органу пробації, які так само як і мета, 

впливають на усі інші складники моделі. Слід погодитися з думкою, що підхід як 

наукова категорія доволі активно використовується у методології, зокрема для  

вирішення теоретичних і практичних педагогічних проблем, які мають місце як у 

педагогічних дослідженнях, так і освітній практиці. Ми поділяємо думку, що 

підхід  є опосередкованою і зв’язувальною ланкою між методологією і теорією, 

відповідаючи на питання, як у дослідженні можуть бути реалізовані положення 

базової теорії, оскільки саме підхід є методологічною основою дослідження, 

методологічним рішенням для розв’язання окресленої проблеми. Зокрема у 

контексті нашого дослідження підхід набуває значення як методологічний 

регулятив розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації. 

Підхід є підґрунтям, яке обирається для аналізу і проектування будь-якого 

явища (Щедровицкой, Г., 1995). Ми виходили з того, що від вибору підходів 

залежить визначення інших складових педагогічної діяльності (форми, методів, 

прийомів). 

У нашому розумінні комплекс підходів дозволяє досліджувати 

проектований навчальний процес та надає можливість розкрити зв’язки, завдяки 

яким  формується професійна компетентність. Теоретичні положення, що 

визначають її розвиток та їх екстраполяція на систему підвищення кваліфікації  

персоналу органу пробації, з урахуванням особливостей й запитів практики, дали 

підстави визначити такі провідні підходи: андрагогічний, акмеологічний, 

компетентнісний, контекстний, суб’єктно-діяльнісний і системний. 

Їх взаємозв’язок і супідлеглість представлено на рис. 2.2.3. 
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Рис. 2.2.3. Методологічні підходи моделі розвитку професійної 

компетентності персоналу пробації 

 

Розглянемо  кожний з них більш детально. 

Андрагогічний підхід ґрунтується на знаннях про дорослу людину з 

урахуванням її вікових особливостей, освітніх інтересів і потреб, життєвого 

досвіду, здібностей і можливостей; відображає гуманістичну сутність освітнього 

процесу, забезпечує активну діяльність того, хто навчається, високу мотивацію, 

спрямованість на створення належних умов для постійної самоосвіти, 

самовдосконалення, розвитку дослідницьких здібностей, які сприяють 

підвищенню фахової майстерності, досягненню найвищого рівня творчості та 

самореалізації у професійній діяльності (Лук’янова Л., 2009). Водночас, як 

підкреслює О. Волярська, наразі має місце відсутність цілісного опису 

андрагогічного підходу (Волярська, О., 2015). Загалом у сучасній практиці освіти 

дорослих провідною відмінною ознакою андрагогічного підходу є усвідомлення 

суб’єктом учіння своїх потреб, а також свідома активна діяльність щодо їх 

задоволення.  

 Вагомий внесок у розроблення методологічних засад освіти дорослих,  

визначення ролі андрагогічного підходу у процесі навчання різних категорій 

Суб’єктно-діяльнісний підхід 

Контекстний підхід 

Акмеологічний підхід 

Компетентнісний підхід 

Андрагогічний підхід 

Системний  підхід 
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дорослого населення зробили як вітчизняні (О. Аніщенко, С. Бабушко, О. Волярська, 

Л. Лук’янова, Н. Ничкало, О. Огієнко та ін.) так і зарубіжні (Т. Александер, 

В. Вершловський, С. Змєйов М. Ноулз, Л. Турос та ін.) вчені. У контексті нашого 

дослідження використання андрагогічного підходу обґрунтовується тим, що персонал 

пробації – дорослі люди, які вже мають певний професійний та особистісний досвід. 

Його перспективність зумовлюється зміщенням акценту з накопичування 

нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування і розвитку в 

дорослих здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні технології й 

набутий досвід успішної діяльності в процесі виконання необхідних функцій 

професійної та соціальної практики (Подобед, В., 2000). 

 Дослідники наголошують, що андрагогічний підхід, спрямований на 

набуття дорослими ключових професійних і особистісних характеристик, які в 

майбутньому визначатимуть перспективу подальшого професійного і соціального 

розвитку особистості (Змеёв, С., 2003).  

 Важливість підходу у вирішенні поставлених завдань має два витоки: по-

перше, персонал пробації, розвиток професійної компетентності якого ми 

досліджуємо, - дорослі люди, які мають професійний і особистісний досвід,по-

друге, нас цікавить постійний професійний розвиток викладачів, які працюють зі 

слухачами, і які також є високоосвіченими дорослими професіоналами. Окрім 

цього для нас цінність підходу визначається наявністю таких рис у професійній 

підготовці як доступність, свобода вибору, творчий продукт і  самостійна 

навчально-пізнавальна діяльність тих, хто навчається, а також можливістю 

здійснювати відбір змісту навчання, методів навчання, уможливлює ефективність 

навчальної діяльності досліджуваних категорій дорослих. 

Слід наголосити, що андрагогічний підхід передбачає готовність дорослих 

учнів, яким є слухачі відомчих закладів ДКВС до успішного навчання з метою 

підготовки до професійної діяльності, орієнтований на організаційно-діяльнісний 

і практичний зміст професійної підготовки.  

 Акмеологічний підхід визначає орієнтацію на постійне самовдосконалення, 

самореалізацію, саморегуляцію, самоорганізацію персоналу пробації шляхом 
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керування їхнім індивідуально-професійним розвитком у ході формування 

професійної компетентності. «Акме» (з грецької) означає «вершина», «найвищий 

ступінь розквіту». Акмеологія розглядає людину як суб’єкта життєвого шляху і 

розробляє засоби досягнення особистістю соціальних і професійних вершин. 

 Акмеологічний підхід, як зазначає О. Антонова, це базисна 

узагальнювальна категорія, що передбачає сукупність принципів, прийомів, 

методів наукового дослідження, які дозволяють вивчати й вирішувати наукові та 

практичні проблеми в обсязі їх реального онтологічного буття. За умов 

застосування акмеологічного підходу домінуючу роль відіграє проблематика 

розвитку творчих здібностей професіоналів з урахуванням різних аспектів їх 

підготовки і вдосконалення (Антонова, О., 2011). 

 Акмеологія вивчає людину, що розвивається, як індивіда, особистість, 

суб’єкта праці у процесі високопрофесійної діяльності (Полочек, В.). 

 За Г. Даниловою людина розглядається акмеологією як суб’єкт 

життєдіяльності, здатний до саморозвитку і творчості, до самоорганізації свого 

життя й професійної діяльності. Для нас важливим є твердження вчених, що в 

основу саморозвитку і самоорганізації покладено потреби людини у нових 

досягненнях, прагнення до успіху, до вдосконалення, активну життєву позицію, 

позитивне мислення, віру у свої можливості, розуміння суті життя (Данилова, Г., 

2005, с. 3-17.) 

Використання акмеологічного підходу у змісті моделі ґрунтується на 

розв’язанні завдань, що їх передбачає акмеологія (дослідження механізмів і 

чинників, що впливають на розвиток людини і призводять її до успіху; 

дослідження шляхів професійних досягнень у різному віці; зв’язок професійних 

досягнень з поза професійною діяльністю; дослідження щодо здатності людини 

накопичувати різнобічний досвід і «акумулювати» його у конкретній діяльності 

та ін.) та уможливлює виявлення залежності між індивідуальними, особистісними 

і суб’єктивними характеристиками дорослої людини і особливостями її 

формування й  розвитку на попередніх етапах. 
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Компетентнісний підхід відображає інтегральний прояв професіоналізму, в 

якому поєднуються елементи професійної і загальної культури (рівень 

освіченості, достатній для самоосвіти і самостійного вирішення пізнавальних 

проблем), досвід професійної діяльності та особистісної, що конкретизується  

певною системою знань, умінь, готовності до професійної діяльності. 

Компетентнісний підхід ґрунтується на професійній компетентності як якості 

особистості фахівця, що характеризує рівень його інтеграції у середовище 

професійної діяльності, як і у різні соціальні середовища, входження в які виявляє 

необхідність виконувати різні соціальні ролі.  

За О. Діденком компетентнісний підхід достатньо широко використовується у 

сучасних дослідженнях і передбачає цільову орієнтацію процесу підготовки 

майбутнього фахівця на формування професійної компетентності як інтегрованої 

характеристики, яка визначає здатність вирішувати професійні завдання, що 

виникають у реальних ситуаціях професійної діяльності, з використанням знань, 

досвіду, цінностей і схильностей особистості (Діденко О., 2014). 

На думку Л. Сушенцевої, компетентнісний підхід відповідає загальній 

концепції освітнього стандарту,прийнятий більшістю розвинених 

країн,пов’язаний із поступовим переходом на систему компетентностей, сприяє 

вирішенню проблем, які довгий час не знаходили розв’язання (Сушенцева, Л., 

2011). 

Приєднуючись до точки зору О. Волярської, компетентнісний підхід як 

поєднання дослідницьких процедур є критеріальною базою для оцінювання 

ефективності досліджуваної якості. Окрім того уможливлює створення структури 

професійної компетентності, виявити основні умови, що впливають на 

результативність її розвитку професійної підготовки (Волярська, 2015). 

У контексті нашого дослідження значний інтерес має точка зору зарубіжних 

дослідників LД. Джонсона (D. Jonson, 1989) і В. Хатмахера (W. Hutmacher,1997), 

які пропонують розглядати компетентність, як внутрішню мотивацію індивіда до 

якісного здійснення професійної діяльності, присутність професійних цінностей і 

ставлення до своєї професії як цінності (Johnson, D., 1989; Hutmacher, W., 1997). 
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Як підкреслює В. Болотов, впровадження компетентнісного підходу у країнах 

Європейського союзу не лише змінює зміст професійного навчання, а у поєднанні 

з сучасними технологіями організації професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів, є ефективним інструментом професійного 

навчання (Болотов, В., 2003). 

Визначальною рисою контекстного підходу, яка відіграє вагому роль у 

нашому дослідження полягає у єдності змісту навчання і форм організації 

навчальної діяльності, в яких цей зміст стає динамічним та інтеріоризується 

слухачами. 

Ми виходили із сутності поняття «контекст» як смислоутворювальної 

категорії, що уможливлює створення в освітньому процесі багатоманітних 

контекстів життя і професійної діяльності, забезпечує особистісне включення 

того, хто навчається у процеси пізнання, оволодіння майбутньою професійною 

діяльністю (Воробьева, И., 2007). 

Основою контекстного навчання є розуміння впливу предметного і 

соціального контекстів  професійної діяльності на процес і результат його 

навчальної діяльності;теоретичне узагальнення різноманітного досвіду щодо 

використання форм і методів активного навчання; діяльнісна теорія навчання, 

розвинена у  психології (Нечаев, В., 2010). 

 Саме контекстне навчання сприяє розвитку професійної компетентності, 

завдяки впливу на характер загальної спрямованості особистості, прийняття 

цінностей самоактуалізації, структурних ціннісних орієнтацій і більш 

адекватним уявленням про професійно-важливі якості, цільову структуру 

майбутньої професійної діяльності. За А. Вербицьким у контекстному навчанні 

метою стає не засвоєння інформації, а формування можливостей людини для її 

компетентної діяльності  (Вербицкий, А., 2004);  оволодіння компетенціями як 

здатностями здійснення її функцій, вирішення завдань і проблем (Ильязова, М., 

2011).  

Завдяки використанню контекстного підходу створюються умови для  

розвитку професійної компетентності через проектування і реалізацію 
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навчальних професійно орієнтованих ситуацій, що відображають сутність і 

зміст професійної діяльності персоналу пробації, її елементів і компонентів. 

Щодо суб’єктно-діяльнісного підходу. З позицій  цього підходу важлива роль 

у розвитку професійної компетентності належить цілісній характеристиці 

активності людини, її суб’єктності. Тобто акцент зроблено на на 

перетворювальній активності суб’єкта. 

Методологічні основи суб’єктно-діяльнісного підходу закладено у працях з 

педагогічної психології (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Б. Ананьєв), 

де особистість розглядалась як суб’єкт діяльності яка сама, формуючись в 

діяльності і спілкуванні з іншими людьми, визначає характер цієї діяльності і 

спілкування. За філософсько-психологічною концепцією С. Рубінштейна у центрі 

знаходиться суб’єкт, який займає активну, творчу, самостійну позицію, оточуюча 

дійсність для нього виступає не тільки як система подразників, але передусім, як 

об’єкт дії і пізнання (Рубинштейн, С., 2000). 

Реалізація суб’єктно-діяльнісного підходу пов’язана з методологією 

навчання, яка потребує переходу від репродуктивного характеру засвоєння знань і 

умінь,  спрямованого на запам’ятовування і відтворення цих знань, на 

продуктивно-творчий характер навчання, основу якого становить активна 

навчальна діяльність слухача. Наприклад, С. Рубінштейн зазначає, що діяльність 

– це сукупність дій, спрямованих на досягнення цілей  (С. Рубінштейн, 2000). 

За таких умов навчальна діяльність у підвідомчих закладах ДКВС на основі 

суб’єктно-діяльнісного підходу організована за алгоритмом: 

суб’єкт – потреба – мотив – мета – дія – спосіб – результат  

та уможливлює виявлення діяльнісної, суб’єктної і контекстно-змістової 

складових розвитку професійної компетентності слухачами є запорукою її 

успішного здійснення. 

При цьому така діяльність передбачає наповнення традиційних й новітніх 

навчальних форм діяльнісним змістом, спрямованим на оволодіння вміннями 

професії, коли сама навчальна діяльність має моделювати на практично-
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теоретичному рівні професійні функції фаху (Професійна педагогічна освіта О.А. 

Дубасенюк). 

Суб’єктно-діяльнісний підхід у розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації сприяє реалізації потенційних можливостей його 

діяльнісного аспекту. Отже категорія діяльності відіграє тут провідну роль.  Тоді 

як  навчальна діяльність слухача – це форма активного цілеспрямованого 

саморозвитку і самовираження персоналу, на етапі оволодіння певного рівня 

професійної компетентності. 

 Системний підхід певною мірою є для нас концептуальним, 

об’єднувальним, визначальним. Наприклад, С. Гончаренко наголошує, що у 

професійній підготовці дорослих системний підхід набуває концептуального 

значення (Гончаренко, С., 2008). У теорії педагогіки системний підхід 

спрямований на  визначення цілісності педагогічних об’єктів, виявлення та 

обґрунтування різноманітних зв’язків і зведення їх у єдину теорію. Зауважимо, 

що системний підхід дає можливість виявити взаємозв’язки та взаємозалежності 

складників об’єкта, структурувати його зв’язки і на цих засадах розробити 

рекомендації з удосконалення функціонування об’єкта. 

Системний підхід передбачає цілісність розвитку професійної 

компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС 

України й комплексність вивчення складних систем із узгодженням у їх структурі 

підсистем, що містять відповідні складові: мета, зміст, методи, засоби навчання, 

кінцевий результат.  

На нашу думку, саме системний підхід дає змогу розглядати розвиток 

професійної компетентності персоналу пробації як систему взаємопов’язаних і 

взаємозумовлених компонентів, що забезпечують цілісне уявлення про її істотні 

ознаки; вносити корективи, зміни, доповнення у процес професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації відповідно до  потреб практики. 

Центральним ядром моделі є процесуально-змістовий блок, реалізація 

якого спрямована на розвиток структурних компонентів професійної 

компетентності працівника органу пробації. Саме цей блок забезпечує системний 
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педагогічний вплив, метою якого є підвищення рівнів сформованості компонентів 

досліджуваного явища.  

Центральне місце блоку посідають організаційно-педагогічні умови:  

1) врахування міжнародного досвіду пробації;  

2) створення навчально-методичного забезпечення розвитку професійної 

компетентності персоналу пробації;  

3) використання інтерактивних методів та дистанційних технологій 

навчання; 

4) підготовка викладачів підвідомчих навчальних закладів до формування 

професійної компетентності персоналу пробації. 

Сукупними елементами процесуально-змістового блоку, репрезентованими  

через організаційно-педагогічні умови є: 

– міжнародна проектна діяльність, стажування викладачів; узагальнення 

міжнародного досвіду пробації; інтеграція міжнародного досвіду пробації до 

навчальних програм з підготовки персоналу пробації у відомчих навчальних 

закладах ДКВС України;  

– очно-дистанційна форма навчання, структурована такими етапами: 

I етап – очний; II етап – керована самостійна робота слухачів (дистанційно); III 

етап – очний (один тиждень); 

– навчальна програма первинної професійної підготовки персоналу 

пробації очно-дистанційної форми навчання, структурована за чотирма модулями: 

правовий, фаховий, спеціалізований, діагностичний; 

– системне застосування інтерактивних методів навчання, інноваційних 

педагогічних технологій, інформаційно-комунікаційних технологій,  

– підготовка і впровадження авторських інноваційних навчально-

методичних посібників; 

– систематична діяльність школи психолого-педагогічної майстерності; 

вивчення, узагальнення й упровадження передового педагогічного досвіду. 

Процесуально-змістовий блок є об’єднувальною ланкою між двома іншими 

блоками моделі, а ефективність його впровадження відображається розвитком 
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рівнів розвитку професійної компетентності персоналу пробації у відомчих 

навчальних закладах ДКВС України у результативному блоці моделі. 

Діагностувально-результативний блок моделі містить сукупність 

показників рівнів розвитку професійної компетентності персоналу пробації у 

відомчих навчальних закладах ДКВС України, його використання відбувається на 

різних етапах педагогічного експерименту, а результати мають засвідчити 

ефективність дослідно-експериментальної роботи.  

Детальний опис компонентно-критеріального апарату представлено у п. 2.1. 

Компоненти професійної компетентності персоналу органу пробації, їх показники 

та критерії оцінювання кожного мають вияв на трьох рівнях репродуктивний 

(низький), реконструктивний (середній); творчий (високий). 

Отже, модель розвитку професійної компетентності персоналу пробації у 

відомчих навчальних закладах ДКВС України є інтегрованою конструкцією 

процесу підготовки персоналу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС 

України,функціонально-орієнтованою на досягнення позитивної динаміки рівнів 

розвитку їхньої професійної компетентності завдяки впровадженню практичних 

наукових результатів дослідження. 

Оскільки центральне місце моделі посідають організаційно-педагогічні 

умови, які уможливлюють ефективність її впровадження на практиці, 

представимо опис кожної з них у наступному підрозділі. 

 

 

2.3. Організаційно-педагогічні умови реалізації моделі професійної 

компетентності персоналу органу пробації 

 

Постійні зміни у змісті й характері діяльності органу пробації, спричинені 

суспільним розвитком, потребують перегляду усталених форм і методів 

підготовки її фахівців. Реалізація педагогічних інновацій, спрямованих на 

інтенсифікацію розвитку їх професійної компетентності, також потребує 

визначення певних організаційно-педагогічних умов. Конкретизовані для кожного 
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ієрархічного рівня освітнього процесу, ці умови є важливою складовою 

управління, вагомим елементом усієї освітньої системи.  

Отже формування професійних компетентностей персоналу органу пробації 

також потребує обґрунтованого визначення організаційно-педагогічних умов, які  

сприяють реалізації поставлених цілей  поставленим цілям.  

Аналіз науково-педагогічних джерел показав, що часто дослідники 

формулюють організаційно-педагогічні умови без чіткого пояснення, що саме 

вкладається в це поняття. Отже вважаємо за доцільне проаналізувати поняття 

«організаційно-педагогічні умови» й визначити конкретні організаційно-

педагогічні умови розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації. 

Останнім часом з’явилося чимало праць, що розкривають проблеми 

організаційно-педагогічних умов формування професійних компетентностей 

(А. Ашеров (Ашеров, А, 2005), Н. Болюбаш (Болюбаш, Н., 2010), Ю. Гагарін 

(Гагарін, Ю., 2010), Т. Гуцан (Гуцан, Т.), П. Дармограй (Дармограй, П., 2016), Н. 

Житник (Житник, Н., 2001), В. Зінченко (Зінченко, В., 2012),  А. Зубко (Зубко, А., 

2002), О. Євсюков (Євсюков, Є., 2006), Є. Іванченко (Іванченко, Є., 2005),  Я. 

Карлінська (Карлінська, Я., 2008), Б. Купріянов (Купріянов, Б., 2006), П. Лузан 

(Лузан, П., 2004), В. Манько (Манько, В., 2000), Л. Моторна (Моторна, Л.), О. 

Пюра (Пюра, О.), В. Стасюк (Стасюк, В., 2003) та ін.).  

Академічний тлумачний словник української мови (Академічний 

тлумачний словник) подає декілька значень слова «умова», серед яких: необхідна 

обставина, яка робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь 

або сприяє чомусь; обставини, особливості реальної дійсності, при яких 

відбувається або здійснюється що-небудь; правила, що існують або встановлені в 

тій чи іншій галузі життя, діяльності, які забезпечують нормальну роботу чого-

небудь; сукупність даних, положення, що лежать в основі чого-небудь.  

Поняття «умова» вживається, коли мова йдеться про цілісний педагогічний 

процес, окремі його сторони або складові частини. Педагогічні умови – це 

обставини процесу навчання, які є результатом цілеспрямованого добору, 
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конструювання та застосування елементів змісту, методів, організаційних форм 

для досягнення визначених дидактичних цілей. Педагогічні умови - це джерело 

виникнення, існування та розвитку самого педагогічного процесу, запорука його 

присутності та можливостей вдосконалення (Подпрятов, Г., Манько, В., Лузан, П., 

2004).  

Під педагогічними умовами формування компетентностей студентів   

Я. Карлінська розуміє необхідні і достатні обставини, за яких навчально-виховний 

процес забезпечує ефективний розвиток їх професійної компетентності у процесі 

навчання (Карлінська, Я., 2008, с.170). Тоді як на думку В. Манько «педагогічна 

умова» - це взаємопов’язана сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх 

характеристик функціонування, яка забезпечує високу результативність 

навчального процесу і відповідає психолого-педагогічним критеріям 

оптимальності (Подпрятов, Г., Манько, В., Лузан, П., 2004, с.159). 

Досліджуючи організацію процесу навчання О. Пюра стверджує, що 

важливим є створення сприятливих педагогічних умов. Термін «педагогічні 

умови» він тлумачить, як сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених 

чинників, які забезпечують бажану ефективність навчального процесу та 

сприяють досягненню зазначених цілей (Пюра, О., 2011, с.172).  

Вартим уваги є твердження Б. Купріянова (Купріянов, Б., 2006, с.103-104), 

який розуміє педагогічні умови як одну зі сторін закономірностей процесу 

навчання і пропонує впровадити критерії властивостей різних компонентів 

педагогічного процесу. На думку А. Ашерова та В. Логвіненко, педагогічні умови 

повинні відповідати певним вимогам, а саме: мати системний характер; мати 

чітко визначену структуру та забезпечувати зв’язки між елементами цієї 

структури; враховувати особливості професійної підготовки студентів в контексті 

їхньої готовності до професійної діяльності (Ашеров, А., Логвиненко, В., 2005, 

с.102).  

Т. Гуцан вважає, що педагогічні умови – це структурна оболонка 

педагогічних моделей чи технологій; завдяки педагогічним умовам реалізуються 

компоненти педагогічної технології (Гуцан, Т.). На думку Л. Моторної, стосовно 
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професійної освіти педагогічні умови виступають формою педагогічної 

діяльності, метою якої є формування висококваліфікованого фахівця, і 

забезпечують виконання державного стандарту з освітньої діяльності (Моторна, 

Л.). 

Є. Іванченко визначає педагогічну умову як обставину, яка впливає на 

розвиток професійних та особистісних якостей студентів і врахування якої 

необхідно для ефективного формування професійної мобільності у процесі 

навчання (Іванченко, Є., 2005, с.8).  

Отже,є підстави для висновку про те, що більшість науковців під 

педагогічними умовами формування професійних компетентностей розуміють 

чинники, які впливають на ефективність їх формування.  

Щодо складових педагогічних умов. Так Є. Іванченко виокремлює наступні: 

створення позитивної мотиваційної настанови на професійну мобільність при 

особистісно-орієнтованому навчанні; використання міжпредметних зв’язків у 

процесі навчання; застосування сучасних інформаційних технологій для навчання 

студентів засобам розв’язання професійних завдань (Іванченко, Є., 2005, с.10). 

В. Стасюк визначає такі педагогічні умови, як: організація педагогічного процесу, 

спрямованого на формування та розвиток професійної готовності майбутнього 

фахівця; застосування особистісно-орієнтованого підходу до їх підготовки, 

створення особистісно-орієнтованих взаємовідносин; ліквідація дублювання 

змісту освіти шляхом удосконалення та максимального розвитку міжпредметних 

зв’язків; використання віртуальних методів навчання із застосуванням 

інформаційних технологій (Стасюк, В., 2003, с.9). 

У працях В. Зінченко знаходимо такий перелік: забезпечення взаємозв’язку 

навчального матеріалу фундаментальних дисциплін зі змістом практичної 

діяльності при набутті студентами знань, умінь та навичок вирішення практичних 

завдань; надання спрямованості фундаментальної освіти на формування в 

студентів мотивів до оволодіння професійно значущими знаннями та вміннями; 

наближення процесу підготовки студентів до практичної діяльності (Зінченко, В., 

2008, с.7). Тоді як О. Євсюков педагогічними умовами, що сприяють формуванню 
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професійної компетентності майбутніх офіцерів у процесі навчальної діяльності, 

називає усвідомлення курсантами значущості та сутності професійної 

компетентності, а також включення їх у навчальну діяльність на основі 

компетентнісної моделі (Євсюков, О., 2006, с.6). 

А. Зубко здійснила класифікацію організаційно-педагогічних умов 

вдосконалення навчального процесу у навчальних закладах й називає умови, що 

забезпечують процес навчання (рівень професійності тих, хто навчає; ступінь 

готовності до навчання тих, хто навчається); умови, що забезпечують 

удосконалення навчального процесу (матеріально-технічне; навчально-методичне 

забезпечення процесу) (Зубко, А., 2002, с.5).  

За змістом науковці розподіляють педагогічні умови формування 

професійних компетентностей на методологічні, психологічні, дидактичні, 

контекстуальні, організаційно-методологічні (Лузан, П., 2004, с.16). Натомість 

організаційно-педагогічні умови визначають як сукупність взаємопов’язаних 

факторів, які необхідні для цілеспрямованого процесу формування професійної 

компетентності з метою формування ключових та базових компетенцій 

(Болюбаш, Н., 2011, с.7).  

До організаційно-педагогічних умов успішної діяльності вищих навчальних 

закладів, на думку Н. Житник, слід віднести науково-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу, впровадження у навчальний процес новітніх 

технологій; організація самостійної роботи студентів; активізація науково-

дослідної діяльності викладачів і студентів; здійснення диференціації навчального 

процесу з метою забезпечення особистісно-орієнтованого підходу (Житник, Н., 

2001, с.7). 

Близькою до нашої є проблема, висвітлена у дослідженнях Ю. Гагаріна 

(Гагарін, Ю., 2010) і П. Дармограй (Дармограй, П., 2016). Так Ю. Гагарін 

розкриває такі організаційно-педагогічні умови формування професійних 

компетентностей персоналу соціально-психологічної служби установ виконання 

покарань: система методів і прийомів, що сприяють формуванню у слухачів умінь 

і навичок педагогічного спілкування й конструктивного стилю взаємин із 
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засудженими,  а  також  використання  активних  форм  навчання, зокрема 

проблемних лекцій і семінарів, дискусій, круглих столів, рольових і ділових ігор, 

тренінгів, науково-практичних конференцій, занять  з  вирішенням  практичних  

завдань,  моделювання  й аналізу педагогічних ситуацій (Гагарін, Ю., 2010, с.9–

10). Натомість П. Дармограй основними організаційно-педагогічними умовами 

формування професійної компетентності майбутніх офіцерів пенітенціарної 

служби вважає: організацію професійної підготовки на основі компетентнісного 

підходу з урахуванням особливостей управлінської службової діяльності офіцера 

пенітенціарної служби; конструювання змісту професійної підготовки на основі 

системи професійних, правових та гуманістичних ціннісних пріоритетів; 

відпрацювання комунікативних професійних умінь та навичок дій майбутніх 

офіцерів пенітенціарної служби у повсякденних і конфліктних ситуаціях; 

активізацію самостійної роботи курсантів під час планових занять та самостійної 

підготовки (Дармограй, П., 2016, с.16).  

Проаналізувавши погляди науковців на сутність поняття «організаційно-

педагогічні умови», а також підходи, близькі до проблеми нашого дослідження, 

ми визначили сукупність організаційно-педагогічних умов, які є 

взаємопов’язаними, взаємодоповнювальними і взаємозалежними:  

1) врахування міжнародного досвіду підготовки персоналу органу пробації;  

2) створення навчально-методичного супроводу для розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації; 

3) використання інтерактивних методів та дистанційних технологій навчання;  

4) підготовка викладачів відомчих навчальних закладів ДКВС України до 

розвитку  професійної компетентності персоналу органу пробації. 

Виявлені організаційно-педагогічні умови в процесі навчання слухачів 

дозволяють удосконалити процес навчання, посилити механізм практичної 

діяльності, який буде сприяти накопиченню відповідних знань і професійного 

досвіду, а також підтримувати інтелектуальні зусилля слухачів, стимулювати їх 

пізнавальну активність. Здатність до професійної самореалізації, розвитку 

готовності персоналу пробації неможливі без позитивного ставлення слухачів до 
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своєї професійної діяльності, успіх якої визначається бажанням застосовувати 

професійні вміння на практиці. Майбутнє професійне самовдосконалення, інтерес 

до професії та її опанування можна реалізувати, використовуючи визначені 

організаційно-педагогічні умови для підготовки персоналу органу пробації. 

Розглянемо кожну з них більш докладно. 

Першою організаційно-педагогічною умовою розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації є врахування міжнародного досвіду  

підготовки персоналу органу пробації. 

У нашому дослідженні ми керувалися таким алгоритмом діяльності:  

 вивчення, систематизація й узагальнення міжнародного досвіду пробації та 

виокремлення конструктивних ідей підготовки персоналу органу пробації 

для подальшого впровадження в систему ДКВС України;  

 інтеріоризація конструктивних ідей міжнародного досвіду підготовки 

персоналу органу пробації у навчальний процес Білоцерківського центру;  

 безпосередня участь у міжнародній співпраці Білоцерківського центру. 

Узагальнення міжнародного досвіду пробації детально викладено у розділі 1.3. 

Отже узагальнення міжнародного досвіду, аналіз світової практики та 

наукових праць з проблеми створення системи професійної підготовки персоналу 

пробації та розвитку його професійної компетентності, дають підстави для 

виокремлення таких конструктивних ідей підготовки персоналу органу пробації 

для подальшого впровадження в систему ДКВС України:  

1. Працювати із правопорушниками має персонал з високим рівнем 

підготовки. Окрім вищої освіти необхідно пройти навчання на 

спеціалізованих курсах професійної підготовки у підвідомчих керівному 

органу пробації навчальному закладі. Важливою умовою є систематичне 

підвищення професійної компетентності. Крім того, слід враховувати, що 

практична діяльність працівника пробації за змістом найбільш близька до 

соціальної роботи. Зокрема, як зазначалося вище, у Міжнародній 

стандартній класифікації професій професію «офіцер пробації» включено 

до групи професій «Соціальна робота та консультування». 
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2. Першопочаткова професійна (в Україні первинна професійна підготовка) 

новоприйнятих працівників може здійснюється за очно-заочною, очною 

або очно-дистанційними формами навчання, потім систематично 

здійснюється їх підвищення кваліфікації упродовж всієї служби. Термін 

навчання від 2 - 4 тижнів до двох років. Підвищення кваліфікації має 

проводиться переважно у формі практичних тренінгів з конкретних   

напрямів професійної діяльності. 

3. При розробці змісту навчальних програм насамперед мають бути 

враховані вимоги Міжнародної стандартної класифікації професій (ISCO 

88: International Standard ClassificationofOccupations/ILO, Geneva), де 

визначено коло базових професійних завдань офіцера пробації. 

Процес інтеріоризації конструктивних ідей міжнародного досвіду 

підготовки персоналу органу пробації у навчальний процес Білоцерківського 

центру є системним й пролонгованим.  

Урахування міжнародного досвіду пробації у Білоцерківському центрі 

уможливлюється завдяки багаторічною участю у міжнародних проектах з 

проблеми розвитку інституту пробації.  

На сьогодні центр бере участь у таких проектах: 

1) проект Європейського Союзу «Кампанія за права людини в Україні з 

використанням інструментів Міжнародного фестивалю документального 

кіно про права людини Docudays UA»; 

2) проект Канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі і 

розвитку«Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх 

в Україні»; 

3) проект Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в 

Україні»; 

4) проект Ради Європи і Європейського Союзу «Подальша підтримка 

пенітенціарної реформи в Україні»; 

5) співпраця з представництвом Німецького об'єднання народних 

університетів «DVV International» в Україні; 
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6) проект норвезької місії NORLAU «Розвиток системи пробації в Україні»; 

7) проект «Відповідальне фінансування», який реалізується Фондом 

міжнародного співробітництва ощадних банків (SBFIC)  

8) проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» 

(EDGE). 

Проект Канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі і 

розвитку«Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в 

Україні» має на меті розробку національного інструменту оцінки ризиків і потреб 

вчинення повторних злочинів неповнолітніми засудженими, тоді як проект 

Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» – розробку 

такого інструменту для повнолітніх засуджених.  

У рамках проекту Ради Європи і Європейського Союзу «Подальша 

підтримка пенітенціарної реформи в Україні» відбувається інтеграція 

європейського досвіду пробації в роботу служби пробації України. Проект 

реалізовується з липня 2015 р. й передбачає перехід від карального до 

реабілітаційного підходу в пенітенціарній системі України.  

Білоцерківський центр активно співпрацює з представництвом «DVV 

International» в Україні (Німецького об'єднання народних університетів) щодо 

питань освіти дорослих, яке розпочало свою діяльність з червня 2010 року. 

Загальна його мета - поліпшення якості життя за допомогою розвитку освіти 

дорослих і навчання протягом усього життя в Україні.  

У вивченні та впровадженні зарубіжного досвід важливе значення відіграє 

активна участь Білоцерківського центру у проекті норвезької місії NORLAU 

(TheNorwegianMissionofRuleofLawAdviserstoUkraine – Норвезька місія з питань 

верховенства права в Україні) «Розвиток системи пробації в Україні». Проект 

присвячений системі кримінального судочинства і базується на принципах 

охоплення усіх учасників системи кримінального судочинства (поліція, 

прокуратура, суди, адвокати, пенітенціарні установи); фахового підходу; 

співробітництва з органами влади; урахування потреб місцевої влади. 

Консультанти проекту зазвичай працюють над впровадженням реформ і 
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взаємодіють із суддями, прокурорами, співробітниками пенітенціарних установ 

тощо: дають безпосередні консультації, проводять навчання, організовують 

ознайомчі подорожі та інші подібні заходи. Крім того, на прохання місцевої влади 

вони можуть давати стратегічні консультації, наприклад коментарі до 

законодавства чи консультації з інституційних та організаційних питань. 

У рамках проекту Європейського Союзу «Кампанія за права людини в 

Україні з використанням інструментів Міжнародного фестивалю 

документального кіно про права людини Docudays UA» У Білоцерківському 

центрі за фінансової підтримки Європейського Союзу створено кіноклуб, 

діяльність якого спрямована на сприяння активації діалогу про права людини 

серед пенітенціаріїв. Слухачі та працівники Центру мають змогу дивитися кращі 

документальні стрічки про права людини з різних країн світу. Для формування 

правової свідомості й громадянської активності також використовуються 

супроводжуючі заходи: дискусії, диспути, обговорення, лекції з метою розвитку 

критичного мислення і правового виховання. 

Про активну міжнародну співпрацю центру свідчить факт, що у 2018 р. 

відбулося 27 візитів представників міжнародних проектів і організацій, з якими 

співпрацює Міністерство юстиції України, у межах яких центр відвідало 30 

міжнародних експертів і співробітників іноземних пенітенціарних систем. 

Другою організаційно-педагогічною умовою реалізації моделі професійних 

компетентностей персоналу органу пробації є створення навчально-

методичного забезпечення.  

Поняття «забезпечення» як і «супровід» трактується, як дія зі значенням 

«іти поруч». (Бусел, В., 2001).  

Його сутність як педагогічної категорії полягає у професійній педагогічній 

взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, умовами якої є добровільність і 

партнерство, визначальними ознаками – особистісний і професійний розвиток, а 

результатом – нова якість професійної діяльності персоналу пробації, яка 

виявляється у розвитку їх професійній компетентності 
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На думку вчених, науково-методичне забезпечення необхідно розглядати, 

як сукупність різноманітних форм, технологій, підходів, процедур, заходів, що 

забезпечують допомогу педагогічним та іншим працівникам у подоланні 

труднощів у професійній діяльності (Лебідь, Л. & Бєлаш, С., 2013, с.88-90). 

За Т.  Сорочан, розуміння науково-методичного  забезпечення полягає в 

тому, що це є професійна взаємодія суб’єктів педагогічної діяльності щодо 

спільного опанування інновацій (Сорочан, Т., 2012, с. 34-35). Його основами 

дослідниця вважає  демократичність – можливість урахування різних підходів, 

точок зору, колегіальність у прийнятті певного рішення; ситуація вибору – 

створення декількох варіантів програм, моделей діяльності, технологій, які 

забезпечують передумови для свідомого вибору; самореалізація – розкриття 

особистісного потенціалу кожного учасника педагогічного процесу; співтворчість 

– спільна діяльність суб’єктів, які прагнуть досягти нових кількісних і якісних 

результатів  

Тотожну думку висловлюють й інші вчені (С.  Кульневич, В.  Лазарев, 

О. Моісєєв, М.  Поташнік, О.  Ситнік та ін.), які пов’язують створення науково-

методичного  забезпечення з організацією методичної роботи, що розглядається 

ними як спеціально організована діяльність, спрямована на підвищення 

кваліфікації педагогів, їхню підготовку до вирішення нових задач.  При цьому все 

частіше акцент науковцями робиться на наукову складову явищ, що ще раз 

підкреслює значущість готовності педагогів вирішувати професійні задачі на 

ґрунті наукових досягнень. 

Для нашого розуміння сутності науково-методичного  забезпечення 

важливою є точка зору Л. Лук’янової. Вчена пропонує розглядати його як бінарне 

поняття за наявності рівноцінного поєднання як наукового, так і методичного 

підходів. Таким чином, і зміст умовно можна поділити на дві взаємопов’язані 

складові, узгодженість і взаємодія яких забезпечують ефективне функціонування 

усіх етапів навчального процесу: а) наукове забезпечення; б) методичний 

супровід (Лук’янова, Л., 2006, с. 203). 
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Завданнями науково-методичного забезпечення розвитку професійної 

компетентності персоналу пробації є: 

 створення умов для ефективного підвищення кваліфікації слухачів;  

 організація обміну досвідом викладачів; 

 створення комплексу навчально-методичного комплексу.   

Отже, багатовимірність проблем навчально-методичного забезпечення 

ставить  комплекс завдань, які за змістовим наповненням можна об’єднати у дві 

групи. Завдання першої групи спрямовані на організацію, а другої – на 

ефективність навчального процесу. 

У процесі розроблення складових навчально-методичного  забезпечення 

розвитку професійної компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних 

закладах ДКВС ми ураховували такі принципи:  

 науковості і фундаментальності – передбачає достатній рівень 

достовірності і осучасненості навчальної інформації, з урахуванням 

сучасних вимог потребує високої оперативності; 

 демократичності – зумовлює використання різних підходів, в тому 

числі й інноваційних, колегіальність і узгодженість у прийнятті певного 

рішення; з одного боку цей принцип передбачає доступність і 

різноманітність змісту, форм і методів навчання, а з іншого визначає 

обсяг знань,необхідний для виконання посадових обов’язків; 

 відкритості – уможливлює постійний інформаційний обмін з 

навколишнім соціальним середовищем; 

 гнучкості, альтернативності і варіативності – передбачає розробку і 

впровадження різних видів навчальних програм, що мають різний 

ступінь  спеціалізації; здатність корекції їх змісту; можливість вибору 

темпу і педагогічних технологій; 

 самореалізації – забезпечує потенційну можливість реалізувати 

особистий потенціал кожного учасника педагогічного процесу. 

Сучасна навчальна діяльність слухачів стає багатовимірною, вимагає 

охоплення більшої кількості інформаційних ресурсів та відповідної якості їх 
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засвоєння, що впливає на результати практичної діяльності слухачів у 

навчальному процесі та в професійній діяльності. Інтенсивні зміни потребують 

швидкого реагування викладачами щодо оновлення навчальних програм та 

методів роботи зі слухачами, а персонал пробації має швидко адаптуватися до 

оновлень та якісно засвоювати все більші обсяги знань. 

Інформаційна сфера сучасної пробації, що постійно оновлюється, робить 

практично неможливим для викладачів подання всієї необхідної інформації 

слухачам, яка щоденно буде необхідною їм на робочому місці. Тому важливим є 

включення інформації, що постійно оновлюється, у навчальні плани та програми 

навчання персоналу органу пробації. Навчальний процес має бути великим 

поштовхом до постійного отримання нових знань як слухачами, так і 

викладачами. 

З метою формування професійних компетентностей персонал органу 

пробації проходить первинну професійну підготовку за очно-дистанційною чи 

дистанційною формами навчання, спеціалізовані курси підвищення кваліфікації 

(для роботи з повнолітніми та неповнолітніми) в Білоцерківському центрі, а також 

службову підготовку за місцем проходження служби (роботи).  

Отже щодо навчальних планів і програм. 

Навчальні плани цілком слушно вважають стратегією, а навчальні програми 

– тактикою навчального процесу. Ці документи є вирішальною ланкою у науковій 

організації та плануванні освітнього процесу кожного навчального закладу. 

Завдяки їм у кінцевому підсумку вирішуються провідні питання змісту підготовки 

спеціалістів (Беспалько, В. & Татур, Ю., 1989).  

Навчальну програму первинної професійної підготовки персоналу органу 

пробації очно-дистанційної форми навчання було створено відповідно до 

Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і 

начальницького складу ДКВС України, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 8 вересня 2015 року № 1675/5 та ін. документів 

Метою навчальної програми первинної професійної підготовки персоналу 

органу пробації очно-дистанційної форми навчання є приведення рівня фахової 
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майстерності та посадово-функціональної компетентності персоналу органу 

пробації у відповідність до потреб та вимог суспільства і держави у зв’язку з 

створенням служби пробації в Україні, реалізацією Закону України «Про 

пробацію» (Закон України «Про пробацію», 2015) та запровадженням 

європейських стандартів щодо застосування громадських санкцій та заходів. 

Ми погоджуємося з думкою, що доволі часто навчальні програми 

проектують, складають і запроваджують у навчальний процес працівники 

навчальних закладів. Відповідно, зумовлюється посилення вимог щодо вмінь 

розробки типових та авторських навчальних програм (Лукянова , с.212) 

Завданнями навчальної програми первинної професійної підготовки 

персоналу органу пробації очно-дистанційної форми навчання є: 

1) удосконалення фахових знань для якісного виконання завдань органу 

пробації; 

2) формування фахової майстерності та посадово-функціональної 

компетентності персоналу органу пробації щодо застосування пробаційних 

методик і підходів в роботі з особами, які вчинили кримінальні 

правопорушення; 

3) підготовка персонал органу пробації до реалізації у практичній діяльності 

системи наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за 

рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних 

видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та 

забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого; 

4) розвиток творчого потенціалу персоналу органу пробації, його 

інтелектуального та загальнокультурного рівня; 

5) формування прагнення до професійної творчості, самоосвіти, 

самовдосконалення та самореалізації. 

Відповідно до навчальної програми структура навчання за очно-

дистанційною формою включає три етапи:  

I етап – очний (три тижні); 

II етап – керована самостійна робота слухачів (дистанційно, три тижні); 
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III етап – очний (один тиждень). 

Тривалість етапів навчання слухачів за очно-дистанційною формою 

навчання встановлюється в межах 188 годин: 

I етап – 128 аудиторних годин: інструктивно-методичне заняття, вхідне 

діагностування, лекції, семінарські, практичні та тренінгові заняття з модулів 

правової, фахової та спеціалізованої компетентностей, 6 годин  діагностичного 

модуля; 

IІ етап –24 години щодо розроблення та підготовки випускної роботи до 

презентації і захисту. 

III етап – 36 аудиторних годин: 32 аудиторні години – тренінгові заняття з 

модулю фахової компетентності; 4 годин  діагностичного модуля (захист 

випускної роботи).  

Керована самостійна робота слухачів триває три тижні і визначається з 

розрахунку 8 годин самостійної роботи на тиждень (всього 24 години). 

Кількість годин для опрацювання кожної з тем, передбачених програмою, 

визначена кваліфікаційними характеристиками, навчально-тематичними планами 

відповідно до тривалості курсів, форми навчання та категорії слухачів. 

Навчально-тематичний план містить чотири модулі: правової, фахової, 

спеціалізованої компетентності, діагностичний модуль. 

Модуль правової компетентності передбачає 42 аудиторні години, з них 32 

години – лекції, 10 – семінарські заняття.   Основним методом лекції є усна 

розповідь із застосуванням мультимедійної презентації.  Основними методами 

семінарського заняття є: мозковий штурм, дискусія, рольові та ділові ігри, 

обговорення практичних ситуацій. Це наближає семінарські заняття до 

практичних та тренінгових. 

Тематика та зміст навчальних дисциплін модуля правової компетентності 

передбачають формування нових професійних компетентностей для виконання 

завдань пробації; оновлення та розширення знань слухачів про пробацію; 

організацію вивчення узагальнення та поширення позитивного міжнародного 

досвіду та нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність органу пробації 
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в Україні, з метою подальшої реалізації набутих знань у практичній діяльності; 

сприяють опануванню сучасним методам роботи з засудженими;забезпечують 

задоволення професійних запитів та інтересів слухачів щодо особливостей роботи 

з різними категоріями правопорушників. 

Модуль фахової компетентності передбачає 90 аудиторних годин, з них 2 

години – інструктивно-методичне заняття, 2 години – лекції, 86 – тренінги. 

Тренінги, як правило, проводяться у спеціально обладнаній тренінговій аудиторії. 

Основними методами тренінгу є: мозковий штурм, дискусія, рольові та ділові 

ігри, обговорення практичних ситуацій, тренінгові вправи.  

Тематика та зміст навчальних дисциплін модуля фахової компетентності 

передбачають формування нових професійних компетентностей щодо: 

психологічних особливостей засуджених, мотиваційного консультування, оцінки 

ризику вчинення повторного кримінального правопорушення, кейс-менеджмент, 

когнітивно-поведінкове втручання та просоціальне моделювання, реабілітаційні 

програми роботи з різними категоріями засуджених.  

Тематика та зміст навчальних дисциплін модуля спеціалізованої 

компетентності забезпечує підготовку слухачів та надає знання з основ: порядку й 

умов проходження служби в ДКВС України; фізичної підготовки; безпеки 

життєдіяльності; інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

діяльності персоналу пробації. 

Модуль спеціалізованої компетентності передбачає 20 аудиторних годин, з 

них 12 годин – лекції, 8 – практичні заняття. 

Діагностичний модуль передбачає 10 аудиторних годин, з них 4 години – 

захист випускної роботи, 4 години – диференційований залік з модуля правової 

компетентності, 2 години – залік з безпеки життєдіяльності. Він сприяє 

виявленню рівня фахового зростання слухача, задоволенню потреби в обміні 

досвідом роботи та професійному спілкуванні.  

ІІ (дистанційний) етап очно-дистанційного навчання персоналу органу 

пробації передбачає самостійне виконання випускної роботи слухачем під 

керівництвом викладача-тьютора. Метою написання випускної роботи є 
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підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки слухачів первинної 

професійної підготовки, систематизація та поглиблення теоретичних і практичних 

знань з обраної теми за тематикою спецкурсів, удосконалення або набуття досвіду 

самостійної професійної практичної та творчої роботи, розвиток навичок 

самоосвіти. 

Важливою особливістю є те, що кожний слухач первинної професійної 

підготовки має розробити та захистити випускну роботу на основі власних 

професійних та методичних напрацювань упродовж трьотижневої самостійної 

роботи на посаді працівника органу пробації щодо застосування інструментів і 

методик пробації, а також використання кращого міжнародного досвіду 

діяльності служби пробації.  

Тематика випускних робіт сформована у вигляді кейсів – конкретних 

ситуацій працівника органу пробації з конкретним випадком правопорушника або 

засудженого.  

Випускна робота передбачає поглиблення та розвиток професійних 

компетентностей. Робота виконується слухачем самостійно під час перебування 

на робочому місці та є основним видом його навчальної роботи при очно-заочній 

(дистанційній) формі навчання, що дає змогу виявити рівень сформованості 

професійних компетентностей, навичок аналітично-дослідницької роботи, 

здатності до самонавчання. Слухачеві надається можливість обґрунтувати модель 

власної професійної діяльності, продемонструвати її результативність, розвинути 

власні компетентності та удосконалити вивчені методики пробаційної роботи. Її 

особливістю є проведення пробаційної роботи з конкретним обраним 

правопорушником чи засудженим та оформлення письмового її опису за 

встановленими вимогами. 

Принцип варіативності, як на засадах якого створюється науково-методичне 

забезпечення, передбачає виконання та представлення випускної роботи у  таких 

формах:  

1) узагальнення теоретичного матеріалу за обраною темою у формі творчої 

дослідницької роботи;  
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2) опис власного практичного досвіду з теоретичним обґрунтуванням;  

3) власна практична оригінальна розробка;  

4) фрагменти планування реалізації нових видів або завдань органу пробації з 

коментарями та методичними рекомендаціями; 

5) опис власної розробки обраної технології професійної діяльності. 

По кожному критерію оцінювання слухач може набрати до 20 балів в 

залежності від рівня розкриття змісту (додаток Б). 

Крім первинної професійної підготовки, персонал органу пробації 

проходить спеціалізовані курси підвищення кваліфікації: 

1) для роботи з повнолітніми, 

2) для роботи з неповнолітніми засудженими. 

Згідно з Положенням про організацію професійної підготовки осіб рядового 

і начальницького складу ДКВС України, підвищення кваліфікації – це набуття 

працівниками пробації додаткових знань та навичок щодо виконання завдань та 

обов’язків у межах спеціальності. Його проходять лише працівники пробації, які 

мають вищу освіту. Воно проводиться також у Білоцерківському центрі не рідше 

ніж один раз у п’ять років. Строк проходження підвищення кваліфікації не 

повинен перевищувати тридцяти календарних днів (Положення Міністерство 

юстиції Україна № 1675/5, 2015) . 

Мета навчальних програм спеціалізованого курсу підвищення кваліфікації 

персоналу органу пробації (для роботи з повнолітніми та неповнолітніми 

засудженими): поєднання процесу навчання слухачів та їх виховання, що 

направлені на формування нових професійних компетентностей для виконання 

завдань пробації, забезпечення потреб пробації України у кваліфікованих кадрах. 

Завдання навчальних програм спеціалізованого курсу підвищення 

кваліфікації персоналу органу пробації (для роботи з повнолітніми та 

неповнолітніми засудженими): 

 набуття слухачами основ теоретичних знань, необхідних для професійної 

діяльності, досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків, пов’язаних 

з реалізацією державної політики у сфері пробації; 
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 оновлення та розширення знань слухачів про пробацію, організація 

вивчення ними нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність 

органу пробації в Україні, з метою подальшої реалізації набутих знань у 

практичній діяльності; 

 формування базових професійних компетентностей працівника органу 

пробації в типових ситуаціях діяльності; 

 формування мотивації та професійного ставлення до виконання 

функціональних обов’язків керівника органу пробації; 

 формування навичок вивчення, узагальнення та поширення позитивного 

міжнародного досвіду та нових форм роботи, а також їх впровадження в 

практичну діяльність. 

Навчальні програми спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації 

персоналу органу пробації (для роботи з повнолітніми та неповнолітніми 

засудженими) реалізуються Білоцерківським центром і забезпечуються 

комплексом тем правового, фахового, та психолого-педагогічного спрямування, 

структурованих за модульною технологією навчання. Термін навчання складає 

дванадцять днів. Наприкінці навчання випускники складають диференційовані 

заліки з модуля фахової компетентності та модуля правової компетентності. 

Загалом для професійної підготовки персоналу органу пробації у 2019 році 

реалізується  п’ять  навчальних програм: 

1) 51-но денну програму (7 тижнів: 3 тижні – очне, 3 тижні – заочне, 9 днів - 

очне навчання) первинної професійної підготовки та формування професійних 

компетентностей реалізації пробаційних програм персоналу органу пробації за 

очно-заочною формою навчання; 

2) 12-ти денну програму підвищення кваліфікації персоналу органу пробації 

з реалізації пробаційних програм (для роботи з повнолітніми і неповнолітніми 

суб’єктами пробації); 

3) 14-ти денну програму онлайн-моніторингу сформованості професійної 

компетентності персоналу уповноважених органів з питань пробації (для  роботи 

з повнолітніми суб’єктами пробації); 
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4) 14-ти денну програму онлайн-моніторингу сформованості професійної 

компетентності персоналу уповноважених органів з питань пробації (для  роботи 

з неповнолітніми суб’єктами пробації); 

5) 36-ти денний дистанційний онлайн-курс для персоналу уповноважених 

органів з питань пробації. 

Удосконаленню процесу навчання на курсах первинної підготовки та 

підвищення кваліфікації, як показала практика, сприяє впровадження активних та 

інтерактивних форм навчання слухачів та застосування технічних засобів 

навчання.  

Аналіз результатів роботи засвідчив, що удосконалити форми навчання, 

змістовно організовувати різні види діяльності слухачів можливо за умови 

відповідної навчально-матеріальної бази: навчальних кабінетів, технічних засобів 

навчання, комп’ютерних класів, бібліотеки, а також надання можливості 

користуватися відповідною навчально-методичною літературою.  

Отже другою складовою начально-методичного забезпечення є навчально-

методичний комплекс, авторами якого стали інтернаціональні колективи, 

співробітники Центру, у тому числі й автор дисертації.  

Існують різні класифікації навчально-методичної літератури, зокрема 

класифікація, основу якої складає її матеріальна конструкція (Буга, В., 1987). 

Поділ за функціональним призначенням дозволяє виокремлювати основну 

обов’язковою навчально-методичну літературу та додаткову, яка 

використовується з метою розширення компетентності та підвищення 

інтенсифікації професійної підготовки студентів (Козаков, В., 1990). Окрім 

книжкової навчальної та навчально-методичної літератури, до  навчально-

методичного комплексу, за яким навчаються слухачі Білоцерківського центру є 

аудіовізуальні та технічні навчальні засоби та навчальні фільми, створені автором 

дисертації. 

Складові комплексу: 
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Посібник «Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які 

перебувають у конфлікті з законом» (автори А.М. Григоренко, О.А. Дука, Д.А. 

Коваленко та ін.),  

«Методичні рекомендації з оцінки ризиків вчинення повторного 

кримінального правопорушення» (автори Г. Стідз, Л. Солопова, О. Кочура)  

«Основи професійної діяльності персоналу органу пробації» (автори О.А. 

Дука, А.М. Григоренко, Т.В. Івашева та інші) (Григоренко, А., Дука, О., 

Коваленко, Д, та інші, 2017); (Стідз, Г., Солопова, Л., Кочура, О., 2014); (Дука, О., 

Григоренко, А., Івашева, Т., 2017).  

Навчально-методичний посібник в двох книгах «Методика та інструменти 

роботи з неповнолітніми, які перебувають в конфлікті з законом» (автори 

працівники Білоцерківського центру А.М. Григоренко, О.А. Дука, Д.А. Коваленко 

та інші) є результатом реалізації проекту «Реформування системи кримінальної 

юстиції для неповнолітніх в Україні» (Григоренко, А., Дука, О., Коваленко, Д, та 

інші., 2017).  

Посібник підготовлений для використання викладачами навчальних 

закладів ДКВС України, які здійснюють фахову підготовку, первинну професійну 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органу 

пробації стосовно застосування методичних рекомендацій щодо порядку 

проведення оцінки ризиків скоєння повторних злочинів неповнолітніми та 

реабілітаційних потреб неповнолітніх, супроводу їхніх справ з метою підтримки 

їх ресоціалізації та запобігання скоєнню злочинів. 

Посібник складається зі вступу, пояснювальної записки та дванадцяти 

навчальних модулів. Він є керівництвом для персоналу навчальних закладів 

ДКВС України з організації і проведення тренінгів для працівників органу 

пробації з проведення оцінки ризику вчинення повторного кримінального 

правопорушення неповнолітнім, кейс-менеджменту, застосування методики 

мотиваційного інтерв’ювання та гендерно-орієнтованих підходів у роботі з 

неповнолітніми.  
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У посібнику  подано детальний план проведення 59-годинного тренінгу для 

персоналу органу пробації, що працює з неповнолітніми засудженими. Завдання 

тренінгу: ознайомити персонал органу пробації з концепціями кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх, оцінки ризиків та потреб, психологічними 

особливостями підлітка, висновками відповідних досліджень. Після проходження 

тренінгу персонал органу пробації зможе працювати з неповнолітніми 

правопорушниками над досягненням їхніх індивідуальних цілей, визначати наявні 

у суспільстві ресурси. 

Навчальний посібник складається із опису дванадцяти навчальних модулів. 

Кожен наступний модуль побудований таким чином, аби логічно продовжувати 

попередній, оскільки всі теми тісно пов’язані між собою. Різні компоненти теорії 

є невід’ємними  складовими навчальної програми тренінгу, а також і самої роботи 

із неповнолітніми, які перебувають в конфлікті з законом. Хоча навчальні модулі і 

слід розглядати із застосуванням цілісного підходу, однак є декілька модулів, за 

якими можна проводити окремий тренінговий курс. У кожному модулі вміщено 

нотатки для тренера у вигляді слайдів, і кожен модуль містить роз’яснення вправ, 

включаючи відповідні роздаткові матеріали. Нотатки у вигляді слайдів містять 

інформацію, яку тренери можуть використовувати при викладанні модулів. Ця 

інформація призначена для того, аби слугувати орієнтиром, і її можна 

адаптовувати таким чином, аби вона відповідала потребам конкретної навчальної 

ситуації на місцях. 

Окрім опису модулів, у посібнику вміщено відповідну базову інформацію 

для тренера щодо нормативно-правової бази кримінальної юстиції неповнолітніх, 

досліджень, які проводяться з питань ефективного втручання при роботі з 

особами, які перебувають в конфлікті з законом. Важливо, аби тренер перечитав і 

зрозумів цю інформацію ще до проведення тренінгу. Навчальний посібник також 

містить роздаткові матеріали для учасників. 

Методи, що застосовуються при проведенні тренінгу, викладеному у 

навчальному посібнику, включають презентації, пошук творчих ідей за 

допомогою прийому «мозковий штурм», роботу в малих групах, інтерактивні 
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вправи, ілюстрації, приклади, розгляд історій (застосування методу кейсів), 

читання та обговорення. Також можливе застосування інших методів роботи, що 

дозволяють персоналу пробації закріпити здобуті теоретичні знання на практиці. 

Вибір методу залежить від особливостей конкретної групи. 

Основне завдання тренера упродовж всього тренінгу полягає у створенні 

умов, необхідних для самостійної й продуктивної роботи кожного працівника 

пробації, забезпеченні безпосередньої участі кожного слухача у навчальному 

процесі, діалозі між тренером та слухачами та між самими слухачами. 

Цей підхід дає тренерам змогу оцінити ефективність власної роботи під час 

тренінгу. Важливо оформити цей зворотній зв'язок позитивно і як підтримку, 

оскільки необхідно, аби усі тренери засвоювали той зворотній зв'язок, завдяки 

якому вони можуть покращити свої навчальні навички для проведення подальших 

тренінгів. 

Навчальний посібник «Основи професійної діяльності персоналу органу 

пробації» (автори працівники Білоцерківського центру О.А. Дука, А.М. 

Григоренко, Т.В. Івашева та ін.) (Дука, О., Григоренко, А., Івашева, Т., 2017) є 

результатом реалізації проекту «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», 

який впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Колектив 

авторів здійснив комплексне вивчення європейської практики функціонування 

служби пробації, узагальнив та адаптував її до українських реалій. 

Головні положення з основ професійної діяльності персоналу органу 

пробації систематизовано в посібнику згідно з навчальною програмою 

підвищення кваліфікації персоналу органу пробації (для роботи з повнолітніми 

суб’єктами пробації) та подано у вигляді опорних конспектів, методичних 

матеріалів та опису методик, що базуються на досвіді служб пробації країн 

Європейського Союзу. Посібник був підготовлений для використання слухачами і 

викладачами навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби 

України в процесі професійної підготовки  персоналу органу пробації.   

Основними розробниками посібника стали міжнародні експерти Проекту 

Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»: колишній 
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директор з післядипломної освіти Оксфордського Університету Дж.Седхем, 

старший офіцер пробації Національної служби пробації Англії та Уельсу 

М. Октіган (Великобританія), головний психолог Національної Служби пробації 

Англії та Уельсу Д.Кларк, колишня заступник Директора виправної служби 

Хорватії Весна Бабіч. 

Метою посібника є підвищення ефективності роботи працівників органу 

пробації шляхом набуття ними нових та розвитку раніше набутих професійних 

компетентностей реалізації визначених Законом України «Про пробацію» 

функцій та завдань. 

Основні завдання посібника: 

1) сприяти формуванню повноцінної системи пробації в Україні, надавши її 

працівникам професійні навики, знання та цінності, необхідні для 

виконання завдань пробації, і забезпечити виконання відповідних 

нормативно-правових документів, нагляд за правопорушниками та 

зменшення рецидивів скоєння злочинів і правопорушень. 

2) забезпечувати та підтримувати кращі європейські практики та стандарти в 

діяльності підрозділів пробації України. 

3) надати навчальний план і матеріали, які будуть відправною точкою для 

навчання персоналу органу пробації протягом наступних років. 

4) забезпечити слухачів інформаційними матеріалами, щоб підтримати їх 

практичну діяльність в майбутньому. 

Посібник включає два навчальні модулі – правовий та фаховий, які в свою 

чергу вміщують тематичні розділи, кожен з яких буде розглянуто протягом 

реалізації 78-годинної навчальної програми. Наприкінці кожної теми є список 

контрольних питань. Слухачі повинні опрацювати його перед тим, як перейти до 

вивчення наступного матеріалу. Запитання зі списку надають можливість 

підготуватися до складання кваліфікаційних заліків по завершенню 

дванадцятиденного навчання. 

Під час укладання посібника автори керувалися ідеєю цілей УДАЧІ 

(мнемонічна абревіатура аналогічна до цілей SMART, утворена зі слів: усталені 
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(визначені) в часі, досяжні, актуальні (реалістичні), чіткі (конкретні), 

інвентаризовані (вимірювані)), які є важливими для визначення цілей навчання, 

але й, що більш важливо, також для визначення цілей усієї діяльності працівників 

органу пробації. 

Посібник складається з: передмови, модуля правової компетентності, 

модуля фахової компетентності, додатків та списку літератури. 

Модуль правової компетентності посібника  передбачає вивчення таких 

питань: загальна характеристика вимог міжнародних стандартів і рекомендацій 

поводження із особами, засудженими до кримінальних покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі; історія розвитку та сьогодення служб пробації зарубіжних 

країн; загальна характеристика Закону України «Про пробацію»; порядок 

здійснення досудової, наглядової та пенітенціарної пробації; правові засади 

діяльності уповноваженого органу з питань пробації  та сектору ювенальної 

пробації; дотримання вимог антикорупційного законодавства України персоналом 

ДКВС України; профіль професійної компетентності персоналу органу пробації; 

етика в професійній діяльності персоналу органу пробації. 

Модуль фахової компетентності посібника  передбачає вивчення таких 

питань: оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення 

повнолітніх осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (обвинувачуються у 

вчиненні кримінальних правопорушень), підготовка досудової доповіді; 

комунікативні навички та мотиваційне інтерв’ювання, управління справами (кейс-

менеджмент), когнітивно-поведінкове втручання та просоціальне моделювання; 

міжнародна практика реалізації пробаційних програм. 

Третьою організаційно-педагогічною умовою моделі професійної 

компетентності персоналу органу пробації є активне використання 

інтерактивних методів та дистанційних технологій навчання. 

Як відомо важливу роль у досягненні оптимальних результатів навчальної 

діяльності відіграють правильно підібрані форми та методи формування і 

розвитку професійної компетентності.   
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При їх доборі необхідно враховувати як внутрішні (специфіка   професійної 

діяльності; новітні підходи в розробці та впровадженні педагогічних технологій 

та інноваційних форм і методів навчання), так і (інтеграція вітчизняної 

пенітенціарної системи в європейський простір;сучасні реалії вітчизняної 

професійної підготовки персоналу пробації) чинники. 

Новий підхід характеризується використанням інтерактивних методів, які 

забезпечують двобічно спрямований рух інформації, які, на відміну від активних, 

передбачають активну взаємодію слухачів не лише з викладачем, але й між 

собою. Використання цих методів навчання допомагає найбільш продуктивно 

формувати уміння проектувати, конструювати професійні задачі, навчатися 

професійній рефлексії. Застосування інтерактивних методів та форм проведення 

занять, що імітують або відтворюють професійну діяльність слухачів, пов’язану з 

їх інтересами  сприяють активізації навчання у групі (рис.2.3.1.). 

 

Рис. 2.3.1. Взаємодія суб’єктів навчального процесу за використання інтерактивні 

форми  навчання 

 

Н. Болюбаш зазначає, що міжособистісне спілкування в професійному 

навчанні підвищує мотивацію за рахунок включення соціальних стимулів: 

з’являється особиста відповідальність, почуття задоволення від публічно 

пережитого успіху в навчанні. Все це формує у слухачів якісно нове відношення 

до предмету, почуття особистої причетності до загальної справи. 

Закріплення необхідних знань, формування умінь і навичок відбувається в 

процесі спільної роботи групи і супроводжується створенням специфічної 

атмосфери. Наявність задоволення при цьому колективних соціальних потреб є 
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гарантією більш міцного закріплення нових знань і формування умінь і навичок 

та сприяє формуванню компетенцій міжособистісної і соціальної взаємодії 

фахівців пробації (Болюбаш, Н., 2011, с.12). 

Інтерактивні методи навчання в Білоцерківському центрі найбільш активно 

застосовуються під час семінарських, практичних та тренінгових занять, серед 

них: мозковий штурм, дискусії, ділові та рольові ігри, розгляд практичних та 

проблемних ситуацій, тренінгові вправи та ін., які передбачають індивідуальну і 

групову активність. 

Одним з активно використовуваних інтерактивних методів навчання є 

проблемне навчання, що передбачає вирішення завдань без зразку схожого 

алгоритму дій, формування творчого підходу до використання педагогічних 

технологій та набуття професійної компетентності персоналу пробації. О. Старих 

зазначає про важливість застосування проблемного навчання при формуванні 

компетентностей. Воно допомагає не тільки сформувати певний набір знань, але і 

збудити у слухачів прагнення до самоосвіти, реалізації своїх здібностей (Старих, 

О.). 

Нові проблемні ситуації допомагають слухачам при їх розв’язанні 

застосовувати відомі методи, але не використані при вирішенні конкретно даної 

задачі. Це дозволяє їм вчитися вирішувати незнайомі проблемні ситуації 

перевіреними методами, але адаптуючи їх до нових умов та враховуючи всі 

чинники. Більш того, нові проблемні ситуації стають передумовою появі нових 

методів вирішення, повноцінного використання власного творчого потенціалу. 

Навчальні програми первинної професійної підготовки персоналу пробації 

очно-дистанційної форми навчання та спеціалізованих курсів передбачають 

значну перевагу тренінгових занять, які проводяться за допомогою інтерактивних 

методів (мозковий штурм, рольова чи ділова гра, робота в групах, дискусія, 

тренінгові вправи та інші). Використання цих методів дозволяє розкрити 

потенціал слухачів, значна кількість яких є творчими особистостями, а також 

сприяє повноцінному освоєнню навчального матеріалу. 
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Практика показала, що застосування інтерактивних методів сприяє розвитку 

у слухачів неабиякого інтересу до навчального матеріалу та сприяють його 

кращому запам’ятовуванню і відтворенню. У результаті контроль якості навчання 

показує кращий результат. Важливим фактором при моніторингу формування 

професійної компетентності персоналу пробації є стимулювання підвищення 

рівня знань слухачами через пояснення раніше зроблених ними помилок та 

надання можливості їх виправлення, що дозволяє вчитися на власному досвіді. 

Висвітлення результатів групової роботи надає можливість кожному слухачу 

оцінювати не лише свої можливості та виправляти помилки, але й спостерігати за 

можливими помилками інших та намагатися уникати їх в подальшій роботі. 

Надзвичайно важливу роль у розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації відіграє систематичне використання дистанційних 

технологій навчання. 

Необхідність дистанційного навчання підтверджується тривалим 

впровадженням його в різних країнах (на початку ХХІ століття кількість закладів 

дистанційного навчання у світі перевищувала 1100). 

Оскільки дистанційна форма та технології навчання є індивідуалізованою 

формою навчання, вона є більш складною, ніж традиційне навчання в аудиторії, 

але значно більш ефективною і комфортною з огляду на затрати часу, коштів, ніж 

інші форми і технології навчання. Дистанційне навчання може здійснюватись в 

будь-якому місці і в будь-який час. Воно вже стало важливою складовою 

віртуальної соціалізації особистості. 

Дистанційне навчання має ряд переваг: якісне та прогресивне індивідуальне 

навчання на своїй швидкості сприйняття; навчання незалежно від місця 

перебування; якісна безкоштовна професійна; індивідуальний підхід до кожного 

слухача; впевнене та своєчасне оволодіння сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями; вільний час на особистий розвиток. 

Щодо дистанційних технологій навчання. 
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Первинна професійна підготовка персоналу пробації у Білоцерківському 

училищі може здійснюватися як за очно-дистанційною, так і за дистанційною 

формами навчання.  

Очно-дистанційне навчання дозволяє суб’єктам навчання виносити на 

широкий загал остаточні успішні результати роботи без констатації проміжних 

результатів, часових затрат тощо. Це необхідно з огляду на потребу кожної 

особистості у визнанні іншими його власного успіху. Також воно сприяє 

формуванню професійного успіху – розвитку здібностей, за допомогою яких 

слухач досягає успіху в професійній діяльності (Романовський, О., 

Михайличенко, В., Грень, Л., 2011, с.256). 

Очно-дистанційне навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій забезпечує ефективний моніторинг та контроль за ходом формування 

професійної компетентності слухачів. Забезпечується всебічний контроль за 

навчальним процесом, досягається об`єктивність оцінювання, оскільки 

відбувається одночасна перевірка знань усіх слухачів, аналізується статистична 

інформація, що накопичується під час навчального процесу, аналізуються 

статистичні дані кількості правильних та неправильних відповідей, кількості 

звернень за допомогою, проміжку часу, витраченого на виконання окремих 

завдань і на всю програму в цілому дає можливість судити про рівень та якість 

сформованості знань. Окрім того, слухач наочно переконується у своїх успіхах 

щодо оволодіння необхідним матеріалом. 

Слід зазначити, що в Україні поняття дистанційного навчання  належить до 

тих дидактичних понять, місце яких серед дидактичних категорій не є суворо 

визначеним. Цьому сприяла відсутність донедавна єдиної концепції 

дистанційного навчання та існування різних поглядів – від його абсолютизації як 

нової універсальної форми навчання, спроможної змінити традиційну, до 

технології комплектування засобів і методів передачі навчальної інформації 

(Технологія дистанційного навчання 

https://pidruchniki.com/12090810/pedagogika/tehnologiya_distantsiynogo_navchannya ). 

https://pidruchniki.com/12090810/pedagogika/tehnologiya_distantsiynogo_navchannya
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Використовувані сьогодні технології дистанційної осві можна розділити на 

три великі категорії: 

1) неінтерактивні (друковані матеріали, аудіо- , відео-носії), 

2) засоби комп’ютерного навчання (електронні підручники, комп’ютерне 

тестування і контроль знань, новітні засоби мультимедіа), 

3) відеоконференції – розвинуті засоби телекомунікації по аудіоканалам, 

відеоканалам і комп’ютерним мережам. 

Усі три форми ефективно використовуються у Білоцерківському центрі. 

Розвинені засоби телекомунікації, використання супутникових каналів 

зв’язку, передача упакованого відеозображення з комп’ютерних мереж тільки 

зовсім недавно стали застосовуватися в практиці дистанційної освіти. Це 

пов’язано з відсутністю розвиненої інфраструктури зв’язку, високою вартістю 

каналів зв’язку та використовуваного обладнання. 

Технології віртуального уроку дозволяють змоделювати навчальний процес 

таким чином, що він не відрізняється від традиційного уроку і має виражену 

комунікаційну складову. На початку навчання слухач отримує пароль від системи 

дистанційного навчання (навчального сайту), де відбувається обмін інформацією 

он-лайн. На навчальному сайті розташовано весь матеріал, за яким буде 

проходити навчання, і питання для самоконтролю. 

Очно-дистанційне навчання персоналу органу пробації здійснюється за 

допомогою програми Moodle. Система дистанційного (електронного) навчання 

Білоцерківського центру (http://moodle.cnet.com.ua) організована на основі 

використання платформи LMS Moodle (ModularObject-

OrientedDynamicLearningEnvironment, в перекладі – модульне об'єктно-

орієнтоване динамічне навчальне середовище). Moodle – це безкоштовна, 

відкрита (OpenSource) система управління навчанням. Вона орієнтована на 

організацію взаємодії між викладачем та слухачами. Moodle має широкий набір 

функціональності притаманний платформам електронних систем навчання, 

системам управління курсами (CMS), системам управління навчанням (LMS) або 
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віртуальним навчальним середовищам (VLE). Moodle – це безкоштовний веб-

сервіс, що надає можливість створювати ефективні сайти для онлайн-навчання. 

Участь у занятті і вивчення матеріалу слухач підтверджує, відповідаючи на 

контрольні тести (або інші фіксуючі форми контролю – творчі завдання і т.п.). 

Також тести слугують і для самооцінки отриманих знань слухачем. Додатково по 

закінченню кожної теми передбачено тест по темі. 

Система навчання дозволяє як слухачу, так і викладачу постійно стежити за 

успішністю. Технологічно види та форми навчання, методи викладання, види 

перевірочних робіт (тестування, практичні роботи, тощо) передбачені 

найрізноманітніші, щоб навчання було результативним, а перевірка отриманих 

знань – об`єктивною, прозорою і всебічною. 

За допомогою цієї системи слухачі мають змогу дистанційно, 

використовуючи глобальну мережу Інтернет, ознайомитися з навчальним 

матеріалом, який може бути поданий у вигляді різнотипних інформаційних 

ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), відправляти 

виконані завдання на перевірку викладачу, проходити тестування. Викладачі 

самостійно створюють навчальні електронні курси і проводять навчання на 

відстані, надсилають повідомлення слухачам, розподіляють, збирають та 

перевіряють виконані слухачами завдання, ведуть електронні журнали обліку 

оцінок, налаштовують різноманітні ресурси навчального курсу з зазначенням 

термінів їх опрацювання тощо. 

При навчанні за матеріалами електронного курсу слухач може отримувати 

варіанти завдань для самостійного виконання; відправляти виконані завдання; 

виконувати тестові завдання; ознайомитись з результатами перевірки своїх робіт 

та тестів; при необхідності листуватися з викладачем, отримувати відомості щодо 

змін та організації навчального процесу. Доступ до ресурсів навчального порталу 

– персоніфікований. Кожен слухач та викладач має доступ до електронного 

навчального курсу після проходження реєстрації.  

У процесі навчання слухачів у Білоцерківському центрі активно 

використовуються сучасні інформаційно-комунікаційних технологій навчання, які 
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надають можливості повноцінного віддаленого навчання. Під повноцінністю 

розуміємо реалізацію за участю електронних навально-методичних комплексів 

таких видів навчальної діяльності, які традиційними засобами навчання 

здійснюються виключно в навчальних закладах (поточний контроль знань, 

виконання практичних робіт тощо) (Осин, А.).  

До інформаційно-комунікаційних технологій, які активно застосовуються в 

очно-дистанційному навчанні персоналу пробації, належать мультимедійні 

технології. Вони передбачають проектування, організацію та проведення таких 

занять, які забезпечують багатоканальність викладу та сприйняття інформації 

слухачами. 

Мультимедійні технології мають переваги над традиційними, оскільки: 

надають можливості поєднувати логічні та образні способи подачі інформації, 

активізують пізнавальні процеси шляхом збільшення наочності, забезпечують 

гнучкість використання та інтегрування різних типів навчальної інформації, 

надають режим сприяння самостійності та креативності навчальної діяльності 

персоналу пробації (Сумина, Г., Ушакова, Н., 2007). 

Також важливим чинником інформаційно-комунікаційних технологій є 

інтерактивність, яка представлена: зворотністю зв’язку (можливість для слухачів 

ставити питання, отримувати відповіді, діагностувати ступінь засвоєння 

навчальної інформації); часовою інтерактивністю (визначення початку, 

тривалості, завершення навчальної діяльності, швидкості просування в навчанні); 

інтерактивністю порядку (можливості встановлювати черговість роботи із 

модулями, блоками і фрагментами навчальної інформації); контентною 

інтерактивністю (можливість суб’єктів навчання змінювати обсяг та зміст 

навчальної інформації); творчою інтерактивністю (створення суб’єктами 

навчання власних продуктів креативної діяльності) (Мелешко, М., 2011). 

Н. Болюбаш, опираючись на теоретичні дослідження організації 

колективних форм мережевого навчання зазначає, що опосередкованість 

комунікації дозволяє учасникам перебороти психологічні бар’єри й сприяє 

саморозкриттю. Створюються педагогічні умови, необхідні для розвитку творчого 
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мислення слухачів в процесі вирішення професійних завдань. Можливість 

особистого спілкування й участі стимулює їх роботу. Підсилюється точність 

формулювань, логічність, послідовність викладу. Підвищується мотивація 

оволодіння професійного мовою для спілкування в мережі Інтернет (Болюбаш, Н., 

2011, с.11).  

У процесі трикомпонентної взаємодії (слухач – викладач – комп’ютер) на 

дистанційному етапі навчання дозволяється багаторазово повторювати операційні 

дії; поступово ускладнювати завдання, нарощувати труднощі та допомагати їх 

долати; не афішувати невдачі, виключати примусове порівняння власних 

результатів слухача з результатами інших; зменшувати страх слухачів перед 

викладачами, одногрупниками, навчальним матеріалом. 

Структурування контенту електронних навально-методичних комплексів, 

можливість диференціювати навчальний матеріал дозволяє створити ситуації 

успіху як слухачам із заниженою самооцінкою (надмірні труднощі викликають у 

них невпевненість у своїх силах, розгубленість), так і для слухачів із завищеною 

самооцінкою (їм необхідні завдання, що мобілізують розумові зусилля та 

приносять моральне задоволення). 

Мета та завдання програми дистанційного навчання персоналу органу 

пробації в цілому співпадають з програмою очно-дистанційного навчання. 

Реалізація навчального процесу здійснюється за допомогою інформації, 

розміщеної у середовищі дистанційного навчання, а також організації спілкування 

та співробітництва осіб, які проходять навчання з куратором-тьютором, 

викладачем-тьютором завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям 

(Інтернет, електронна пошта, Інтернет-конференція, чат, форум тощо). 

Структура навчання за дистанційною формою навчання включає самостійну 

роботу слухачів. Тривалість їх навчання встановлюється в межах 7,5 тижнів, 45 

годин (1,5 кредити EKTS), визначається з розрахунку 6−8 годин самостійної 

роботи на тиждень. 

Програмою передбачено реалізацію диференційованого підходу до 

навчання персоналу органу пробації; в навчально-тематичному плані враховано 
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відмінності у функціональних обов’язках окремих категорій посад органів 

пробації (інспектори, фахівці з соціальної роботи, психологи), а саме правову та 

соціально-психологічну спеціалізацію.  

Кількість годин для опрацювання кожної з тем, передбачених програмою, 

визначена кваліфікаційною характеристикою та навчально-тематичним планом. 

Навчально-тематичний план структуровано за двома модулями: правової та 

фахової компетентності. Тематика та зміст цих модулів в цілому відповідають 

тематиці та змісту аналогічних модулів очно-дистанційної форми навчання. 

Тематика та зміст модулів правової та фахової компетентності 

передбачають: розвиток нових професійних компетентностей для виконання 

завдань пробації; ознайомлення з базовими поняттями права та психології 

необхідними для роботи в органі пробації; вивчення позитивного міжнародного 

досвіду та нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність органу пробації 

в Україні, з метою подальшої реалізації набутих знань у практичній діяльності; 

опанування сучасними методами роботи із засудженими щодо оцінки ризику 

повторного кримінального правопорушення; забезпечення професійних запитів та 

інтересів осіб, які проходять навчання щодо особливостей роботи з різними 

категоріями правопорушників. 

Під час дистанційного навчання основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом є самостійна робота слухачів. Зміст самостійної роботи визначається 

навчальною програмою, веб-ресурсами навчальних модулів, які доступні через 

Інтернет. 

Так 10.03.2017 року в Білоцерківському центрі відбулася презентація 

програми дистанційного навчання персоналу органу пробації та відкриття нового 

навчально-методичного центру дистанційного навчання персоналу органу 

пробації. 

Таким чином, кінцевою метою первинної професійної підготовки персоналу 

органу пробації за очно-дистанційною та дистанційною формами навчання є 

зростання рівня фахових знань та професійної майстерності, збагачення їхнього 

творчого потенціалу, забезпечення формування тенденцій до саморозвитку. 
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Четвертою організаційно-педагогічною умовою реалізації моделі 

професійної компетентності персоналу органу пробації є підготовка викладачів 

до розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації. 

Ми переконані, що одним з найважливіших чинників формування 

професійних компетентностей персоналу органу пробації є особистість 

викладача. У процесі дослідження ми виходили з того, дорослим учням, якими є 

слухачі курсів, притаманні особливості, що впливають на сприйняття 

пізнавальної інформації й визначають специфічну основу навчального процесу. 

Особливості навчання дорослих досліджували зарубіжні ( Громкова, 

С.Змєйов, Е. Торндайк та ін.)  й вітчизняні (О. Аніщенко, О. Волярська, 

Н. Ничкало, О. Огієнко, В. Олійник, В. Пуцовта ін.) вчені. 

Польський вчений Ф. Урбаньчик (Urbańczyk) констатував, що для процесу 

навчання істотне значення має урахування властивостей психіки дорослої 

людини; передусім це пізнавальні властивості, увага, спостережливість, уява, 

пам’ять і мисленням (Urbańczyk, F., 1973). Інші вчені також підкреслюють, що 

навчальна діяльність фахівця, який працює з дорослою аудиторією принципово 

відрізняється від діяльності шкільного вчителя, й зокрема через специфічні 

характеристики дорослого учня як суб’єкта освітнього процесу. На думку 

С. Змєйова, це: усвідомлення себе цілісною, самостійною особистістю; наявність 

життєвого, професійного і соціального досвіду; прагнення з допомогою навчання 

вирішити життєво важливі проблеми і досягти конкретних цілей, спрямованість 

на швидку реалізацію  набутих знань, умінь, навичок і якостей (Змеёв, С., 1995). 

У контексті нашого дослідження особливо цінним є думка А. Роджерса про 

те, що навчання дорослої людини слід будувати таким чином аби посилювати й 

розвивати зазначені особливості. «Якщо зміст занять й інших навчальних заходів, 

а також використовувані при цьому методи не спрямовані на допомогу слухачам 

стати більш зрілими, менш наївними, більш рішучими, то ми спростовуємо 

дорослу природу тих, кого ми вчимо» (Rogers, A., 2002). Суголосну думку 

знаходимо у інших західних андрагогів, які вважають, що результативність 

навчання знаходиться у безпосередній залежності від підбору навчального 
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матеріалу, релевантного за змістом і формам презентації дорослим учням 

(DainesJ., 1997). 

У Білоцерківському центрі велика увага приділяється розвитку   

професійної компетентності викладачів, складовими якої є педагогічна, 

інформаційно-комунікаційна та психологічна.  

Педагогічна компетентність викладачів виявляється в їх здатності та 

готовності ефективно використовувати у процесі підготовки персоналу пробації 

новітні педагогічні технології: інформаційно-комунікаційні, інтерактивні та 

інноваційні. 

Професіоналізм викладача виявляється в умінні бачити і формувати 

педагогічні завдання на основі аналізу педагогічних ситуацій і знаходити 

оптимальні способи їх вирішення. У праці В. Салова зазначено, що «викладач … є 

особистістю, яка за змістом професійної діяльності повинна мати сукупність 

універсальних якостей. Основними з них є здатність бути організатором, 

оратором, аналітиком, психологом. Від викладача вимагається не лише означені 

природні здібності, а й величезний розумовий, фізичний, емоційно-вольовий 

потенціал» (Салов, В., 2003, с.103). 

Високий рівень педагогічної компетентності викладача Білоцерківського 

центру передбачає його переорієнтацією від передачі готових знань слухачам до 

виконання ролі консультанта, керівника, який опосередковано організує та 

стимулює слухачів, надає  ширші можливості для власної самоактуалізації та 

розвитку. Набуття твердих знань, повна орієнтація у професійному спрямуванні 

викладача при швидких темпах оновлення та збільшення кількості інформації 

унеможливлюється, але одночасно постає завдання в підвищенні рівня знань 

слухачів.  

Тому важливим є адаптація не тільки слухачів до змін вимог сучасного 

суспільства, але й викладача, який надавав би змогу орієнтувати, направляти 

фахівців пробації до набуття необхідних знань, вмінь та навичок. Викладач все 

більше має набувати ролі керівника та посередника навчального процесу між 
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об’ємом знань та слухачами, він постає не тільки як фахівець для надання знань, 

але й як фахівець для їх отримання. 

Викладач має активно брати участь в навчальному процесі, коментуючи та 

коректуючи поточну роботу слухачів. Головною вимогою в організації 

навчального процесу є посилення самостійності в навчанні. Це досягається 

шляхом ускладнення вимог до змісту та форм самостійної роботи, залучення 

слухачів до самоорганізації в навчанні, переводом умінь на рівень самоосвіти 

(Болюбаш, Н., 2010). Як зазначає Н. Болюбаш, викладач посилює самостійну 

роботу студента, яка не може бути ефективною, якщо вона не організовується та 

не керується викладачем. Самостійна робота студентів характеризується 

двостороннім процесом, в якому функції управління виконуються як викладачем, 

так і студентом (Болюбаш, Н., 2011, с.12-13). 

З метою формування педагогічної компетентності викладачів 

Білоцерківського центру з ними регулярно проводяться заняття в рамках школи 

психолого-педагогічної майстерності, де викладачі вивчають та відпрацьовують 

найбільш ефективні активні та інтерактивні методи навчання, обмінюються та 

узагальнюють передовий педагогічний досвід. Основними темами, які 

розглядаються у рамках школи психолого-педагогічної майстерності, є: «Активні 

та інтерактивні методи навчання», «Тренінгові технології навчання», «Інноваційні 

технології сучасної освіти», «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» 

та інші.  

Більшість викладачів мають практичний досвід служби в підрозділах 

пробації. Для викладачів, які не мають такого досвіду, проводиться стажування в 

різних підрозділах пробації, особливо Білоцерківському міськрайонному відділі з 

питань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України. 

Викладачі Білоцерківського центру регулярно проходять курси підвищення 

кваліфікації, які організовує міжнародний благодійний фонд «Альянс 

громадського здоров’я» спільно з Інститутом соціальної роботи та управління 

Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за підтримки 
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Міністерства соціальної політики України та Державна установа «Український 

центр контролю за соціальними хворобами МОЗ України».  Наприклад, впродовж 

2016 – 2018 рр. вони  брали участь у курсах «Особливості надання соціально-

медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з 

використанням ґендерно-чутливого підходу»; «Особливості застосування 

гендерного підходу при проведенні соціальної та профілактичної роботи в умовах 

установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та до клієнтів уповноваженого 

органу пробації». 

Велике значення у підвищенні кваліфікації викладачів Білоцерківського 

центру надається тренінгам, які проводять тренери Міжнародних громадських 

організацій (наприклад, тренінг «Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування»; семінарам, організованим 

міжнародними компаніями (наприклад, компанія ClarivateAnalytics та Програмою 

імені Фулбрайта проводила семінарі «Показники ефективної наукової діяльності 

науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти» (Київ); участі у 

міжнародних круглих столах (наприклад, «Теоретичні та практичні аспекти 

інституту пробації в Україні», який відбувся на базі Національної академії 

прокуратури України (Київ). 

 Розвиток педагогічної компетентності викладачів Білоцерківського центру 

здійснюється під час участі у міжнародних проектах (наприклад, «Реформування 

системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», «Підтримка 

реформ у сфері юстиції в Україні», «Подальша підтримка пенітенціарної реформи 

в Україні»; а також в рамках співпраці з представництвом Німецького об'єднання 

народних університетів «DVV International» в Україні, «Розвиток системи 

пробації в Україні» (проект норвезької місії NORLAU), «Відповідальне 

фінансування», який реалізується Фондом міжнародного співробітництва 

ощадних банків (SBFIC) та «Експертна підтримка врядування та економічного 

розвитку» (EDGE). 

Упродовж 2015-2016 років для викладачів Білоцерківського центру було 

організовано цикл навчання, який проводили: 
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 міжнародні експерти Проекту Європейського Союзу «Підтримка 

реформ у сфері юстиції в Україні» Д. Перрі та Р. Бероуз (Великобританія, 

колишні заступники Директора Національної служби пробації Англії та Уельсу); 

Д. Кларк (Великобританія, головний психолог Національної Служби пробації 

Англії та Уельсу), Дж.Седхем (Великобританія, колишній директор з 

післядипломної освіти Оксфордського Університету), М. Октіган 

(Великобританія, старший офіцер пробації Національної служби пробації Англії 

та Уельсу), В. Бабіч (колишній заступник директора виправної служби Хорватії), 

Е. Бенхард (Великобританія, викладач Університету Хартфордшир, колишній 

працівник Служби пробації Лондону),  

 експерти і радники українсько-канадського проекту «Реформування 

системи кримінальної юстиції для неповнолітніх в Україні»  Г. Стідс (Канада), 

р. Лютс (Канада), а.-дж. Греам (Канада, керівник програм організації ім. Джона 

Говарда), Я. Зардиньш (Латвія), Т. Журавель (Україна), К. Шуен (Нідерланди), 

П. Медведєва, Д.  Джинджихашвілі (Нідерланди) та ін. 

У 2018 р. у Білоцерківському центрі представниками Проекту керівником 

установи виконання покарань С. Фйортофт, керівником місії NORLAU В. Гіллом, 

суддею Т. Гросетом та радником з правових питань обвинувачення Є. Лінгхем 

(Норвегія) було проведено ряд тренінг-семінарів, на яких відбувалося 

інформування викладачів про цілі та завдання Проекту, відбувалися дискусії з 

метою формування ефективних моделей досудової, наглядової та пенітенціарної 

пробації України. Підкреслимо, що представники Білоцерківського центру мали 

можливість безпосередньо ознайомитися з досвідом пробації Університетського 

коледжу Норвезької виправної служби (KRUS). 

Спільні заходи в рамках вищезазначених міжнародних проектів (тренінги, 

семінари, обмін досвідом) дозволили суттєво підвищити педагогічну 

компетентність викладачів Білоцерківського центру, навчили їх ефективно 

застосовувати активні та інтерактивні методи навчання, надали численні 

матеріали щодо організації діяльності пробації в країнах Європи, США та Канади. 
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Крім високого рівня педагогічної компетентності, викладачі 

Білоцерківського центру повинні мати сформовану інформаційно-комунікаційну 

компетентність. Особливо це актуально при проведенні первинної професійної 

підготовки персоналу пробації за дистанційною та очно-дистанційною формами 

навчання.   

Використання відеоуроків та вебінарів у процесі професійної підготовки 

персоналу пробації потребує від викладача вміння їх використовувати. 

Відеоуроки та вебінари є ефективним елементом управління пізнавальною 

діяльністю слухачів у руках лише досвідченого педагога, який вміє 

використовувати дидактичний матеріал на різних етапах заняття, залежно від 

його структури і типу. 

При застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій викладач 

виступає в ролі посередника та керівника, який здатен керувати навчальним 

процесом слухачів, забезпечує їх індивідуальне навчання, самостійну роботу, 

допомагає слухачу у разі необхідності при розв’язуванні різноманітних задач. 

Слухач при спілкуванні з комп’ютером відіграє роль дослідника, тому можливості 

комп’ютера для реалізації проблемного навчання дуже великі (Карлінська, Я., 

2008). 

З метою підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності 

викладачів Білоцерківського центру з ними були проведені численні заняття щодо 

оволодіння системою Moodle, використання ресурсів Google, проведення 

відеоуроків та вебінарів. 

Крім педагогічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей, 

викладачі Білоцерківського центру повинні мати сформовану психологічну 

компетентність. 

З метою формування психологічної компетентності викладачів 

Білоцерківського центру з ними проводяться  заняття (семінари, тренінги), 

спрямовані на навчання викладачів діагностиці психологічних особливостей 

слухачів, їх врахування в процесі навчання, реалізації індивідуального підходу до 

них, надання при необхідності психологічної допомоги при виникненні 
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труднощів у навчанні. Особливо це стосується викладчів-тьюторів. До 

проведення занять активно залучаються викладачі циклу психолого-педагогічних 

дисциплін, старший психолог групи по роботі з персоналом, запрошуються 

практичні психологи з навчальних закладів міста. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

У розділі 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 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). 
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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.  

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, 
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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, 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. 
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РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕРСОНАЛУ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ У ВІДОМЧИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ ДКВС УКРАЇНИ 

У розділі 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. 

 

 

3.1. Організація і методика проведення дослідно-експериментальної роботи 

 

У процесі організації і проведенні експерименту, опрацюванні його 

результатів було використано думки й узагальнення, висвітлені у працях 

науковців С. Гончаренка (Гончаренко, С., 2000), С. Сисоєвої, І. Кристопчук 

(Сисоєв, С., Кристопчук, І., 2009) П. Воловик (П.Воловик, 1969), І. Носс (Носс,И., 

20014), П. Образцов (Образцов, П., 2004), І. Кристопчук, С. Сисоєва (Сисоєва, С., 

2009), Т.Сидоренко (Сидоренко, Е., 2004) та ін.). 

Для перевірки гіпотези дослідження нами було проведено педагогічний 

експеримент. Під час роботи ми керувалися думкою, що на відміну від 

педагогічного процесу, який відбувається у природних умовах, педагогічний 

експеримент дозволяє штучно відокремлювати досліджуване явище від інших, 

цілеспрямовано змінювати умови педагогічного впливу на досліджуваних. 

Сукупність завдань, спрямованих на перевірку ефективності розроблених 

організаційно-педагогічних умов формування професійної компетентності 

персоналу органу пробації відбувалася за таким алгоритмом:  

1) розроблення критеріїв та показників розвитку компонентів професійної 

компетентності персоналу органу пробації; 

2) розвиток професійної компетентності слухачів, яка відповідає сучасним 

вимогам як органу пробації, так і суспільства загалом; 
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3) визначення рівня розвитку професійної компетентності слухачів на різних 

етапах експерименту. 

Програма педагогічного експерименту охоплювала три етапи: 

констатувальний, формувальний та узагальнювальний.  

Констатувальний етап експерименту мав на меті обґрунтування актуальності 

дослідження та з’ясування реального стану сформованості професійної 

компетентності персоналу органу пробації. На цьому етапі передбачалося також 

створення дослідницького інструментарію,  розроблення програми та методики 

педагогічного експерименту. 

Завданнями констатувального етапу експерименту передбачалося: 

1) проаналізувати міжнародний досвід пробації та схарактеризувати реальний 

стан пробації в Україні; 

2) визначити зміст навчально-методичного супроводу розвитку професійних 

компетентностей слухачів та виявити найбільш ефективні інтерактивні методи та 

дистанційні технології підготовки викладачів до їх розвитку; 

3) за допомогою відповідного інструментарію виявити рівень розвитку 

професійної компетентності слухачів; 

4)  сформувати контрольну й експериментальну групи учасників 

експерименту.  

З метою отримання емпіричних даних на цьому етапі було використано 

комплекс взаємопов’язаних методів дослідження, зокрема педагогічне 

спостереження, самооцінювання, методи опитування(бесіда, інтерв’ю, 

анкетування). Використання цих методів зумовлено необхідністю одночасного 

охоплення значного масиву респондентів, можливістю збирати, узагальнювати, 

інтерпретувати експериментальні дані та потребою формування незалежної, 

об’єктивної вибірки учасників експерименту. 

Як зазначають дослідники  (Лук’янова, Л., 2011, с.5), (Титаренко, Л., 2007, 

с.6) у педагогічній науці має місце нестача спеціально розроблених методів 

діагностування рівня сформованості професійної компетентності особистості й 

відтак ця проблема, як правило, розв’язується за допомогою адаптації методик 
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іншого призначення. У цьому випадку використовується їх механізм і форма, а 

зміст підпорядковується цілям професійного навчання. 

Обираючи комплекс методів, ми керувались такими критеріями: 

адекватність об’єкту, предмету і завданням дисертаційного дослідження, наукова 

обґрунтованість, відповідність логіці дослідження, інтегрованість та системність. 

Оцінювання рівня розвитку компонентів професійної компетентності 

персоналу органу пробації на констатувальному етапі проводилось за допомогою:  

1) анкетування з метою виявлення професійної та навчальної мотивації, 

сформованості та значущості професійних якостей слухачів; 

2) тестування з метою визначення рівня знань та вмінь з модулів фахової та 

правової компетентності, типу професіоналізму персоналу органу пробації. 

При складанні анкет і тестів для визначення рівня розвитку професійних 

компетентностей персоналу органу пробації, які брали участь у проведенні 

експерименту, ми дотримувалися таких вимог: 

 анкети та тести мають бути пов’язані з навчальними програмами 

підготовки персоналу органу пробації; 

 зміст анкет спрямований на виявлення особливостей професійної та 

навчальної мотивації, розвитку професійних якостей слухачів; 

 зміст тестів спрямований на виявлення рівня професійних знань та 

вмінь слухачів, типу їх професіоналізму. 

Процес анкетування та тестування слухачів відбувався у три етапи: 

1) підготовка анкети, тесту (зміст зумовлювався конкретною метою); 

2) проведення анкетування, тестування (відповідно до інструкції анкети, 

тесту); 

3) інтерпретація результатів (визначається системою теоретичних припущень 

відносно предмета анкетування чи тестування). 

Анкетування – метод педагогічної діагностики, коли застосовуються 

відкриті, закриті та комбіновані запитання. Метод використовується для 

визначення індивідуального ставлення слухачів до певних питань. Метод дає 



148 

 

змогу з певною мірою ймовірності встановити актуальний рівень навчальної та 

професійної мотивації слухачів, сформованості у них професійних якостей. 

Нами було розроблено систему анкет для визначення особливостей навчальної та 

професійної мотивації, сформованості професійних якостей персоналу органу 

пробації(додатки В,Г). 

Метод тестування як педагогічна діагностика використовується для 

стандартизованого вимірювання індивідуальних відмінностей респондентів. 

Тестовий метод дає змогу з певною мірою ймовірності встановити актуальний 

рівень необхідних знань та вмінь слухачів, їх особистісних характеристик. 

Було розроблено систему тестів для визначення рівня знань та вмінь 

слухачів у процесі вивчення модулів фахової та правової компетентності, типу їх 

професіоналізму (додатки Д-З). 

Паралельно із опрацюванням даних констатувального експерименту 

проводилась дослідницька робота, спрямована на пошук шляхів підготовки  

слухачів і викладачів до організації та впровадження моделі й педагогічних умов 

формування професійної компетентності персоналу органу пробації. Крім того, 

проводився цілеспрямований пошук і добір нового змісту професійної підготовки 

персоналу орна пробації, уточнювались критерії оцінювання  розвитку 

досліджуваного явища. 

Результати констатувального етапу експерименту стали підґрунтям для 

організації та проведення формувального експерименту. 

Формувальний етап педагогічного експерименту мав на меті перевірку 

гіпотези дослідження. У процесі проведення формувального етапу експерименту 

вирішувалися такі завдання: 

1) надати слухачам необхідний обсяг знань, сформувати практичні вміння їх 

використання у професійній діяльності за допомогою традиційних та 

інноваційних методів навчання; 

2) впровадити в освітній процес очно-дистанційну форму навчання; 

3) експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних 

умов розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації; 
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4) визначити ефективність розробленого комплексу навчально-методичної 

літератури для навчання слухачів. 

Передбачалося, що формувальний етап експерименту дасть змогу не тільки  

реєструвати виявлені факти, але й через створення спеціальних ситуацій 

сприятиме визначенню особливостей динаміки розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації та виявленню можливостей оптимізації 

даного процесу.  

Зокрема, відбувалося удосконалення методичних підходів, відбір технологій 

для ефективного розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації.  

У ході дослідження велися спостереження, проводився аналіз та 

систематизація отриманих даних і результатів. 

Власне формувальний етап експерименту реалізувався нами за допомогою 

спеціально створеної моделі розвивальних та формувальних впливів на предмет 

дослідження. Модель було сконструйовано на підготовчому етапі дослідження 

(розд. 2.2). 

Щодо формування контингенту учасників експерименту.  

Вагомою специфікою проведеного дослідження є контингент учасників 

експерименту – персонал органу пробації – дорослі люди, які мають вищу освіту 

за різними спеціальностями, досвід роботи у різних суспільних сферах, у тому 

числі органах і установах Державної кримінально-виконавчої служби України. 

Більшість персоналу органу пробації є атестованими співробітниками ДКВС 

України, проходження служби яких регламентується спеціалізованим 

вітчизняним законодавством.  

Для досягнення достовірності результатів дослідження необхідно було 

визначити мінімально доцільну кількість слухачів для участі в 

експериментальному дослідженні. На думку В. Мельниченка, фахівці, як правило, 

обмежуються статистичними показниками в оцінці якості вибірки  (Мельниченко, 

В., 2004, с. 56-57), а відтак увагу приділяємо кількісному й якісному складу 

учасників експерименту.  
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Кількісні показники за В. Мельниченко (Мельниченко, В., 2004), 

визначаються з урахуванням багатьох чинників, проте на практиці вибіркова 

сукупність (персоналу органу пробації, які беруть участь в експерименті) 

зазвичай обмежуються 10% від генеральної сукупності (усі працівники органу 

пробації). У процесі проведення експерименту формують контрольні (навчальний 

процес відбувається за усталеними умовами) та експериментальні групи 

(учасники піддаються певним впливам педагогічних інновацій). Проте важливою 

умовою є дотримання рівнозначного поділу на ці групи. 

На початку експерименту визначався обсяг вибіркової сукупності, який є 

меншим за обсяг генеральної сукупності. Генеральною сукупністю є всі 

працівники органу пробації, вибірковою – працівники органу пробації, які беруть 

участь в експерименті. 

Згідно статистичних даних Департаменту пробації Державної кримінально-

виконавчої служби України, серед 3228 працівників органу пробації переважають 

старші (провідні) інспектори (48,5%), дещо менше начальників підрозділів, 

секторів та їх заступників (24,5%), ще менше  фахівців (інспекторів) (22,4%), 

кількість фахівців з соціальної роботи та психологів незначна (2,6% та 2,0%).  

З генеральної сукупності, до якої відносимо усіх працівників служби 

пробації, було визначено мінімально достатній обсяг вибірки, за якого вибіркові 

оцінки репрезентують основні властивості генеральної сукупності з заданою 

точністю за формулою (Штефан, С.): 

 

де: t0 – критичне відхилення від середнього бала оцінок (2,0 при похибці 0,05);  

σ 2 – середнє квадратичне відхилення;  

 х – гранична помилка (приймаємо рівною 0,1 бала);  

N – генеральна сукупність вибірки. 

Попередньо було встановлено середнє квадратичне відхилення на підставі 

пробних досліджень за формулою (Штефан, С.): 
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Середнє вибіркове значення (x)  розраховувалося за формулою: 

 

де: х1, х2, …, хn– значення ознаки; n – кількість вимірів (або випробуваних). 

Виходячи з наведених розрахунків до експерименту було залучено236 

працівників органу пробації –  слухачі відомчих навчальних закладів Державної 

кримінально-виконавчої служби України; з них 144 слухача  Білоцерківського 

центру (експериментальна група) та 92 слухача Дніпровського центру 

(контрольна група). 

Про репрезентативність вибіркової сукупності свідчить  аналіз соціально-

демографічного профілю учасників експерименту, складові якого за соціально-

демографічними показниками (стать, вік, освіта, займана посада, стаж роботи та 

посаді в пробації)  в експериментальних і контрольних групах подібні. 

Профіль учасників експерименту(Рис.5). 

a) жінки (62,2% ЕГ, 51,1% КГ),  

b) особи молодіжного віку до 30 років (59,7% ЕГ, 58,3% КГ),  

c) особи з вищою юридичною освітою (55,2% ЕГ, 51,7% КГ),  

d) фахівці на посаді інспектора (старшого, провідного інспектора) 

(66,5% ЕГ, 67,1% КГ),  

e) стаж менше 1 року на посаді (55,2% ЕГ, 51,7% КГ) та від 1 до 5 років 

в органі пробації (57,1% ЕГ, 51,9% КГ).  
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Рис. 3.1.1. Соціально демографічний профіль учасників експерименту (%) 

 

Для підтвердження чистоти педагогічного експерименту було здійснено  

аналіз навчальних програм, за якими навчалися слухачі експериментальних 

(Білоцерківський центр) і контрольних (Дніпровський центр) груп. 

Навчання персоналу органу пробації у Білоцерківському та Дніпровському 

центрах ПКП ДКВС України здійснюється за очно-заочною формою навчання у 

три етапи:  

I етап – очний (інструктивно-методичне заняття, вхідне діагностування, 

лекції, семінарські, практичні та тренінгові заняття з модулів правової, фахової та 

спеціалізованої компетентностей); 

II етап – керована самостійна робота слухачів; 

III етап – очний (аудиторні заняття;  вихідне діагностування) 

Тривалість етапів та розподіл годин на навчання у Білоцерківському та 

Дніпровському центрах ДКВС України представлена на рис. 3.1.2., 3.1.3. 

Навчально-тематичні плани в обох закладах структуровано за  4 модулями 

(правова компетентність, фахова компетентність, спеціалізована компетентність 

та діагностичний модуль). 
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Рис. 3.1.2. Розподіл годин навчальної 

програми Білоцерківського центру 

ПКП ДКВС України 

Рис. 3.1.3. Розподіл годин навчальної 

програми Дніпровського центру ПКП 

ДКВС України 

 

Загалом навчальною програмою Білоцерківського центру ПКП ДКВС 

України передбачено більшу кількість аудиторних годин з модулю правової 

компетентності. Водночас, меншу увагу приділено темам, котрі носять загальний 

характер стосовно пробаційної роботи. Навчальною програмою Дніпровського 

центру ПКП ДКВС України у даному модулю навпаки більшість уваги приділено 

загальноправовим аспектам службової діяльності. Теми правових особливостей 

виконання окремих видів кримінальних покарань (ключові функції пробації) у 

даному модулю не розглядаються взагалі, на відміну від програми 

Білоцерківського центру ПКП ДКВС України. 

Програмою Білоцерківського центру ПКП ДКВС України передбачено 

більшу кількість аудиторних годин з модулю фахової компетентності. Тематика 

реалізації пробаційних програм (засадничі аспекти наглядової пробації) 

навчальною програмою Дніпровського центру ПКП ДКВС України не 

розглядається взагалі.  

Навчальні програми Білоцерківського та Дніпровського центрів ПКП ДКВС 

України містять подібні за змістом теми модулю спеціалізованої компетентності. 
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Діагностичний модуль обох навчальних програм не містить суттєвих 

відмінностей. 

Слід підкреслити, що у створенні навчальної програми підготовки персоналу 

органу пробації на базі Білоцерківського центру ПКП ДКВС України брали 

участь вітчизняні та зарубіжні експерти.  Так було сформовано команду тренерів з 

числа викладачів Центру, котрі пройшли навчання у  зарубіжних експертів, 

представників тих країн, елементи пробації яких узято за основу при формуванні 

національної пробаційної системи, а також у національних експертів (проект 

Канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку «Реформування 

системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» (експерти із 

Канади/національні експерти); проект «Експертна підтримка врядування та 

економічного розвитку» (EDGE) (експерти із Канади/національні експерти); 

проект Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» 

(експерти із Великої Британії, Ірландії, Хорватії/національні експерти); проект 

Ради Європи і Європейського Союзу «Подальша підтримка пенітенціарної 

реформи в Україні» (експерти із Великої Британії, Ірландії, 

Угорщини/національні експерти); проект норвезької місії NORLAU «Розвиток 

системи пробації в Україні» (експерти із Норвегії/національні експерти); 

проектний офіс Міністерства юстиції України (національні експерти). Водночас, 

викладачі Дніпровського центру ПКП ДКВС України мали можливість пройти 

навчання тільки у національних експертів (проектний офіс Міністерства юстиції 

України (національні експерти); проект «Експертна підтримка врядування та 

економічного розвитку» (EDGE) (національні експерти). 

Отже за результатами узагальнення порівняльної характеристики професійної 

підготовки (навчальних програм, викладацького складу) Білоцерківського та 

Дніпровського центрів ПКП ДКВС України  можна зробити  такі висновки: 

1) Навчальна програма Білоцерківського центру ПКП ДКВС України 

розроблялась його персоналом за участі національних та зарубіжних 

експертів з питань організації діяльності пробації та навчання її персоналу. 
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2) Навчальна програма Дніпровського центру ПКП ДКВС України 

розроблялась його персоналом на основі навчальної програми 

Білоцерківського центру ПКП ДКВС України. 

3) Обидві програми мають подібну структуру та алгоритм реалізації (етапи,  

тривалість та форми навчання). 

4) Програма Білоцерківського центру ПКП ДКВС України розрахована на 

більшу кількість годин при її реалізації (на 30 годин). 

5) Тематичні плани навчальних програм не містять суттєвих відмінностей у 

змісті навчальних тем. У навчальній програмі Дніпровського центру ПКП 

ДКВС України не розглядаються такі засадничі аспекти пробаційної 

роботи, як: порядок реалізації пробаційних програм, міжнародні стандарти і 

рекомендацій щодо застосування не пов’язаних із позбавленням волі 

кримінальних покарань тощо. Натомість, правові аспекти виконання 

окремих видів кримінальних покарань, реалізація яких входить до ключової 

компетенції пробації України, розглядаються поверхнево. 

Таким чином головною відмінністю навчання слухачів експериментальних і 

контрольних груп є реалізація педагогічних умов, створених у Білоцерківському 

центрі: застосовувалися інтерактивні методи та дистанційні технології навчання, 

доцільність використання яких було визначено на основі аналізу міжнародного 

досвіду організації діяльності пробації; навчання здійснювали викладачі, котрі 

пройшли спеціальну підготовку, зокрема навчання у провідних міжнародних 

експертів з питань діяльності пробації; у процесі навчання використовувалося 

спеціально розроблене навчально-методичне забезпечення. 

Діагностування розвитку ціннісно-мотиваційного, когнітивно-змістовного 

та когнітивно-діяльнісного компонентів професійної компетентності слухачів ЕГ 

та КГ фіксувалися двічі – на констатувальному і формувальному етапах 

експерименту, результати яких порівнюються між собою. На формувальному 

етапі експерименту додалося діагностування розвитку рефлексивного компоненту 

професійної компетентності в ЕГ та КГ . 
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На узагальнювальному етапі здійснювалося опрацювання та статистична 

перевірка достовірності отриманих даних, виконано підсумки, що дозволили 

зробити висновки щодо ефективності розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації внаслідок реалізації моделі та обґрунтованих 

організаційно-педагогічних умов.  

Для остаточного аналізу даних, отриманих у процесі експерименту, 

застосовувалися методи математичної статистики, які зазвичай використовуються 

у педагогіці для обробки експериментальних даних. Застосування того чи іншого 

методу математичної статистики зумовлене природою предмета дослідження та 

завданнями пізнавальних дій дослідника. Основна мета застосування цих методів 

полягала в підвищенні обґрунтованості висновків дослідження за рахунок 

використання ймовірнісної логіки та ймовірнісних моделей. 

У дослідженні статистичні методи використовувалися як: 

 описова статистика, яка включає групування, графічний вираз і кількісну 

оцінку даних; 

 теорія статистичного висновку, яка використовується для передбачення 

результатів за даними обстеження вибірок; 

 теорія планування експериментів, яка слугує для виявлення й перевірки 

причинних зв’язків між змінними. 

Проаналізуємо здобуті результати на кожному із визначених етапів. 

 

 

3.2 Результати констатувального етапу експерименту 

 

Констатувальний етап експерименту проводився на І етапі очно-

дистанційного навчання персоналу органу пробації. Діагностувалися рівні 

розвитку мотиваційно-ціннісного, когнітивно-змістового та когнітивно-

діяльнісного компонентів професійних компетентностей слухачів. 

З метою отримання результатів за розвитком мотиваційно-ціннісного 

компоненту професійної компетентності проводилося визначення таких 
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показників:  

a. привабливість професії;  

b. наявність позитивної мотивації до оволодіння професією;  

c. тип професійної мотивації. 

У процесі аналізу усі показники вважалися рівновагомими і підлягали 

підсумовуванню. 

Для оцінювання за показником привабливість професії використовувалася 

анкета «Моя професійна діяльність» (додаток В). 

Успішність навчання слухачів залежить не тільки від їх природних 

здібностей, але й від навчальної мотивації. Мотивація до навчання є однією із 

складових у розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації. 

Мотиви можуть характеризуватися не тільки кількісно (сильний - слабкий), але і 

якісно (зовнішні і внутрішні, позитивні і негативні). У мотивації найважливішу 

роль відіграє позитивне ставлення до професії, оскільки цей мотив пов'язаний з 

кінцевою метою навчання. Якщо слухач орієнтується в особливостях власної 

професії, вважає її гідною і значущою для суспільства, це, безумовно, впливає на 

формування його ставлення до навчання. Діагностика ставлення до професії є 

психологічною проблемою, а формування позитивного ставлення до неї - 

педагогічною проблемою. Задоволеність професією – інтегративний показник, 

який відображає ставлення суб'єкта до обраної професії. Він абсолютно 

необхідний і надзвичайно важливий саме як узагальнена характеристика. Однак, 

визначення загального рівня задоволеності професією не дає жодної інформації 

про причини задоволеності або незадоволеності. Тому з метою визначення 

привабливості професії необхідно знати як позитивні, так і негативні її чинники. 

Рівень привабливості професії для слухачів визначався за допомогою 

анкети «Моя професійна діяльність», яка складалася з 16 питань, з них: 11 – 

закриті, 5 – напівзакриті (додаток В). Більшість питань анкети стосувалися певних 

критеріїв привабливості професії для персоналу органу пробації: престижу 

професії зараз та в майбутньому, ставлення до неї, позитивних та негативних її 

особливостей, мотивації професійного вибору, бажання розповідати іншим про 
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свою професію, давати поради обрати саме її, інтересу до професії, бажання не 

змінювати професію у майбутньому, мати кар’єрне та професійне зростання в 

сфері пробації. 

Аналіз результатів анкетування респондентів дав підстави для таких 

висновків: 

 майже половина опитаних ЕГ та КГ (46,3% та 40,1% відповідно) 

вважають, що їх професія поціновується у суспільстві; 

 переважній більшості опитаних подобається їх професія (88,1% ЕГ, 

74,7% КГ); 

 у своїй професії більшості опитаних подобається насамперед: 

позитивний мікроклімат (38,2% ЕГ, 34,6% КГ), моральне задоволення (33,3% ЕГ, 

29,8% КГ) та зручне розташування підрозділу (29,1% та 24,4%), а не подобається - 

матеріальне забезпечення (52,3% ЕГ, 56,1% КГ); 

 серед головних мотивів вибору професії значна доля слухачів назвали 

престиж професії (29,4% ЕГ, 22,1% КГ); 

 більшість опитаних частково задоволені власним професійним 

вибором (63,3% ЕГ, 73,1% КГ), вірять у зростання престижу органу пробації у 

майбутньому (57,1% ЕГ, 45,9% КГ), тому готові радити іншим іти працювати у 

службу пробації (72,2% ЕГ, 56,8% КГ), їм подобається розповідати людям про 

свою роботу (62,4% ЕГ, 50,6% КГ); 

 лише п’ята частина опитаних (26,2% ЕГ, 23,6% КГ) вказали на 

відсутність утруднень у професійній діяльності, інші вказали на певні 

утруднення, насамперед: виконання завдань, не передбачених посадовими 

обов’язками (18,9% ЕГ, 32,1% КГ), перевантаженість роботою (21,8% ЕГ, 34,1% 

КГ) та стреси (13,7% ЕГ, 25,2% КГ); 

 найбільший інтерес у своїй професії більшість опитаних вбачають у 

можливості допомагати людям (47,5% ЕГ, 59,4% КГ), спілкуванні з ними (55,3% 

ЕГ, 41%,7 КГ) та перспективі професійного зростання (26,4% ЕГ, 20,8% КГ); 
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 половині опитаних (50,1% ЕГ, 47,5% КГ) важко визначитися,чи 

планують вони у майбутньому змінити професійний напрямок, а третина слухачів 

(33,2% ЕГ, 21,6% КГ) взагаді не планує його змінювати; 

 для переважної більшості опитаних (85,7% ЕГ, 88,1% КГ) кар’єрне  

зрослання важливе, їх хвилює можливість втрати робти (65,1% ЕГ, 51,7% КГ); 

Для нас важливою була точка зору респондентів щодо важливості своєї 

професії. Так більшістьопитаних (60,1% ЕГ, 56,6% КГ) вважають свою професію 

престижною, тому пов’язують свою професійну діяльність лише з пробацією 

(66,3% ЕГ, 55,6% КГ). 

Отже, можна зробити висновки, що більшість працівників органу пробації 

цінують свою професію і вважають, що вона поціновується у суспільстві, 

вважають її престижною, задоволені власним професійним вибором, особливо 

можливістю допомагати людям і перспективами кар’єрного зростання. Але є 

частина опитаних, які не цінують свою професію і не вважають, що вона 

цінується у суспільстві, вважають її непрестижною, незадоволені власним 

професійним вибором, особливо матеріальним забезпеченням і відсутністю 

перспектив кар’єрного зростання. 

Таким чином, показники рівня привабливості професії слухачів ЕГ та КГ 

дуже схожі: на І етапі очно-дистанційного навчання переважали слухачі з 

середнім її рівнем (54,2% ЕГ, 51,4% КГ), дещо менше було виявлено слухачів з 

високим її рівнем (35,3% ЕГ, 36,3% КГ), також була виявлена незначна доля 

слухачів з низьким її рівнем (10,5% ЕГ, 12,3% КГ). 

Для оцінювання рівня розвитку другого показника мотиваційно-ціннісного 

компоненту професійної компетентності персоналу органу пробації – наявність 

позитивної мотивації до оволодіння професією –було застосовано анкету 

«Підвищення професійної кваліфікації персоналу органу пробації» (додаток Г), 

яка складається з 14 питань, з них усі напівзакриті. Більшість питань анкети 

стосувалися певних критеріїв мотивації оволодіння професією: досвіду 

підвищення кваліфікації, бажання підвищувати власний професійний рівень, бути 

активним під час занять, переважання пізнавальних мотивів, бажання сформувати 
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у себе професійні компетентності. 

Аналіз результатів анкетування респондентів показав, що переважна 

більшість опитаних (63,1% ЕГ, 60,3% КГ) раніше вже проходили первинну 

професійну підготовку та їх більшість  (77,1% ЕГ, 74,6% КГ) оцінюють власний 

професійний рівень як середній, і лише по незначна доля опитаних (15,3% ЕГ, 

13,1% КГ) – як високий. Водночас більшість опитаних (54,3% ЕГ, 56,7% КГ) 

значною мірою відчувають потребу підвищення власної професійної кваліфікації 

та зазначили, що хотіли б за час навчання отримати  психологічні (81,2% ЕГ, 

74,5% КГ) та юридичні (60,1% ЕГ, 66,7% КГ) знання.  

Серед мотивів підвищення кваліфікації переважна більшість опитаних 

(84,1% ЕГ, 80,4% КГ) вказали бажання підвищити свій професійний рівень та 

можливість обмінятися досвідом з колегами (72,1% ЕГ, 74,5% КГ) (пізнавальні 

мотиви). Більшість опитаних (80,3% ЕГ, 77,8% КГ) планують  бути активними на 

заняттях, якщо його тема буде для них цікавою та корисною, а також за умови 

використання цікавих методів його проведення (77,8% ЕГ, 72,4% КГ).  

На думку більшості опитаних, основними завданнями, які стоять перед 

системою підвищення кваліфікації персоналу органу пробації, є: набуття 

професійних вмінь (68,9% ЕГ, 62,4% КГ), отримання професійних знань (60,1% 

ЕГ, 65,6% КГ), отримання допомоги у вирішенні професійних проблем (67,8% ЕГ, 

62,3% КГ); 

Серед методів навчання найбільш ефективними переважна більшість 

респондентів назвали аналіз ситуацій (77,8% ЕГ, 80,2% КГ),тоді як серед джерел 

професійної інформації переважна більшість опитаних вказали на професійну 

літературу (68,9% ЕГ, 64,5% КГ), при цьому переважна більшість опитаних 

(94,5% ЕГ, 90,3% КГ) користуються юридичною літературою. 

На думку переважної більшості опитаних, стосунки слухачів з викладачами  

мають бути зацікавленими (82,1% ЕГ, 80,4% КГ) та партнерськими (71,3% ЕГ, 

73,1% КГ), водночас майже половина респондентіввважають, що оцінка не 

впливає на активність на занятті (45,6% ЕГ, 37,8% КГ).Найбільш високо 

оцінюють слухачі рівень власних юридичних (високий рівень у 25,6% ЕГ, 24,2% 
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КГ) та педагогічних знань (20,1% ЕГ, 15,6% КГ), найменше – рівень 

психологічних знань (10,1% ЕГ, 14,2% КГ) та знань з соціальної роботи (11,1% 

ЕГ, 14,5% КГ). Переважна більшість опитаних (73,4% ЕГ, 75,7% КГ) вказали на 

відсутність істотного зв’язку між рівнем професійної кваліфікації та авторитетом 

в колективі органу пробації. 

Отже, більшість опитаних не брали участі у жодній формі професійної 

підготовки, мають адекватну самооцінку власного професійного рівня 

(насамперед юридичних знань), відчувають потребу у підвищенні професійної 

кваліфікації, особливо з модулів фахової та правової компетентності. Основними 

мотивами підвищення кваліфікації слухачів є пізнавальні, а мотивами активності 

на заняннях - цікава тема та методи заняття (розгляд практичних ситуацій). 

Основними завданнями, які стоять перед системою підвищення кваліфікації 

персоналу органу пробації, слухачі вважають набуття професійних 

компетентностей та отримання допомоги у вирішенні професійних проблем. З 

джерел професійної інформації слухачі вказали на професійну літературу, 

насамперед юридичну. Важливим чинником ефективного навчання слухачі 

назвали зацікавлені та партнерські стосунки з викладачами при відсутність 

вирішальної ролі оцінки для мотивації слухачів. Також вони вказали на 

відсутність істотного зв’язку між рівнем професійної кваліфікації та авторитетом 

в колективі органу пробації. 

Таким чином, на І етапі очно-дистанційного навчання показники 

позитивної мотивації оволодіння професією слухачів в ЕГ та КГ подібні. Так 

майже третина слухачів мали її високий рівень (31,5% ЕГ, 30,1% КГ), третина - 

середній (33,6% ЕГ, 34,7% КГ), третина - низький (34,9% ЕГ, 35,2% КГ). 

Для оцінювання рівня розвитку мотиваційно-ціннісного компоненту 

професійної компетентності персоналу органу пробації за третім показником - 

типом професійної мотивації слухачів ми використали тест «Тип професійної 

мотивації» (додаток Д), який складається з 15 питань, з них 1 – закрите, 14 – 

напівзакриті. Більшість питань тесту стосувалися певних критеріїв професійної 

мотивації персоналу пробації: стиль роботи, можливість зміни роботи, ставлення 
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до заробітної плати та інших джерел доходу, відносини між працівником та 

організацією, колективом, ставлення до ініціативи, кар’єрного зростання, 

професійного успіху (В.І. Герчикова). 

Він дозволяє діагностувати тип професійної мотивації: професійний, 

інструментальний, патріотичний, господарський та нечестолюбний. Професійний 

тип мотивації вказує на високий (творчий) рівень розвитку цього компоненту, 

інструментальний – на середній (реконструктивний) його рівень, інші (особливо 

нечестолюбний) – на низький (репродуктивний) рівень. 

Працівники органу пробації з професійним типом мотивації прагнуть до 

професійного розвитку, проявляють ініціативу і активність, активно 

впроваджують нові пробаційні технології. Працівники інструментального типу 

прагнуть сумлінно виконувати посадові обов’язки, старанно ведуть службову 

документацію, добре знають нормативно-правові документи. Патріотичний тип 

професійної мотивації характеризується гордістю за свій підрозділ, зберігання та 

примноження його традицій. Для господарського типу професійної мотивації 

характерно дбайливе відношення до майна підрозділу, намагання його 

примножити. Нечестолюбний тип працівника не прагне до кар’єрного та 

професійного зростання, консервативний (не бажає змін у своїй діяльності), 

конформний (не бажає виділятися з колективу). Найкращими для працівника 

органу пробації вважаються професійний та інструментальний типи професійної 

мотивації.  

Серед типів професійної мотивації опитаних працівників пробації 

переважає професійний тип (35,5% ЕГ, 34,5% КГ), менше виражений 

інструментальний тип (41,1% ЕГ, 45,6% КГ), менш виражений патріотичний тип 

(12,3% ЕГ, 11,3% КГ), господарський тип майже не виражений (6,0% ЕГ, 4,5% 

КГ), нечестолюбний тип також майже не виражений (6,1% ЕГ, 4,1% КГ). Таким 

чином, серед опитаних слухачів ЕГ та КГ переважають працівники з професійною 

та інструментальною мотивацією, які спрямовані на підвищення рівня 

професіоналізму та сумлінне виконання посадових обов’язків.  
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На підставі отриманих результатів ми визначили рівень розвитку 

мотиваційно-ціннісного компоненту професійної компетентності персоналу 

органу пробації на констатувальному етапі експерименту (табл. 3.2.1.). 

Таким чином, показники рівня розвитку мотиваційно-ціннісного 

компоненту професійної компетентності персоналу органу пробації в ЕГ та КГ 

майже не відрізняються. Як видно з таблиці 3, переважають слухачі з середнім її 

рівнем (43,0% ЕГ та 43,9 КГ), третина слухачів (34,1%  ЕГ та 33,7 КГ) на 

високому рівні, незначна доля їх (22,9 % ЕГ та 22,4 КГ) на низькому рівні. 

 

Таблиця 3.2.1. 

Рівні розвитку показників мотиваційно-ціннісного компоненту професійної 

компетентності персоналу органу пробації на етапі КЕ 

Показники Високий 

(%) 

Середній 

(%) 

Низький 

(%) 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Привабливість професії 35,3 36,6 54,2 51,4 10,5 12,3 

Наявність позитивної мотивації до 

оволодіння професією 

31,5 30,1 33,6 34,7 34,9 35,2 

Тип професійної мотивації 35,5 34,5 41,1 45,6 23,4 19,9 

Середнє значення 34,1 33,7 43,0 43,9 22,9 22,4 

 

Рівні розвитку показників мотиваційно-ціннісного компоненту  професійної 

компетентності персоналу органу пробації на констатувальному етапі 

експерименту унаочнено на рис.3.2.1.  
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Рис. 3.2.1. Рівні розвитку показників мотиваційно-ціннісного компоненту 

професійної компетентності персоналу органу пробації на констатувальному етапі 

експерименту (%) 
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аналізу засвоюваності професійних теоретичних знань. Такий аналіз здійснювався 

шляхом проведення тестування з модулів правової та фахової компетентності 

(додатки Е, Ж). Цей компонент показує ступінь володіння базовими знаннями, 

необхідними для виконання завдань та функцій персоналу органу пробації, 

професійним мисленням системного характеру, здатність оперувати пробаційним 

понятійно-категоріальним апаратом. 

Тестові завдання для модуля правової компетентності складалися з 30 

закритих питань, із альтернативних відповідей лише одна вірна. Переважна 

більшість питань (23) стосуються кримінально-виконавчого права, яке 
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законодавства та міжнародних нормативно-правових актів з прав людини (додаток 

Е). 

Тестові завдання для модуля фахової компетентності складаються з 20 
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інтерв’ювання, значно менше питань – оцінки ризиків (4), кейс-менеджменту (4), 

когнітивно-поведінкового втручання (3), просоціального моделювання (1) 

(додаток Ж). 

Зазначимо, що тести передбачали діагностику знань слухачів з модулів 

фахової та правової компетентності, мали порогові значення успішності (більше 

60% правильних відповідей), слухачі були лімітовані в часі виконання тесту. Для 

того, щоби скористатись порядковою шкалою (з урахуванням порогового рівня 

знань) ми запропонували такий підхід до градації результатів тестування: 

 високий «відмінно» – 90% та більше правильних відповідей; 

 достатній «добре» – 80-89%; 

 середній «задовільно» – 60-79%; 

 початковий «незадовільно» – до 60%. 

Щодо модуля правової компетентності, результати, отримані серед слухачів 

ЕГ та КГ на І етапі очно-дистанційного навчання, майже аналогічні. Переважають 

оцінки «задовільно» - 74,1% ЕГ, 76,8% КГ, значно менше оцінок «добре» - 20,0% 

ЕГ, 18,4% КГ, майже відсутні оцінки «незадовільно» - 4,1% ЕГ, 3,2% КГ та 

«відмінно» - 1,8% в ЕГ, 1,6% в КГ. Це свідчить про майже однаковий низький 

рівень розвитку цього компоненту професійної компетентності персоналу органу 

пробації з модуля правової компетентності у 78,2 % ЕГ та 80,0% КГ. 

Майже однакові результати знань з модуля фахової компетентності, 

отримані серед слухачів ЕГ та КГ на І етапі очно-дистанційного навчання. Серед 

слухачів також переважають оцінки «задовільно» - 71,9% ЕГ, 71,6% КГ, значно 

менше оцінок «добре» - 22,2% ЕГ, 22,8% КГ, майже відсутні оцінки 

«незадовільно» - 3,8% ЕГ, 3,7% КГ та «відмінно» - 2,1% в ЕГ, 1,9% в КГ. Це 

також свідчить про майже однаковий низький рівень розвитку цього компоненту 

професійної компетентності персоналу органу пробації з модуля фахової 

компетентності у 75,7% ЕГ та 75,3% КГ. 

На підставі отриманих результатів було визначено рівень розвитку 

показників когнітивно-змістовного компоненту професійної компетентності 

персоналу органу пробації на констатувальному етапі експерименту (табл.3.2.2.). 
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Таблиця 3.2.2. 

Рівні розвитку показників когнітивно-змістового компоненту 

професійної компетентності персоналу органу пробації на етапі КЕ 

Показники Високий 

(%) 

Середній  

(%) 

Низький 

(%) 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Володіння комплексом професійних знань з 

модуля фахової компетентності 

1,8 1,6 20,0 18,4 78,2 80,0 

Володіння комплексом професійних знань з 

модуля правової компетентності 

2,1 1,9 22,2 22,8 75,7 75,3 

Середнє значення 2,0 1,8 21,1 20,6 76,9 77,6 

 

Як видно з табл. 3.2.2., показники рівня розвитку когнітивно-змістового  

компоненту професійної компетентності слухачів ЕГ та КГ майже не 

відрізняються. Переважна більшість слухачів в обох групах  (76,9% ЕГ та 77,6% 

КГ) характеризуються низьким (репродуктивним) рівнем його розвитку, лише 

незначна їх доля – середнім (реконструктивним) рівнем (21,1% ЕГ, 20,6% КГ), 

майже відсутні слухачі з високим (творчим) рівнем (2,0% ЕГ, 1,8% КГ), що 

свідчить про необхідність його підвищення в процесі очно-дистанційного 

навчання. 

Рівні розвитку показників когнітивно-змістовного компоненту  професійної 

компетентності персоналу органу пробації на констатувальному етапі 

експерименту унаочнено на рис.3.2.2.  

 

Рис. 3.2.2. Рівні розвитку показників когнітивно-змістового компоненту на 

констатувальному етапі експерименту (%) 
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Діагностика рівня розвитку когнітивно-діяльнісного компоненту 

професійної компетентності персоналу органу пробації здійснювалася за 

здатністю застосовувати знання та уміння при виконанні слухачами практичних 

завдань з модуля фахової компетентності (додаток З).  

Завдання №1 полягало у заповненні повної форми оцінки для повнолітнього 

суб’єкта органу пробації. Результати, отримані серед слухачів ЕГ та КГ на І етапі 

очно-дистанційного навчання є дуже подібними. Переважають оцінки 

«задовільно» (65,5% ЕГ та 66,7% КГ), доля інших оцінок незначна: «добре» - 

23,0% ЕГ та 23,3% КГ; «незадовільно» - 9,5% ЕГ та 7,1% КГ; оцінок «відмінно» 

майже немає (2,0 ЕГ та 2,9% КГ). Це свідчить про майже однаковий низький 

(репродуктивний) рівень розвитку когнітивно-діяльнісної складової фахової 

компетентності згідно завдання №1 у переважної більшості слухачів (75,0% ЕГ та 

73,8% КГ). 

Завдання №2 полягало у заповненні скороченої форми оцінки з досудовою 

доповіддю для повнолітнього суб’єкта пробації). Результати, отримані серед 

слухачів ЕГ та КГ також майже аналогічні. Також переважають оцінки 

«задовільно» (62,3% ЕГ та 63,1% КГ), доля інших оцінок незначна: «добре» - 

21,5% ЕГ та 22,1% КГ; «незадовільно» - 10,1% ЕГ та 9,5% КГ; оцінок «відмінно» 

майже немає (6,1 ЕГ та 5,3% КГ). Це свідчить про майже однаковий низький 

(репродуктивний) рівень розвитку когнітивно-діяльнісної складової фахової 

компетентності згідно завдання №2 у переважної більшості слухачів (72,4% ЕГ та 

72,6% КГ). 

Завдання №3 полягало у заповненні скороченої форми оцінки з досудовою 

доповіддю для неповнолітнього суб’єкта пробації). Результати, отримані серед 

слухачів ЕГ та КГ також майже аналогічні. Також переважають оцінки 

«задовільно» (59,1% ЕГ та 61,5% КГ), доля інших оцінок незначна: «добре» - 

22,1% ЕГ та 22,9% КГ; «незадовільно» - 11,5% ЕГ та 10,2% КГ; оцінок «відмінно» 

майже немає (7,3 ЕГ та 5,4% КГ). Це свідчить про майже однаковий низький 

(репродуктивний) рівень розвитку когнітивно-діяльнісної складової фахової 
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компетентності згідно завдання №2 у переважної більшості слухачів (70,6% ЕГ та 

71,7% КГ). 

На підставі отриманих результатів ми визначили рівень розвитку 

показників когнітивно-діяльнісного компоненту професійної компетентності 

персоналу органу пробації (табл. 3.2.3).  

Як видно з табл. 5, показники рівня розвитку когнітивно-діяльнісного 

компоненту професійної компетентності слухачів ЕГ та КГ майже не 

відрізняються.Переважна більшість слухачів обох груп характеризуються 

низьким (репродуктивним) рівнем його розвитку (72,7% ЕГ та 72,5% КГ), доля 

слухачів з середнім (реконструктивним) її рівнем незначна (22,2% ЕГ та 23,0% 

КГ), слухачів з високим (творчим) її рівнем майже немає (5,1% ЕГ та 4,5% КГ), 

що свідчить про необхідність його підвищення в процесі очно-дистанційного 

навчання. 

Таблиця 3.2.3. 

Рівні розвитку показників когнітивно-діяльнісного компоненту 

професійної компетентності персоналу органу пробації на етапі КЕ 

 

Показники 

Високий 

(%) 

Середній 

(%) 

Низький 

(%) 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Володіння комплексом професійних вмінь з 

модуля фахової компетентності (завд. №1) 

2,0 2,9 23,0 23,3 75,0 73,8 

Володіння комплексом професійних вмінь з 

модуля фахової компетентності (завд. №2) 

6,1 5,3 21,5 22,1 72,4 72,6 

Володіння комплексом професійних вмінь з 

модуля фахової компетентності (завд. №3) 

7,3 5,4 22,1 22,9 70,6 71,7 

Середнє значення 5,1 4,5 22,2 23,0 72,7 72,5 

 

Рівні розвитку показників когнітивно-діяльнісного компоненту  професійної 

компетентності персоналу органу пробації на констатувальному етапі 

експерименту унаочнено на рис.3.2.3. 
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Рис. 3.2.3. Рівні розвитку показників когнітивно-діяльнісного  компоненту 

професійної компетентності на КЕ етапі експерименту (%) 

 

Таким чином, за допомогою відповідного діагностичного інструментарію 

було визначено рівень розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації на констатувальному етапі експерименту. Загальний рівень розвитку 

кожного компоненту професійної компетентності персоналу органу пробації за 

відповідними показниками визначався як середнє арифметичне кількісних 

значень кожного з них. Узагальнені дані констатувального етапу експерименту 

представлено у таблиці 3.2.4. та унаочнено на рис. 3.2.4. 

Таблиця 3.2.4.  

Рівні розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації на 

констатувальному етапі експерименту 

Компоненти Високий 

(%) 

Середній  

(%) 

Низький 

(%) 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Мотиваційно-ціннісний 34,1 33,7 43,0 43,9 22,9 22,4 

Когнітивно-змістовий  2,0 1,8 21,1 20,6 76,9 77,6 

Когнітивно-діяльнісний 5,1 4,5 22,2 23,0 72,7 72,5 

Середнє значення 13,6 13,3 28,7 29,2 57,7 57,5 

 

Узагальнення результатів констатувального етапу експерименту показало, 

що серед учасників переважають слухачі з низьким рівнем розвитку професійної 

2
 2
,9

 

2
3

 

2
3

,3
 

7
5

 

7
3

,8
 

6
,1

 

5
,3

 

2
1

,5
 

2
2

,1
 

7
2

,4
 

7
2

,6
 

7
,3

 

5
,4

 

2
2

,1
 

2
2

,9
 

7
0

,6
 

7
1

,7
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий Середній  Низький 

Володіння комплексом професійних вмінь з модуля фахової компетентності (завд. №1) 
Володіння комплексом професійних вмінь з модуля фахової компетентності (завд. №2) 



170 

 

компетентності (57,7% ЕГ та 57,5% КГ), значно менше слухачів з високим 

(13,6% ЕГ та 13,3 КГ) та середнім її рівнем (28,7% ЕГ та 29,2% КГ).  

 

Рис. 3.2.4. Рівні розвитку компонентів професійної компетентності на 

констатувальному етапі експерименту (%) 

 

Такий рівень розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації є недостатнім для якісного виконання його професійних функцій. Отже є 

підстави для розроблення й впровадження системи заходів щодо 

цілеспрямованого педагогічного впливу на процес розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації, основу якого становить модель (розд. 

2.2) та організаційно-педагогічні умови (розд. 2.3). 

 

3.3 Результати формувального етапу експерименту 

 

Мета дослідно-експериментальної перевірки полягала у виявленні якісних 

змін рівнів розвитку різних компонентів професійної компетентності персоналу 

органу пробації після впровадження у навчальний процес науково обґрунтованої 

дослідної моделі та організаційно-педагогічних умов. 

Оцінювання ефективності впровадження дослідної моделі та організаційно-

педагогічних умов було здійснено тими самими методами, з використанням 

інструментарію, що й під час констатувального експерименту. 

Аналіз експериментальної роботи здійснювався шляхом структурного 

моніторингу, результати якого були підставою для узагальнюючого рівневого 

моніторингу, що надало можливість детально визначити динаміку змін рівнів 
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розвитку усіх компонентів професійної компетентності персоналу органу 

пробації. 

На констатувальному етапі експерименту
2 2

факт кр 
 тобто 0,012 < 5,991. 

Тобто розподіли рівнів розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробаціїв ЕГ та КГ достовірно не відрізняються. 

Проаналізуємо зміни за кожним компонент окремо. 

Як і на констатувальному етапі було проаналізовано три  показники 

мотиваційно-ціннісного компоненту. 

Результати аналізу першого з них – рівня привабливості професії – в  ЕГ та 

КГ стали підставою для висновків. Зокрема серед слухачів ЕГ збільшилася доля 

респондентів, які вказали на те, що їх професія цінується в суспільстві (на 5,8%: з 

46,3% до 52,1%), тоді як серед  слухачів КГ їх доля істотно не змінилася (на 0,9%: 

з 40,1% до 39,2%). Серед слухачів ЕГ збільшилася доля респондентів, які вказали 

на те, що їх професія їм подобається (на 1,8%: з 87,8% до 89,6% в ЕГ;), чого не 

відбулося серед слухачів КГ (на 0,4%: з 74,5% до 74,1%) тоді як доля слухачів ЕГ, 

які задоволені власним професійним вибором, дещо збільшилися (на 3,2%: з 96,3% 

до 99,5%), чого не відбулося в КГ (на 0,8%: з 87,1% до 86,3%); 

Слід підкреслити, що збільшилася доля опитаних ЕГ, які вірять у зростання 

престижу органу пробації в майбутньому (на 2,5%: з 56,7% до 59,2%), чого не 

відбулося в КГ (на 0,4%: з 35,6% до 36,0%). Окрім того в ЕГ збільшилася доля 

слухачів, які  порадили б іншим піти на роботу в орган пробації (на 4,5%: з 72,2% 

до 76,7%), чого не відбулося в КГ (на 1,1%: 28,9% та 27,8%), так само в ЕГ 

збільшилася доля опитаних, які бажають розповідати людям про свою професію: 

(на 6,5%: з 62,4% до 68,9%), чого не відбулося в КГ (на 0,4%: з 41,1% до 40,7%); 

Доля слухачів ЕГ, які бажають змінити професію, значно зменшилася (на 

7,8%: з 16,7% до 8,9%), тоді як доля тих, хто не бажає її змінювати, збільшилася 

(на 5,7%: з 33,2% до 38,9%), тоді як в КГ доля опитаних, які бажають змінити 

професію, істотно не змінилася (на 1,4%: з 26,7% до 28,1%), які не бажають цього 

– також (на 1,5%: 21,6% та 20,1%). Мало місце збільшення впродовж навчання 

долі слухачів ЕГ, яким важливо кар’єрне зростання (на 5,5%: з 85,8% до 91,3%), 



172 

 

тоді як в КГ їх доля майже не змінилася (на 2,1%: з 82,1% до 79,0%), а також 

зменшення долі слухачів ЕГ, яким це байдуже (на 6,5%: з 12,1% до 5,6%), тоді як 

в КГ їх доля також майже не змінилася (на 1,2%: з 10,1% до 11,3%) 

Доля слухачів ЕГ, які хвилюються з приводу можливої втрати роботи, 

збільшилася (на 5,0%: з 65,1% до 70,1%), доля слухачів, які не хвилюються за це, 

трохи зменшилася (на 4,1%: з 14,2% до 10,1%), тоді як серед слухачів КГ доля 

тих, хто має такі хвилювання, істотно не змінилася (на 1,8%: з 51,7% до 49,9%), 

також не змінилася і доля слухачів, які не хвилюються за це (на 1,6%: з 18,9% до 

17,3%). Зросла доля слухачів ЕГ, які вважають свою професію престижною (на 

3,1%: з 60,2% до 63,3%), непрестижною – зменшилася (на 3,1%: з 14,2% до 

11,1%), тоді як в КГ доля слухачів, які вважають свою професію престижною, 

майже не змінилася (на 1,7%: з 56,1% до 57,8%), не змінилася і доля слухачів, які 

вважають її непрестижною (на 1,3%: з 12,4%  до 13,7%). Для визначальним був 

факт, що в ЕГ збільшилася доля слухачів, які пов'язують своє майбутнє з 

пробацією (на 2,8%: з 66,3% до 69,1%), а доля слухачів, які не пов’язують з нею 

майбутнє, зменшилася (на 2,1%: з 5,1% до 3,0%), тоді як в КГ доля слухачів, які 

пов’язують з органом пробації майбутнє, істотно не змінилася (на 1,4%: з 55,6% 

до 54,2%), також і доля слухачів, які не пов’язують з нею майбутнє (на 0,4%: з 

7,8% до 8,4%).  

Отже, за період навчання у слухачів ЕГ відбулося підвищення цінності та 

престижу власної професії, задоволеності власним професійним вибором, віри у 

зростання її престижу, бажання розповідати людям про неї, прагнення до 

кар’єрного зростання, тоді як у слухачів КГ суттєвих змін цих показників не 

відбулося. 

Аналіз результатів формувального експерименту виявив позитивну динаміку 

рівня привабливості професії у слухачів ЕГ. Як показали результати анкетування, 

в ЕГ доля слухачів з високим та середнім рівнем привабливості професії  значно 

збільшилася (високий рівень - на 2,8%: з 35,3% до 38,1%; середній – на 3,2%: з 

54,2% до 57,4%), тоді як доля слухачів з низьким її рівнем, навпаки, зменшилася 

(на 6,0%: з 10,5% до 4,5%). Є підстави стверджувати, що й у слухачів КГ розвиток 
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привабливості професії також мав місце, проте не так інтенсивно, як в ЕГ: доля 

слухачів з високим та середнім рівнем дещо збільшився (високий - на 0,6%: з 

36,6% до 37,2%; середній - на 0,8%: з 51,4% до 52,2%), доля слухачів з низьким 

рівнем, навпаки, зменшився (на 1,7%: з 12,3% до 10,6%). Це свідчить про 

збільшення рівня привабливості професії слухачів ЕГ впродовж навчання та 

відсутність збільшення її рівня у слухачів КГ.  

Щодо результатів аналізу другого показника мотиваційно-ціннісного 

компоненту професійної компетентності персоналу органу пробації – наявності 

позитивної мотивації до оволодіння професією. 

Зазначимо, що серед слухачів ЕГ збільшилася доля респондентів, які 

оцінюють власний професійний рівень як середній (на 4,0%: з 77,1% до 81,2%), 

тоді як серед  слухачів КГ їх доля істотно не змінилася (на 0,4%: з 74,6% до 

75,0%). Серед слухачів ЕГ збільшилася доля респондентів, які значною мірою 

відчувають потребу підвищення власної професійної кваліфікації (на 3,4%: з 

54,3% до 57,4%), тоді як серед слухачів КГ їх доля істотно не змінилася (на 0,4%: 

з 56,7% до 57,1%). Серед слухачів ЕГ збільшилася доля респондентів, які в 

значній мірі відчувають потребу у додаткових знаннях (на 2,1%: з 81,2% до 

83,3%), тоді як серед  слухачів КГ їх доля істотно не змінилася (на 0,6%: з 74,5% 

до 75,1%). Слід підкреслити, що в ЕГ збільшилася доля слухачів, які серед 

мотивів підвищення кваліфікації вказали бажання підвищити свій професійний 

рівень (на 4,0%: з 84,1% до 88,1%), тоді як серед  КГ їх доля істотно не змінилася 

(на 0,6%: з 80,4% до 81,0%).  

Окрім того в ЕГ збільшилася доля слухачів, які планують проявляти 

активність на занятті, якщо його тема буде для них цікавою та корисною (на 1,9%: 

з 80,3% до 82,2%), тоді як серед  КГ їх доля істотно не змінилася (на 0,3%: з 77,8% 

до 78,1%). В ЕГ збільшилася доля слухачів, які серед методів навчання найбільш 

ефективними вваєжають розгляд практичних ситуацій (на 2,8%: з 77,8% до 

80,0%), тоді як серед  КГ їх доля істотно не змінилася (на 0,7%: з 80,2% до 80,9%). 

У цих групах збільшилася доля слухачів, які оцінюють рівень власних знань як 

високий (на 2,8%: з 25,6% до 28,4%), тоді як серед  КГ їх доля істотно не 
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змінилася (на 0,7%: з 24,2% до 24,9%). Також збільшилася доля слухачівв ЕГ, які 

вказали на наявність істотного зв’язку між рівнем професійної кваліфікації та 

авторитетом в колективі органу пробації (на 5,0%: з 73,4% до 78,4%), тоді як 

серед  КГ їх доля істотно не змінилася (на 0,8%: з 75,7% до 76,5%). 

Отже, можна зробити висновки, що за період навчання у слухачів ЕГ 

відбулося деяке збільшення долі слухачів, які оцінюють власний професійний 

рівень як середній, а рівень знань – як високий, мають виражену потребу в 

підвищенні рівня власної професійної кваліфікації, готові проявляти активність на 

заняттях, пов'язують рівень професійної кваліфікації з рівнем авторитету в 

колективі органу пробації, тоді як у слухачів КГ суттєвих змін цих показників не 

відбулося. 

Проведене анкетування рівня позитивної професійної мотивації дозволяє 

діагностувати слухачів ЕГ та КГ з високим, середнім та низьким рівнем їх 

професійної мотивації. Ознаки цих типів наведені у розд. 3.2. 

Аналіз результатів формувального експерименту виявив позитивну динаміку 

рівня позитивної професійної мотивації у слухачів ЕГ. Як показали результати 

анкетування, в ЕГ доля слухачів з високим та середнім рівнем привабливості 

професії впродовж навчання значно збільшилася (високий рівень - на 7,1%: з 

31,5% до 38,6%; середній – на 13,3%: з 33,6% до 46,9%), тоді як доля слухачів з 

низьким її рівнем, навпаки, зменшилася (на 20,4%: з 34,9% до 14,5%). Натомість є 

підстави стверджувати, що й у слухачів КГ розвиток привабливості професії також 

мав місце, проте не так інтенсивно, як в ЕГ: доля слухачів з високим та середнім 

рівнем дещо збільшився (високий - на 1,0%: з 30,1% до 31,1%; середній - на 0,5%: 

з 34,7% до 35,2%), доля слухачів з низьким рівнем, навпаки, зменшився (на 1,5%: з 

35,2% до 33,7%). Це свідчить про збільшення рівня привабливості професії 

слухачів ЕГ впродовж навчання та відсутність збільшення її рівня у слухачів КГ.  

Результати тестування за третім показником мотиваційно-ціннісного 

компоненту професійної компетентності – типом професійної мотивації 

показали, що серед слухачів ЕГ збільшилася доля осіб з високим та середнім 

типом професійної мотивації (високий - на 0,9%: з 35,5% до 40,4%, середній - на 
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3,7%: з 41,1% до 44,8%), тоді як доля слухачів з низьким типом професійної 

мотивації, навпаки, зменшилася (на 8,6%: з 23,4% до 14,8%). Натомість є підстави 

стверджувати, що й у слухачів КГ розвиток професійної мотивації також мав 

місце, проте не так інтенсивно, як в ЕГ: доля слухачів з високим та середнім 

рівнем дещо збільшився (високий - на 1,0%: з 34,5% до 35,5%; середній - на 0,5%: 

з 45,6% до 46,1%), доля слухачів з низьким рівнем, навпаки, зменшився (на 1,5%: 

з 19,9% до 18,4%). Це свідчить про збільшення рівня професійної мотивації 

слухачів ЕГ впродовж навчання та відсутність збільшення її рівня у слухачів КГ. 

Узагальнені дані розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації на етапіформувального експериментуза показниками  мотиваційно-

ціннісного компонентупредставлено у табл. 3.3.1. 

Таблиця 3.3.1. 

Рівні розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації 

на етапі ФЕ за показниками  мотиваційно-ціннісного компоненту 

№ Показники Високий рівень Середній рівень  Низький рівень 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

1. Привабливість 

професії 

40,1 37,2 59,4 52,2 0,5 10,6 

2. Наявність позитивної 

мотивації до 

оволодіння професією 

38,6 31,1 46,9 35,2 14,5 33,7 

3. Тип професійної 

мотивації 

45,4 35,5 49,8 46,1 4,8 18,4 

Середнє значення 41,4 34,6 52,0 44,5 6,6 20,9 

 

Як видно з табл. 3.3.1. в ЕГ спостерігається позитивна динаміка за сумарним 

показником розвитку мотиваційно-ціннісного компоненту: високий рівень зріс на 

5,7% (з 35,4% до 41,1%), середній рівень – на 4,3% (з 47,7% до 52,0%), тоді як 

низький – зменшився на 10,4% (з 17,0% до 6,6%). Тоді як у КГ істотних змін  не 

відбулося: високий рівень навіть зменшився на 1,0% (з 35,6% до 34,6%), середній 

– на 4,0%, тоді як низький – збільшився на 4,8%.  
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Рівні розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації на 

етапі формувального експерименту за показниками мотиваційно-ціннісного 

компоненту унаочнено на рис.10. 

З метою підтвердження чи спростування достовірності припущення про 

відсутність суттєвої різниці між рівнями розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації за показниками її мотиваційно-ціннісного компоненту 

в ЕГ та КГ (на етапах КЕ та ФЕ) ми застосовували критерій узгодженості Пірсона 

(критерій хі-квадрат). 

 

Рис. 3.3.1. Рівні розвитку показників мотиваційно-ціннісного компоненту 

професійної компетентності (%) 

 

Для цього спершу сформулюємо нульову (
0H ) та альтернативну (

1H ) 

гіпотези. Нульова гіпотеза 
0H  полягає в тому, що розподіли рівнів розвитку 

професійної компетентності персоналу органу пробації за показниками її 

мотиваційно-ціннісного критерію в ЕГ та КГ достовірно не відрізняються (навіть 

якщо незначна різниця в показниках присутня, вона зумовлена випадковими 

чинниками). 

Альтернативна гіпотеза 
1H : рівень розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації за показниками її мотиваційно-ціннісного критерію в 

ЕГ достовірно відрізняється від рівня КГ. 

Фактичне значення показника критерію Пірсона знайдемо за формулою 
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де еn  та кn  – відносні частоти показників рівнів ЕГ та КГ, відповідно.
 

Після застосування методики на початку експерименту отримано фактичні 

значення показника 2

факт  за кожним із показників: 2 0.342факт 
0,412 

для показника 1 

(привабливість професії); 2 0.342факт 
0,311

 показника 2 (тип професійної мотивації). 

Критичне значення критерію узгодженості для рівня значущості 0,05   та d.f. = 2 

становить 2 5.991кр   (знаходимо за таблицями, що містять критичні точки 

розподілу хі-квадрат). 

На початку експерименту 2

факт  за першим показником 0,412 < 5,991; 2

факт  за 

другим показником 0,311 < 5,991. Отже 2 2

факт кр   для всіх показників, тобто 

нульова гіпотеза 
0H  не відхиляється. На констатувальному етапі експерименту 

розподіли рівнів розвитку мотиваційно-ціннісного компоненту професійної 

компетентності персоналу органу пробації в ЕГ та КГ достовірно не 

відрізняються, ця різниця є неістотною, цілком випадковою. 

Однак на формувальному етапі експерименту спостерігається 2 2

факт кр   

тобто 14,48 > 5,991, що свідчить про наявність істотної різниці у рівнях розвитку 

професійної компетентності персоналу органу пробації за мотиваційно-ціннісним 

критерієм в ЕГ та КГ. 

Щодо динаміки розвитку когнітивно-змістового компоненту професійної 

компетентності персоналу органу пробації за показниками володіння комплексом 

професійних знань з модулів правової та фахової компетентності. 

Рівень знань слухачів з модулів фахової та правової компетентності 

перевірявся за результатами тестових контрольних робіт. Використовувалися 

тестові завдання першого рівня складності, тобто завдання репродуктивного типу, 

на розпізнавання, коли серед чотирьох відповідей необхідно визначити одну 

правильну. Результати тестових контрольних робіт фіксувалися двічі, з цією 
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метою проводився початковий (на І етапі очно-дистанційного навчання) і 

кінцевий (на ІІІ його етапі) зрізи.  

Вивчення модулів фахової та правової компетентності в ЕГ та КГ 

відбувалося за різними методами (традиційними в КГ та інтерактивними в ЕГ), а 

також із застосуванням спеціально створеного навчально-методичного 

забезпечення проведення відповідних занять, котрі здійснювалися спеціально-

підготовленим викладацьким складом на основі міжнародного досвіду організації 

діяльності пробації та навчання її персоналу. Перша група понять – загальні 

(правові, психологічні, педагогічні), друга – спеціальні, які визначають 

професійну спрямованість первинної професійної підготовки персоналу органу 

пробації.  

Як видно з табл.8 в ЕГ (на відміну від КГ)  мали місце суттєві зміни за 

показниками когнітивно-змістового компоненту професійної компетентності 

персоналу органу пробації. Якісний аналіз засвідчив, що слухачі достатньою 

мірою володіють термінологією, системою правових та фахових знань. 

За узагальненими результатами розвитку когнітивно-змістового компоненту 

професійної компетентності доля слухачів ЕГ та КГ з високим   його рівнем 

збільшилася: у слухачів ЕГ – на 30,1% (з 2,0% до 32,1%), тоді як серед слухачів 

КГ – лише на 22,8% (з 1,8% до 24,6%).  

Таблиця 3.3.2. 

Рівні розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації  

етапі ФЕ за показниками когнітивно-змістовного компоненту   

№ Показники Високий 

(%) 

Середній  

(%) 

Низький 

(%) 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

1 Володіння про-

фесійними знаннями 

(модуль фахової 

компетентності 

32,9 25,2 65,6 65,3 1,5 9,5 

2 Володіння про-

фесійними знаннями 

(модуль правової 

компетентності) 

31,2 24,1 64,1 64,4 4,7 11,5 
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Середнє значення 32,1 24,6 64,8 64,9 3,1 10,5 

 

Доля слухачів ЕГ та КГ з середнім рівнем його розвитку збільшилася ще більше: 

серед слухачів ЕГ – на 43,7% (з 21,1% до 64,8%), серед слухачів КГ – на 44,3%  (з 

20,6% до 64,9%).  

Доля слухачів ЕГ та КГ з низьким (репродуктивним) його рівнем, навпаки, 

зменшилася: серед слухачів ЕГ – на 73,8% (з 76,9% до 3,1%), серед слухачів КГ – 

на 67,1% (з 77,6% до 10,5%) (табл.3.3.2.).  

Рівні розвитку когнітивно-змістового компоненту на етапі формувального 

експерименту унаочнено на рис.3.3.2. 

 

Рис. 3.3.2. Показники когнітивно-змістового компоненту професійної 

компетентності персоналу органу пробації на формувальному етапі експерименту 

(%) 
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фахової компетентності) 0,133 < 5,991. Отже, 2 2

факт кр   для всіх показників, тобто 

нульова гіпотеза 0H  не відхиляється. 

Наприкінці експерименту 2

факт
=31,21

 для першого показника; 2

факт

=28,14
 для другого показника. Очевидно, що наприкінці експерименту 2 2

факт кр   

де 2 5.991кр   для всіх показників, що свідчить про наявність достовірної різниці 

між розподілами рівнів розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації за показниками когнітивно-змістовного критерію в ЕГ та КГ. 

На підставі аналізу визначено, що персонал органу пробації потенційно 

готовий до реалізації у самостійній професійній діяльності компетентностей, які 

розвинені в процесі очно-дистанційного навчання. 

З метою виявлення змін рівнів розвитку когнітивно-діяльнісного компоненту 

професійної компетентності персоналу органу пробації, а саме вмінь і навичок, 

що забезпечують професійну діяльність, практичне дослідження здійснювалося на 

основі розв’язання слухачами професійних завдань. 

Практичні завдання для модуля фахової компетентності (додаток З) 

складалися з 3 практичних ситуацій. За цими ситуаціями необхідно було 

заповнити форми оцінки ризику вчинення повторного кримінального 

правопорушення (повну чи скорочену, для повнолітнього чи неповнолітнього 

субєкта пробації), а також скласти досудові доповіді. 

Крім виконання практичних завдань, рівень розвитку когнітивно-

діяльнісного компоненту професійної компетентності персоналу органу пробації 

визначався також за результатами захисту випускної роботи слухачів, яка 

виконувалася впродовж ІІ (дистанційного) етапу в проміжку між І та ІІІ очними 

етапами очно-дистанційного навчання.  

Оскільки первинна професійна підготовка персоналу органу пробації за 

очно-дистанційною формою передбачає один місяць самостійної роботи слухачів 

впродовж ІІ (дистанційного) етапу навчання, ми надавали великого значення 

умінням слухачів самостійно набувати знання, працювати з основною і 
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додатковою навчальною літературою тощо. Особливості підготовки випускної 

роботи опитані нами у розд. 2.3.  

Випускна робота слухачів мала репродуктивний, реконструктивний та 

творчий аспекти. Репродуктивний аспект випускної роботи слухачів полягав у її 

написанні за наданими викладачем-тьютором темою, планом та вимогами. Також 

слухачі самостійно вивчали окремі теми за допомогою навчальних посібників та 

матеріалів дистанційного курсу, указаних викладачем-тьютором; встановлювали 

міжпредметні зв’язки для розв’язання конкретних завдань і ситуацій. 

Реконструктивний аспект випускної роботи полягав у перетворювальній 

діяльності слухача за допомогою викладача-тьютора: формулювання мети, 

завдань, проблеми та гіпотези випускної роботи; опрацьовування різних джерел 

інформації для підготовки узагальнень; аналіз, оцінка, узагальнення та 

систематизація матеріалу з теми; конкретизація, доведення та аргументування 

власної позиції. 

Творчий аспект випускної роботи полягав у створенні самостійного 

творчого продукту, який передбачає проведення експериментальних, пошукових 

досліджень з обраної проблеми; узагальнення їх результатів та їх презентація. 

Результати захисту випускної роботи слухачів ЕГ та КГ свідчать, що в ЕГ та 

КГ переважна більшість слухачів показали середній (реконструктивний) рівень 

(71,8% ЕГ та 76,7% КГ). Доля слухачів, які показали високий (творчий) рівень у 

ЕГ була значно більшою, ніж в КГ (22,9% в ЕГ та 12,5% КГ), а доля слухачів, які 

показали низький (репродуктивний) рівень, навпаки, була більше в КГ (5,3% в ЕГ 

та 10,8 в КГ), що свідчить більшу ефективність навчання слухачів ЕГ.  

Узагальнені дані розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації на етапі формувального експерименту за показниками  когнітивно-

діяльнісного компоненту представлено у табл. 3.3.3. 

Як видно з табл. 3.3.3. розвиток когнітивно-діяльнісного компоненту 

професійної компетентності персоналу органу пробації, доля слухачів ЕГ та КГ з 

високим (творчим) рівнем його розвитку збільшилася, але у слухачів ЕГ – на 

21,9% (з 5,1% до 27,0%), тоді як у слухачів КГ – лише на 15,1% (з 4,5% до 19,6%) 
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Також збільшилася і доля слухачів ЕГ та КГ з середнім (реконструктивним) 

рівнем його розвитку: у слухачів ЕГ – на 47,2% (з 22,2% до 69,4%), у слухачів КГ 

– на 48,4% (з 23,0% до 71,4%).Доля слухачів ЕГ та КГ з низьким 

(репродуктивним) рівнем його розвитку, навпаки, зменшилася, але у слухачів ЕГ 

– на 69,1% (з 72,7% до 3,6%), тоді як у слухачів КГ – лише на 63,5% (з 72,5% до 

9,0%) (табл.3.3.3.). 

Таблиця 3.3.3. 

Рівні розвитку когнітивно-діяльнісного компоненту професійної 

компетентності персоналу органу пробації на етапі ФЕ (%) 

№ Показники Високий рівень 

(%) 

Середній рівень 

(%) 

Низький рівень 

(%) 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

1 Розв’язування 

професійних 

ситуацій (завд. №1) 

29,3 21,2 68,4 69,9 2,3 8,9 

2 Розв’язування 

професійних 

ситуацій (завд. №2) 

28,5 22,1 68,4 70,1 3,1 7,8 

3 Розв’язування 

професійних 

ситуацій (завд. №3) 

27,1 22,5 69,4 69,0 3,5 8,5 

4 Результати захисту 

випускної роботи 

22,9 12,5 71,8 76,7 5,3 10,8 

Середнє значення 27,0 19,6 69,4 71,4 3,6 9,0 

 

 Вищезазначене  свідчить про більшу ефективність навчання слухачів ЕГ 

щодо заповнення повної та неповної форми оцінки для повнолітнього та 

неповнолітнього суб’єкта органу пробації.  

Представлені результати унаочнено на рис.3.3.3. 

Суттєва відмінність у результатах пояснюється ефективністю дослідно-

експериментальної роботи, у процесі якої персоналу органу пробації орієнтували 

на формування готовності до впровадження в практику надбань свого 

професійного досвіду, забезпечуючи їхню здатність швидко й ефективно 

розв’язувати професійні ситуації та завдання. 
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Критичне значення критерію узгодженості для рівня значущості 
2 5.991кр 

. На 

початку експерименту
2 2

факт кр 
 для першого показника 0,075 < 5,991; для 

другого показника 0,174 < 5,991; для третього показника  0,946 < 5,991. Тобто 

нульова гіпотеза 0H  не відхиляється.  

 

Рис. 3.3.3. Показники когнітивно-діяльнісного компоненту професійної 

компетентності слухачів на формувальному етапі експерименту (%) 

 

Наприкінці експерименту 2 51.49факт  34,41 для першого показника; 2 51.49факт 25,63 

для другого показника, 2 51.49факт  29,34 для третього показника, 2 51.49факт 31,23. 

Очевидно, що наприкінці експерименту 2 2

факт кр   для всіх показників, що 

свідчить про наявність достовірної різниці між розподілами рівнів розвитку 

професійної компетентності персоналу органу пробації за показниками 

когнітивно-діяльнісного критерію в ЕГ та КГ. 

Діагностування рівня розвитку рефлексивного компоненту професійної 

компетентності персоналу органу пробації проводилося лише на формувальному 

етапі експерименту. Для цього ми використовували анкету «Підвищення 

професійної кваліфікації (для ІІІ етапу навчання)» (додаток Г). 

Анкета складається з 17 питань, з них 9 – закриті, 7 – напівзакриті, 1 - 

відкрите. Більшість питань анкети стосувалися певних критеріїв задоволеності 
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навчанням та сформованості професійних компетентностей персоналу органу 

пробації: оцінки організації навчання, зміни професійного рівня; потреби у 

подальшому навчанні, знання та вміння, які хочуть додатково отримати слухачі; 

умов активності на заняттях; корисності, послідовності, логічності, обсягу, 

складності навчальних модулів; оцінки ефективності різних методів навчання та 

оцінювання; оцінки ставлення викладачів до слухачів; оцінки впливу отриманої 

інформації на професійну діяльність. Таким чином, рефлексивний компонент 

означає самооцінку ефективності навчання з боку слухачів наприкінці його 

проведення.  

Проведене анкетування  дозволяє зробити певні висновки щодо оцінки 

якості навчання.  

Так доля опитаних, які оцінюють його позитивно, була більшою в ЕГ (на 

9,2%: 94,5% ЕГ, 85,3% КГ), також і доля слухачів, які вказали на підвищення 

власного професійного рівня після навчання (на 9,6%: 91,9% ЕГ, 82,3% КГ). 

Окрім того потреби у підвищенні кваліфікації, в ЕГ була більшою доля опитаних, 

які вказали, що відчувають таку потребу (на 8,8%: 42,1% ЕГ, 33,3% КГ); 

переважна більшість слухачів (83,1% ЕГ та 80,4% КГ) готові бути активними, 

якщо тема заняття буде для них цікавою, корисною, а методи заняття цікавими 

(74,1% ЕГ, 71,4% КГ);корисності певних навчальних модулів, доля слухачів, які 

вказали на їх корисність, більша в ЕГ: модуль правової (на 7,6%: 68,9% ЕГ, 61,3% 

КГ), спеціалізованої (на 4,4%: 60,0% ЕГ, 55,6% КГ) та фахової компетентності (на 

6,8%: 61,3% ЕГ, 54,5% КГ);послідовності та логічності викладення навчального 

матеріалу, доля слухачів, які вказали на його послідовність та логічність, була 

більшою в ЕГ: модуль правової (на 4,2%: 93,1% ЕГ, 88,9% КГ), фахової (на 7,7%: 

91,1% ЕГ, 83,4% КГ) та спеціалізованої компетентності (на 6,5%: 88,9% ЕГ, 82,4% 

КГ). 

Щодо достатності обсягу наданого матеріалу, в ЕГ також була більшою 

доля респондентів, які зазначили про його достатність. Доля опитаних, яким було 

нескладно  сприймати навчальний матеріал, була також більшою в ЕГ. Кількість 

опитаних, які вважають власний рівень знань  високим, більша в ЕГ: з модуля 
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фахової (на 4,5%: 26,7% ЕГ, 22,2% КГ), правової (на 5,1%: 26,6% ЕГ, 21,5% КГ), 

спеціалізованої компетентності (на 2,7%: 23,3% ЕГ, 20,6% КГ); навпаки, доля 

слухачів, які вважають його середнім, в ЕГ менша: з модуля фахової (на 2,3%: 

73,3% ЕГ, 75,6% КГ), правової (на 3,5,%: 72,1% ЕГ, 75,6% КГ), спеціалізованої 

компетентності (на 1,6%: 76,7% ЕГ та 78,3% КГ). 

Щодо підвищення рівня знань. Кількість  слухачів, які вказали на значне 

його підвищення, більша в ЕГ: з модуля фахової (на 7,6%: 32,1% ЕГ, 24,5% КГ), 

спеціалізованої (на 3,3%: 28,9% ЕГ, 25,6% КГ) та правової компетентності (на 

3,4%: 34,5% ЕГ, 31,1% КГ). Найбільш ефективними більшість слухачів вважають 

ділові ігри (81,1% ЕГ, 84,5% КГ), розгляд практичних ситуацій (52,2% ЕГ, 47,8% 

КГ), роботу в групах (53,3% ЕГ, 50,0% КГ), дискусії з проблемних питань (32,2% 

ЕГ, 31,1% КГ).   В ЕГ кількість слухачів, які вказують на їх позитивність, була 

більшою: зацікавленість (на 5,5%: 73,3% ЕГ, 67,8% КГ), партнерство (на 4,5%: 

76,7% ЕГ, 72,2% КГ) та довіра (на 7,8%: 57,8% ЕГ, 50,0% КГ); 

Застосовують  сформовані компетентності у практичній діяльності більшев 

ЕГ(на 5,5%: 75,6% ЕГ, 70,1% КГ) окрім того більшість опитаних (55,6% ЕГ, 60,0% 

КГ) вказали, що оцінювання не впливало на них. 

Отже, на формувальному етапі експерименту мають місце відмінності 

уданих щодо розвитку рефлексивного компоненту професійної компетентності 

персоналу органу пробаціїв ЕГ та КГ.  Зокрема  доля слухачів з високим 

(творчим) та середнім (репродуктивним) рівнями рефлексивного компоненту 

професійної компетентності у слухачів ЕГ була більше, ніж у КГ: третина 

опитаних мали високий рівень (на 5,7%: 36,5% ЕГ та 30,8% КГ), інша третина 

слухачів мала середній рівень (на 3,0%: 38,1% ЕГ та 35,1% КГ).  

Доля слухачів з низьким (репродуктивним) рівнем цього компоненту, 

навпаки, менше в ЕГ (на 8,7%: 25,4% ЕГ та 34,1% КГ), що свідчить про більшу 

задоволеність результатами навчання слухачів ЕГ (рис.3.3.4.). 

Наприкінці експерименту за рівнем розвитку рефлексивного компоненту 

професійної компетентності 
2 2

факт кр 
 тобто 51,53 > 5,991. Це дозволяє 

стверджувати наявність достовірної різниці між розподілами рівнів розвитку 
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рефлексивного компоненту професійної компетентності персоналу органу 

пробації наприкінці експерименту в ЕГ та КГ. 

 

Рис. 3.3.4. Рівень розвитку рефлексивного компоненту професійної 

компетентності персоналу органу пробації (%) 

 

На основі аналізу діагностичних зрізів рівнів розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації було виявлено динаміку розвитку 

компонентів досліджуваної якості в ЕГ та КГ на констатувальному і 

формувальному етапах експерименту.  

Загальний рівень розвитку кожного компонента професійної 

компетентності слухачів визначався як середнє арифметичне кількісних значень   

його показників. 

Узагальнені результати унаслідок формувального впливу представлено у 

табл. 10. Внаслідок проведення заходів на етапі формувального експерименту в 

ЕГ відбулися позитивні зміни у рівнях розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації.  

Динаміку рівнів розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації на констатувальному і формувальному етапах педагогічного 

експерименту наведено в таблицях та гістограмах (табл. 3.3.4., рис. 3.3.5.). 

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%, в КГ – на 39,0%. 
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Таблиця 3.3.4. 

Рівні розвитку компонентів професійної компетентності персоналу 

органу пробації (%) 

Компоненти Групи 

Високий 

(творчий) 

Середній(реконст

руктив-ний)  

Низький(репрод

уктив-ний)  

КЕ ФЕ  КЕ  ФЕ КЕ ФЕ 

Мотиваційно-

ціннісний 

ЕГ 34,1 41,4 43,0 52,0 22,9 6,6 

КГ 33,7 34,6 43,9 44,5 22,4 20,9 

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 28,3 22,2 68,7 72,7 3,0 

КГ 4,5 21,9 23,0 69,7 72,5 8,4 

Рефлексивний ЕГ - 46,5 - 43,1 - 10,4 

КГ - 30,8 - 35,1 - 34,1 

 

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%) (табл. 3.3.5.). 

Таблиця 3.3.5. 

Динаміка рівнів розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації на різних етапах експерименту 

 

Рівні Констатувальний етап 

(%) 

Формувальний етап 

(%) 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 13,7 13,3 37,1 28,0 

Середній 28,8 29,2 57,1 53,5 

Низький 57,5 57,5 5,8 18,5 
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Результати експериментальної роботи, відображені у таблиці 3.3.5., 

свідчать, що під час формувального етапу педагогічного експерименту рівні 

розвитку професійної компетентності у слухачів ЕГ зазнали істотних змін на 

відміну від слухачів КГ, де вони виявились незначними. 

Рівні розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації на 

етапі формувального експерименту за показниками  рефлексивного компоненту 

унаочнено на рис.3.3.5. 

 

Рис. 3.3.5. Динаміка розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації на різних етапах експерименту (%) 

 

На формувальному етапі експерименту 2 2

факт кр   тобто 31,40 > 5,991, що 

свідчить про наявність істотної різниці у рівнях розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації в ЕГ та КГ підтверджує ефективність 

впровадження організаційно-педагогічних умов та моделі. 

Загалом дані проведеного моніторингу підтвердили доцільність 

впровадження моделі та організаційно-педагогічних умов формування 

професійної компетентності персоналу органу пробації, свідченням чого є 

позитивний вплив на розвиток усіх компонентів професійної компетентності 

персоналу органу пробації. Отримані в процесі педагогічного експерименту дані в 

основному підтверджують положення висунутої гіпотези; свідчать на користь 

досягнення мети дослідження і розв’язання його завдань. 
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

У розділі представлено аналіз результатів констатувального експерименту, 

в ході якого виявлено рівні розвитку професійної компетентності на початку 

експерименту; викладено хід формувального 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. 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 недостатній 

рівень переважно усіх компонентів означеної якості, що дозволило зробити 

висновок про необхідність удосконалення освітнього процесу. Формувальний 

етап експерименту відбувався в природних умовах освітнього процесу у відомчих 

навчальних закладах ДКВС України на основі спроектованої моделі з 

дотриманням визначених організаційно-педагогічних умов.  

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 

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 
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припущення й підтвердила доцільність авторських пропозицій.  

Зазначене дозволяє дійти висновку, що мету наукового пошуку досягнуто, 

поставлені завдання виконано, гіпотезу дослідження підтверджено 
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ЗАГАЛЬНІ 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.  

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 
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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. 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. 
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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, 
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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 

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 забезпечення; 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 
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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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Додаток А 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо професійної компетентності працівника  

уповноваженого органу з питань пробації 
 

І. Призначення професії 

1. Працівник уповноваженого органу з питань пробації здійснює 

професійну діяльність, що спрямована на забезпечення реалізації державної 

політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, шляхом 

виконання завдань та функцій пробації, визначених Законом України"Про 

пробацію". 

2. Професійна діяльність працівника уповноваженого органу з питань 

пробації має сприяти забезпеченню безпеки суспільства шляхом виправлення 

засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 

правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує 

обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої 

відповідальності.  

ІІ. Вимоги до кандидата на посаду працівника  

уповноваженого органу з питань пробації 

1. Працівниками уповноваженого органу з питань пробації можуть бути 

громадяни України, які за галузями знань, до яких належать освіта/педагогіка, 

соціальна робота, соціальні та поведінкові науки (спеціальність психологія), 

право, мають відповідний ступінь вищої освіти: 

не нижче магістра - для посад начальника, заступника начальника відділу, 

начальника (завідувача) сектору та старшого інспектора відділу (сектору) 

уповноваженого органу з питань пробації; 

бакалавра, молодшого бакалавра – для посад інспектора, провідного 

інспектора, психолога та фахівця (із соціальної роботи із суб’єктами пробації) 

уповноваженого органу з питань пробації. 

Особи призначаються на посаду працівника уповноваженого органу з 

питань пробації на добровільній основі за умови, що вони спроможні за своїми 
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особистісними, діловими, моральними якостями та станом здоров'я виконувати 

завдання, визначені функціональними обов’язками.  

2. Працівником уповноваженого органу з питань пробації не може бути 

особа: 

яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім 

реабілітованої; 

на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за 

вчинення корупційного правопорушення; 

яку визнано за рішенням суду недієздатною або обмежено дієздатною. 

3. При підборі кандидатур на посади працівників уповноваженого органу з 

питань пробації враховується досвід роботи у сферах державного управління, 

педагогічної, психологічної, соціальної роботи, надання соціальних послуг, а 

також досвід організації профілактичної та психокорекційної роботи з особами, 

які перебувають у конфлікті із законом або мають інші прояви девіантної 

поведінки. 

4. При призначенні на посади працівників уповноваженого органу з питань 

пробації може бути  встановлено випробувальний термін відповідно до закону. 

ІІІ. Зміст роботи працівника  

уповноваженого органу з питань пробації 

1. Робота працівника уповноваженого органу з питань пробації передбачає:  

підготовку досудових доповідей щодо обвинувачених; 

здійснення нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, 

виправних робіт; особами, яким покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт 

або виправних робіт; особами, звільненими від відбування покарання з 

випробуванням; звільненими від відбування покарання вагітними жінками і 

жінками, які мають дітей віком до трьох років; 

виконання певних видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; 

проведення соціально-виховної роботи із засудженими; 
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реалізацію пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням; 

здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення; 

направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до 

виправних центрів; 

координацію діяльності волонтерів пробації; 

реалізацію інших заходів, передбачених законом, спрямованих на 

виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 

правопорушень. 

2. Робота працівника уповноваженого органу з питань пробації передбачає 

взаємодію із судом, прокуратурою, органами внутрішніх справ, іншими 

державними та недержавними організаціями для виконання завдань пробації. 

 

IV. Вимоги до загальних та професійних компетенцій працівника 

уповноваженого органу з питань пробації 

1. Загальна компетенція  

1. Здатність використовувати сучасні інформаційно-комп’ютерні технології: 

знання особливостей та вміння впевнено використовувати  інформаційно-

комп’ютерні технології (ПК (MS Office, Internet)), офісну техніку, електронні 

законодавчі бази. 

2. Здатність до лідерства і командної роботи, а саме вміння: 

обґрунтовувати власну позицію, працювати на досягнення кінцевих 

результатів; 

працювати з позиції лідера, радника, помічника, виконувати діяльність як під 

керівництвом лідера, так і як лідер;  

делегувати свої повноваження іншим, брати відповідальність та розподіляти 

відповідальність за спільний результат роботи. 

3. Готовність до прийняття ефективних рішень, а саме вміння: 

вирішувати комплексні завдання та працювати в умовах мультизадачності; 
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працювати з великими масивами інформації; 

ефективно використовувати ресурси; 

встановлювати цілі, пріоритети та орієнтири, а також планувати їх 

досягнення. 

4. Здатність до ефективної комунікації: 

усвідомлення цінності комунікації як складової професійної діяльності;  

вміння здійснювати вплив на суб’єктів професійної діяльності;  

усвідомлення етичних норм, знання правил здійснення міжособистісної 

взаємодії засобами вербальної та невербальної комунікації;  

вміння встановлювати ефективні контакти на засадах довіри як із 

суб’єктами пробації, так і з колегами та партнерами; 

вміння лаконічно і зрозуміло для співрозмовника висловлювати свої думки, 

аргументувати свою позицію; 

готовність до публічних виступів. 

5. Сприйняття змін: 

здатність сприймати зміни та змінюватись; 

вміння оцінювати ефективність здійснених змін. 

6. Здатність до аналізу і синтезу: 

здатність забезпечувати ефективний пошук, аналізувати та структурувати 

інформацію, ухвалювати рішення на основі логічних аргументів і перевірених 

фактів; 

вміння визначати, отримувати, аналізувати та поєднувати інформацію з 

різних джерел, документів та текстів;  

готовність застосовувати у процесі професійної діяльності різні 

інформаційні ресурси та професійні інструменти, що дають змогу проектувати 

рішення  соціальних проблем і практичних завдань. 

7. Дотримання етичних стандартів роботи: 

готовність до абсолютного дотримання моральних норм та етичних 

принципів професійної діяльності. 

2. Професійна компетенція 
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1. Здатність використовувати нормативно-правову базу у сфері пробації: 

знання, розуміння та дотримання у діяльності основних вимог міжнародних 

нормативно-правових актів з питань дотримання прав людини та поводження із 

засудженими; 

вміння застосовувати положення чинного законодавства, що регламентує 

діяльність пробації; 

усвідомлення прав та обов'язків суб’єктів пробації, а також працівників 

уповноваженого органу з питань пробації; 

надання кваліфікованої  підтримки та дотримання прав та інтересів 

суб’єктів пробації. 

2. Здатність реалізувати основні завдання пробації: 

усвідомлення завдань та принципів пробації;  

знання та виконання  порядку й умов здійснення досудової, наглядової та 

пенітенціарної пробації щодо неповнолітніх і повнолітніх суб’єктів пробації; 

знання та вміння здійснювати соціально-виховні заходи із суб’єктами 

пробації, зокрема неповнолітніми; 

розуміння правових підстав та порядку залучення волонтерів для виконання 

завдань, пов’язаних з пробацією. 

3. Розуміння соціально-психологічних особливостей суб’єктів пробації  та 

готовність їх врахування у роботі: 

знання загальної характеристики вікової періодизації, розуміння  поняття 

«вікова криза» та психофізіологічних особливостей особистості (зокрема 

підлітків); 

вміння вибудовувати і підтримувати робочі стосунки із суб’єктами пробації, 

оцінювати, розуміти й інтерпретувати їхню поведінку;  

вміння оцінити критичні стани та ризики, які можуть виникати у клієнтів, та 

надати відповідну допомогу; 

встановлення зв'язку між травматичним досвідом та розвитком 

кримінальної поведінки; 
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знання особливості роботи із суб’єктами пробації різної статі та вміння 

вибудовувати свою роботу на ґендерно чуйних засадах; 

вміння оцінювати травматичний досвід суб’єктів пробації та вибудовувати 

роботу з урахуванням такого досвіду. 

4. Готовність здійснювати мотиваційне консультування: 

розуміння важливості та мети мотиваційного консультування;  

розуміння стадії змін поведінки та їх особливостей; 

володіння основними техніками інтерв’ювання в межах мотиваційного 

консультування; 

вміння обирати правильні стратегії, прийоми та техніки мотиваційного 

консультування з метою зміни поведінки суб’єкта пробації; 

вміння долати психологічний опір з боку суб’єкта пробації. 

5. Готовність проводити оцінку ризиків і потреб та управління ризиками: 

знання методики та особливостей складання оцінки ризику вчинення 

повторного кримінального правопорушення, вміння її застосовувати; 

знання методів збору та аналізу інформації про особистість обвинуваченого 

(засудженого); 

вміння проводити інтерв’ю із клієнтом, здійснювати оцінку потреб клієнтів; 

визначення особливостей віку та факторів, які впливають на розвиток 

кримінальної поведінки; 

вміння пов'язувати рівень впливу криміногенних факторів на поведінку 

обвинуваченого (засудженого); 

використання різних джерел інформації для заповнення форм оцінки;  

аналіз факторів ризику та визначення криміногенних потреб суб’єктів 

пробації. 

6. Готовність складати та представляти в суді досудову доповідь: 

знання змісту та форми досудової доповіді; 

вміння складати досудову доповідь. 

7. Здатність до управління справами, планування та реалізації плану: 
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обізнаність щодо особливостей управління справами та ведення записів у 

справі, супроводу справ суб’єктів пробації; 

вміння визначати цілі у роботі із суб’єктом пробації; 

вміння складати індивідуальний план та впроваджувати його разом із 

суб’єктом пробації з урахуванням його соціально-психологічних особливостей; 

здатність допомогти суб’єкту пробації розвинути необхідні вміння та 

навички, а також забезпечити доступ до відповідних ресурсів та служб, 

необхідних для подолання складних життєвих обставин; 

розуміння когнітивно-поведінкових підходів та специфіки їх використання 

в роботі з клієнтами служби пробації, а також вміння застосовувати окремі їх 

елементи; 

орієнтування у варіативності надання соціально-психологічних послуг 

суб’єктам пробації державними, громадськими, приватними установами та 

організаціями соціальної сфери; 

вміння організовувати та координувати партнерство й взаємодію з іншими 

соціальними інституціями, зокрема громадськими організаціями, залучати їх для 

надання послуг суб’єктам пробації; 

готовність здійснювати моніторинг та оцінку ефективності окремих 

втручань і ведення справи в цілому. 

V. Вимоги професії щодо удосконалення знань  

1. Працівники уповноваженого органу з питань пробації повинні проходити 

обов'язкове підвищення кваліфікації в установленому законодавством порядку.  

Працівники уповноваженого органу з питань пробації, які здійснюватимуть 

реалізацію пробаційних програм, мають володіти необхідними для цієї роботи 

знаннями та професійними навичками. 

2. З метою досягнення кращих показників роботи та професійного розвитку 

працівнику уповноваженого органу з питань пробації рекомендується  розвивати 

особистісні та удосконалювати ділові якості, зокрема: 

комунікабельність, тактовність, уважність та доброзичливість у спілкуванні; 

об'єктивність та неупередженість суджень; 
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толерантність;  

спостережливість; 

самостійність у пошуку рішень; 

дисциплінованість та відповідальність;  

активність у виконанні професійних завдань; 

прагнення до самовдосконалення, особистісного і професійного зростання.  
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Додаток Б 
 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Білоцерківський центр підвищення кваліфікації персоналу  

Державної кримінально-виконавчої служби України 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 

ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ТА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЩОДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ОСІБ СЕРЕДНЬОГО І СТАРШОГО 

НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ 

очно-заочної форми навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біла Церква - 2019 
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальну програму первинної професійної підготовки та формування професійних 

компетентностей реалізації пробаційних програм персоналу органу пробації створено 

відповідно до Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і 

начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 8 вересня 2015 року № 1675/5, Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, 

схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276, постанови Кабінету 

Міністрів України «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» від 07.07.2010 № 564, 

Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року, Законів України «Про освіту», «Про Державну 

кримінально-виконавчу службу України», «Про пробацію». 

Метою програми є приведення рівня фахової майстерності та посадово-функціональної 

компетентності персоналу органу пробації у відповідність до потреб та вимог суспільства і 

держави у зв’язку з створенням служби пробації в Україні, реалізацією Закону України «Про 

пробацію» та запровадженням європейських стандартів щодо застосування громадських 

санкцій та заходів. 

Завдання програми: 

удосконалити фахові знання для якісного виконання завдань служби пробації; 

сформувати фахову майстерність та посадово-функціональну компетентність персоналу 

органу пробації щодо застосування пробаційних методик і підходів у роботі з особами, які 

вчинили кримінальні правопорушення; 

підготовити персонал органу пробації до реалізації у практичній діяльності системи 

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

до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого; 

розвивати творчий потенціал персоналу органу пробації, його інтелектуальний 

загальнокультурний рівень; 

формувати прагнення до професійної творчості, самоосвіти, самовдосконалення та 

самореалізації. 

 

Програма реалізується на основі таких підходів: системний, андрагогічний, 

компетентнісний, особистісно-орієнтований, рефлексивно-творчий, рівнево-кваліфікаційний, 

диференційований, суб’єкт-суб’єктний, культуротворчий та принципів: пріоритетності людини, 

гуманізації, демократизації, науковості, варіативності, індивідуалізації, гнучкості і 

динамічності, пріоритету самостійності навчання, діалогізації, врахування досвіду, проблемно-

ситуативної організації навчання тощо. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративні, практичні, інтерактивні. 

Форма навчання: очно-заочна, що поєднує переваги очного та заочного навчання і 

забезпечує малу тривалість відриву слухача від професійної діяльності.  

Навчання проводиться на основі запровадження елементів Європейської кредитно-

трансферної системи.  

Структура навчання за очно-заочною формою навчання включає три етапи:  

I етап – очний; 

II етап – самостійна робота слухачів; 

III етап –очний. 

Тривалість етапів навчання слухачів за очно-заочною формою навчання встановлюється 

в межах: 

I етап – 126 годин: інструктивно-методичне заняття, вхідне діагностування, лекції, 

семінарські, практичні та тренінгові заняття з модулів правової, фахової та спеціалізованої 

компетентностей, 4 години діагностичного модуля; 
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IІ етап – 24 години щодо розроблення та підготовки випускної роботи до презентації і 

захисту. 

III етап – 58 годин: 48 – аудиторні заняття; 10 годин діагностичного модуля.  

Керована самостійна робота слухачів – три тижні (визначається з розрахунку 8 годин 

самостійної роботи на тиждень). 

Кількість годин для опрацювання кожної з тем, передбачених програмою, визначена 

кваліфікаційними характеристиками, навчально-тематичними планами відповідно до 

тривалості курсів, форми навчання та категорії слухачів. 

Навчально-тематичний план структуровано за 4 модулями: правова компетентність, 

фахова компетентність, спеціалізована компетентність та діагностичний модуль. 

Тематика та зміст навчальних дисциплін модулів правової та фахової компетентності 

передбачають: формування нових професійних компетентностей для виконання завдань 

пробації; оновлення та розширення знань слухачів про пробацію; організацію вивчення 

узагальнення та поширення позитивного міжнародного досвіду та нормативно-правової бази, 

яка регламентує діяльність органу пробації в Україні, з метою подальшої реалізації набутих 

знань у практичній діяльності; сприяння опануванню сучасним методам роботи з засудженими; 

забезпечують задоволення професійних запитів та інтересів слухачів щодо особливостей 

роботи з різними категоріями правопорушників. 

Тематика та зміст навчальних дисциплін модуля спеціалізованої компетентності 

забезпечує підготовку слухачів та надає знання з основ: порядку й умов проходження служби в 

Державній кримінально-виконавчій службі України; фізичної підготовки; безпеки 

життєдіяльності; інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності персоналу 

органу пробації. 

Діагностичний модуль є інваріантним, він сприяє виявленню рівня фахового зростання 

слухача, задоволенню потреби в обміні досвідом роботи та професійному спілкуванні. 

Самостійна робота слухача є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом підчас 

другого заочного етапу навчання між очними етапами навчання. Навчальний час, відведений 

для самостійної роботи, регламентується навчальним планом. Зміст самостійної роботи слухача 

визначається навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладачів. 

Кінцевою метою спеціалізованого курсу первинної професійної підготовки підвищення 

фахової кваліфікації персоналу органу пробації є зростання рівня фахових знань та професійної 

майстерності, збагачення їхнього творчого потенціалу, забезпечення формування тенденцій до 

саморозвитку. 
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КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

працівника органу пробації 

 

Професійні компетентності  

Повинен знати Повинен уміти 

Кваліфікаційні вимоги: відповідна повна вища освіта (спеціаліст, магістр) галузі знань 08 

Право, 05 Соціальні та поведінкові науки. Без вимог до стажу роботи. 

Правова компетентність 

 основні вимоги міжнародних нормативно-правових 

актів з питань дотримання прав людини та 

поводження із засудженими; 

 загальні положення кримінального, кримінального 

процесуального та кримінально-виконавчого 

законодавства України; 

 вимоги антикорупційного законодавства України; 

 вимоги нормативних документів, що регламентують 

діяльність персоналу пробації; 

 завдання та принципи пробації; 

 права та обов'язки суб’єктів пробації, а також 

працівників уповноваженого органу з питань 

пробації; 

 порядок складання та ведення службової 

документації; 

 порядок та умови здійснення досудової, наглядової 

та пенітенціарної пробації; 

 порядок здійснення соціально-виховних заходів із 

суб’єктами пробації; 

 правові підстави та порядок залучення волонтерів 

для виконання завдань, пов’язаних з пробацією; 

 особливості пробації щодо неповнолітніх. 

 застосовувати положення чинного законодавства, 

що регламентує діяльність пробації; 

 надавати кваліфіковану підтримку та 

дотримуватись прав та інтересів суб’єктів 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; 

 залучати волонтерів для виконання завдань 

пов’язаних з пробацією; 

 планувати свою роботу, правильно розподіляти 

сили та засоби, використовувати матеріально-

технічну базу тощо. 

Фахова компетентність 

 загальну характеристику вікової періодизації, 

поняття «вікова криза» та психофізіологічних 

особливостей особистості (зокрема підлітків); 

 особливості роботи із суб’єктами пробації різної 

статі та вміння вибудовувати свою роботу на 

ґендерно чуйних засадах; 

 важливість та мету мотиваційного консультування; 

 стадії змін поведінки та їх особливості; 

 основні техніки інтерв’ювання в межах 

мотиваційного консультування; 

 методики та особливості складання оцінки ризику 

вчинення повторного кримінального 

правопорушення; 

 методи збору та аналізу інформації про особистість 

обвинуваченого (засудженого); 

 зміст та форми досудової доповіді; 

 особливості управління справами та ведення записів 

у справі, супроводу справ суб’єктів пробації; 

 когнітивно-поведінкові підходи та специфіку їх 

використання в роботі з клієнтами служби пробації; 

 варіативність надання соціально-психологічних 

послуг суб’єктам пробації державними, 

 вибудовувати і підтримувати робочі стосунки із 

суб’єктами пробації, оцінювати, розуміти й 

інтерпретувати їхню поведінку; 

 оцінити критичні стани та ризики, які можуть 

виникати у клієнтів, та надати відповідну допомогу; 

 встановлювати зв'язок між травматичним досвідом 

та розвитком кримінальної поведінки; 

 оцінювати травматичний досвід суб’єктів пробації 

та вибудовувати роботу з урахуванням такого 

досвіду; 

 обирати правильні стратегії, прийоми та техніки 

мотиваційного консультування з метою зміни 

поведінки суб’єкта пробації; 

 долати психологічний опір з боку суб’єкта пробації; 

 застосовувати методики складання оцінки ризику 

вчинення повторного кримінального 

правопорушення; 

 проводити інтерв’ю із клієнтом, здійснювати оцінку 

потреб клієнтів; 

 визначати особливості віку та факторів, які 

впливають на розвиток кримінальної поведінки; 

 пов'язувати рівень впливу криміногенних факторів 
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громадськими, приватними установами та 

організаціями соціальної сфери; 

 методи роботи з засудженими, які мають проблеми з 

саморегуляцією та формування у них навичок 

управління гнівом; 

 методи роботи з засудженими щодо попередження 

насильства в сім’ї; 

 методику організації роботи щодо профілактики та 

подолання алкогольної/наркотичної залежності; 

 особливості організації роботи з різними 

категоріями правопорушників; 

 особливості проведення пробаційної роботи з 

особами, які звільняються з місць позбавлення волі; 

 особливості пробаційної роботи з особами, які 

мають психічні розлади; 

 порядок реалізації пробаційних програм. 

на поведінку обвинуваченого (засудженого); 

 аналізувати фактори ризику та визначати 

криміногенні потреби суб’єктів пробації; 

 використовувати різні джерела інформації для 

заповнення форм оцінок; 

 складати та заповнювати форми оцінок ризику 

вчинення повторного кримінального 

правопорушення; 

 складати досудову доповідь; 

 визначати цілі у роботі із суб’єктом пробації; 

 складати індивідуальний план та впроваджувати 

його разом із суб’єктом пробації з урахуванням 

його соціально-психологічних особливостей; 

 допомагати суб’єкту пробації розвинути необхідні 

вміння та навички, а також забезпечити доступ до 

відповідних ресурсів та служб, необхідних для 

подолання складних життєвих обставин; 

 застосовувати окремі елементи когнітивно-

поведінкових підходів у роботі з клієнтами служби 

пробації; 

 організовувати та координувати партнерство й 

взаємодію з іншими соціальними інституціями, 

зокрема громадськими організаціями, залучати їх 

для надання послуг суб’єктам пробації; 

 здійснювати моніторинг та оцінку ефективності 

окремих втручань і ведення справи в цілому; 

 реалізовувати пробаційні програми; 

 здійснювати оцінку результатів проходження 

пробаційних програм; 

 застосовувати різні методи роботи з засудженими, 

які мають проблеми з контролем гніву, формувати у 

них навички управління гнівом; 

 використовувати методи роботи з засудженими 

щодо попередження насильства в сім’ї; 

 реалізовувати методику організації роботи щодо 

профілактики та подолання алкогольної 

/наркотичної залежності; 

 враховувати особливості роботи з різними 

категоріями правопорушників та планувати роботу 

з ними; 

 організовувати та реалізовувати пробаційну роботу 

з особами, які звільняються з місць позбавлення 

волі; 

 проводити пробаційну роботу з особами, які мають 

психічні розлади. 

Спеціалізована компетентність 

 законодавчу основу та умови проходження служби в 

Державній кримінально-виконавчій службі України; 

 прийомами рукопашного бою; 

 порядок надання домедичної допомоги; 

 шляхи передачі, ознаки та профілактику 

туберкульозу, вірусних гепатитів А, В та С, 

ВІЛ/СНІДу; 

 дії персоналу пробації при виникненні надзвичайних 

ситуації природного та техногенного характеру. 

 організовувати та брати участь у профілактичних 

заходах щодо нерозповсюдження ВІЛ/СНІДу серед 

засуджених; 

 володіти прийомами рукопашного бою; 

 користуватися засобами індивідуального і 

колективного захисту при виникненні надзвичайних 

ситуації природного та техногенного характеру. 

 

Розвиток загальних професійних компетентностей та особистісних якостей 

 Особистісні та ділові якості  комунікабельність, тактовність, уважність та 
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доброзичливість у спілкуванні; 

 об'єктивність та неупередженість суджень; 

 толерантність;  

 спостережливість; 

 самостійність у пошуку рішень; 

 дисциплінованість та відповідальність;  

 активність у виконанні професійних завдань; 

 прагнення до самовдосконалення, особистісного і 

професійного зростання. 

 Здатність використовувати сучасні інформаційно-

комп’ютерні технології 

 Знання особливостей та вміння впевнено 

використовувати інформаційно-комп’ютерні технології 

(ПК (MS Office, Internet)), офісну техніку, електронні 

законодавчі бази. 

 Лідерство та командна робота  Вміння обґрунтовувати власну позицію, працювати на 

досягнення кінцевих результатів; 

 працювати з позиції лідера, радника, помічника, 

виконувати діяльність як під керівництвом лідера, так і 

як лідер; 

 делегувати свої повноваження іншим, брати 

відповідальність та розподіляти відповідальність за 

спільний результат роботи.  

 Готовність до прийняття ефективних рішень   Вміння вирішувати комплексні завдання та працювати в 

умовах мультизадачності; 

 вміння працювати з великими масивами інформації; 

 вміння ефективно використовувати ресурси; 

 вміння встановлювати цілі, пріоритети та орієнтири, а 

також планувати їх досягнення. 

 Здатність до ефективної комунікації  Усвідомлення цінності комунікації як складової 

професійної діяльності;  

 вміння здійснювати вплив на суб’єктів професійної 

діяльності;  

 усвідомлення етичних норм, знання правил здійснення 

міжособистісної взаємодії засобами вербальної та 

невербальної комунікації;  

 вміння встановлювати ефективні контакти на засадах 

довіри як із суб’єктами пробації, так і з колегами та 

партнерами; 

 вміння лаконічно і зрозуміло для співрозмовника 

висловлювати свої думки, аргументувати свою позицію; 

 готовність до публічних виступів. 

 Сприйняття змін 
 здатність сприймати зміни та змінюватись; 

 вміння оцінювати ефективність здійснених 

змін. 

 Здатність до аналізу і синтезу  здатність забезпечувати ефективний пошук, аналізувати 

та структурувати інформацію, ухвалювати рішення на 

основі логічних аргументів і перевірених фактів; 

 вміння визначати, отримувати, аналізувати та 

поєднувати інформацію з різних джерел, документів та 

текстів;  

 готовність застосовувати у процесі професійної 

діяльності різні інформаційні ресурси та професійні 

інструменти, що дають змогу проектувати рішення  

соціальних проблем і практичних завдань. 

 Дотримання етичних стандартів роботи  готовність до абсолютного дотримання моральних норм 

та етичних принципів професійної діяльності. 
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Н А В Ч А Л Ь Н И Й  П Л А Н  

первинної професійної підготовки та формування професійних компетентностей реалізації пробаційних програм персоналу органу пробації 

очно-заочної форми навчання (загальна підготовка 208 годин) 
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Модуль № 1. Правова компетентність 1.4 42 42 32 10           

З.М. 1.1 Уповноважений орган з питань пробації – передумови створення, завдання та функції. Загальна 

характеристика Закону України «Про пробацію». 
 2 2 2            

З.М. 1.2 Профіль професійної компетентності працівника пробації, етика професійної діяльності.  2 2 2            

З.М. 1.3  Загальна характеристика міжнародних стандартів і рекомендацій щодо застосування не 

пов’язаних із позбавленням волі 
 2 2 2            

З.М. 1.4 Досвід діяльності служб пробації в Європі.  2 2 2            

З.М. 1.5 Основи кримінального та. кримінально-виконавчого права України.  2 2 2            

З.М. 1.6 Основи кримінального процесуального права України.  2 2 2            

З.М. 1.7 Порядок здійснення досудової пробації.  4 4 2 2*           

З.М. 1.8 Порядок здійснення наглядової пробації.  4 4 2 2             

З.М. 1.9 Організація діяльності волонтерів пробації.  2 2 2            

З.М. 1.10 Порядок здійснення пенітенціарної пробації.  2 2 2            

З.М. 1.11 Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю та штрафів. 
 4 4 2 2*           

З.М. 1.12 Громадські роботи як вид кримінального покарання та адміністративного стягнення. Суспільно 

корисні роботи. 
 4 4 2 2*           
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З.М. 1.13 Порядок виконання покарання у виді виправних робіт.  2 2 2            

З.М. 1.14 Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням. 

 4 4 2 2*           

З.М. 1.15 Порядок направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання. 
 2 2 2            

З.М. 1.16 Дотримання вимог антикорупційного законодавства України персоналом ДКВС України.  2 2 2            

Модуль № 2. Фахова компетентність 3.1 106 66 4  2 60    40  40   

З.М. 2.1 Вхідне інструктивно-методичне заняття. Вхідне діагностування.  2 2   2          

З.М. 2.2 Психологічні особливості засуджених.  2 2 2            

З.М. 2.3 Комунікативні навички та мотиваційне консультування.  10 10    10*         

З.М. 2.4 Оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення повнолітнього 

засудженого (обвинуваченого). Підготовка досудової доповіді. 
 18 16    16    2  2   

З.М. 2.5 Оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітнього 

засудженого (обвинуваченого). Підготовка досудової доповіді. 
 10 8    8    2  2   

З.М. 2.6 Управління справами (кейс-менеджмент).  8 8    8*         

З.М. 2.7 Когнітивно-поведінкове втручання та просоціальне моделювання.  6 6    6         

З.М. 2.8 Сутність та реалізація пробаційних програм.  2 2 2            

З.М. 2.9 Особливості проведення групових та індивідуальних занять у межах реалізації пробаційних 

програм. 
 8         8  8   

З.М. 2.10 Пробаційна програма «Подолання агресивної поведінки».  8         8  8   

З.М. 2.11   Пробаційна програма  «Зміна прокримінального мислення».  8         8  8   

З.М. 2.12   Пробаційна програма «Попередження вживання психоактивних речовин».  8         8  8   

З.М. 2.13  Основи пробаційної програми «Формування життєвих навичок».  2         2  2   

З.М. 2.14 Особливості та інструменти оцінки результатів проходження пробаційних програм.  2         2  2   

З.М. 2.15 Особливості роботи з особами, які скоїли злочини сексуального характеру. Захист дітей.  4 4    4         

З.М. 2.16 Особливості роботи з особами, які звільняються з місць позбавлення волі.  4 4    4         

З.М. 2.17 Особливості роботи з особами, які мають психічні розлади.  4 4    4         

Модуль № 3. Спеціалізована компетентність 0.7 20 14 6 8      6 4 2   
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З.М. 3.1. Організація діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України 0.1 2         2 2    

З.М. 3.1.1  Порядок та умови проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України.  2         2 2    

З.М. 3.2. Фізична підготовка 0.2 6 6  6           

З.М. 3.2.1 Рукопашний бій. Кидки та утримання.  2 2  2           

З.М. 3.2.2 Рукопашний бій. Визволення від захватів.  2 2  2           

З.М. 3.2.3 Рукопашний бій. Обеззброєння.  2 2  2           

З.М. 3.3. Безпека життєдіяльності 0.3 8 6 6       2 2    

З.М. 3.3.1 Надання домедичної допомоги у разі виникнення опіків, відморожень, отруєнь, кровотеч та 

травм. 
 2 2 2            

З.М. 3.3.2 ВІЛ/ СHІД, профілактика інфікування.   2 2 2            

З.М. 3.3.3 Інфекції, що передаються статевим шляхом. Вірусні гепатити А, В та С. Туберкульоз: ознаки, 

шляхи передачі, запобігання інфікуванню. 
 2 2 2            

З.М. 3.3.4 Дії при надзвичайних ситуаціях. Засоби і заходи індивідуального та колективного захисту.  2         2 2    

З.М. 3.4. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності персоналу пробації 0.2 4 2  2      2  2   

З.М. 3.4.1 Прикладне програмне забезпечення. Робота з офісними програмами.  4 2  2      2  2   

Модуль № 4.  Виконання практичного завдання 0.8 24       24 24      

З.М. 4.1 Виконання випускної роботи.  24       24 24      

Модуль № 5. Діагностичний 0.5 16 4     4   10   2 10 

З.М. 5.1 Захист випускної роботи.  8         8   2 6 

З.М. 5.2. Залік з реалізації пробаційних програм.  2         2    2 

З.М. 5.3. Диференційований залік з модуля правової компетентності.  4 4     4        

З.М. 5.4 Залік з безпеки життєдіяльності.  2         2    2 

Разом 6.5 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                126      24  58     
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

первинної професійної підготовки персоналу органу пробації 

208 годин: 184 години – аудиторні, 24 години – самостійна робота слухачів 

№ 

тем 

Назва дисципліни  

та перелік питань 

Прізвище, 

ініціали 

викладача 

В
сь

о
г
о

  

а
у

д
и

т
о

р
н

и
х

 г
о

д
и

н
 Аудиторні 

С
а

м
о

ст
ій

н
а

  

р
о

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
сь

к
і 

Т
р

ен
ін

г
и

 

І. Модуль правової компетентності  42 32 10 - - 

1.  

Уповноважений орган з питань пробації – передумови 

створення, завдання та функції. Загальна 

характеристика Закону України «Про пробацію» 
 2 2 - - - 

П
и

та
н

н
я
 

Організаційно-правові передумови створення 

уповноваженого органу з питань пробації. 

Організаційно-штатна структура уповноваженого органу з 

питань пробації. 

Завдання та функції уповноваженого органу з питань 

пробації. Основні права підрозділу пробації та його 

керівників. 

Поняття, мета, завдання та принципи пробації. 

Особливості національної моделі пробації, види пробації, 

підстави застосування пробації. 

Правовий статус суб’єктів пробації. 

      

2.  

Профіль професійної компетентності працівника 

пробації. Етика в професійній діяльності 

персоналу органу пробації 

 2 2 - - - 

П
и

та
н

н
я
 

Професійна компетентність. Структура професійної 

компетенції працівника органу пробації. 

Знання, уміння та навички та особисті якості персоналу 

органу пробації. 

Професійна етика. 

Моральні принципи проходження служби. 

      

3.  
Загальна характеристика міжнародних стандартів і 

рекомендацій щодо не пов’язаних з позбавленням волі 
 2 2 - - - 

П
и

та
н

н
я
 

Міжнародні стандарти поводження із засудженими, як 

норми, принципи і рекомендації в галузі виконання 

покарань і діяльності органів та установ виконання 

покарань. 

Міжнародні стандарти щодо правових санкцій, 

альтернативних тюремному ув’язненню, викладені у 

міжнародних документах. 

Стандарти пробації Ради Європи. 

      

4.  Досвід діяльності служб пробації в  країнах Європи.  
 2 2 - - - 

П
и

та
н

н
я
 

Досвід діяльності служби пробації Великої Британії. 

Досвід Служби тюрем і пробації Королівства Швеції. 

Досвід діяльності служби пробації Грузії. 

Досвід діяльності служби пробації Східної Європи. 
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5.  
Основи кримінального та кримінально-виконавчого 

права України 
 2 2 - - - 

П
и

та
н

н
я
 

Поняття та завдання кримінального права України. 

Кримінальний кодекс України та його загальна 

характеристика. 

Поняття, ознаки та склад злочину. Класифікація злочинів за 

ступенем тяжкості. 

Поняття та мета кримінального покарання. Види покарань.  

Поняття та завдання кримінально-виконавчого права 

України. Кримінально-виконавчий кодекс України та його 

загальна характеристика. 

Призначення та завдання органів і установ виконання 

покарань.  

      

6.  
Основи кримінального процесуального права України  2 2 - - - 

П
и

та
н

н
я
 

Поняття та завдання кримінального процесуального права 

України. Кримінальний процесуальний кодекс України та 

його загальна характеристика. 

Стадії кримінального провадження. 

Види запобіжних заходів. 

Представник персоналу органу пробації, як учасник 

кримінального провадження. 

      

7.  Порядок здійснення досудової пробації 
 4 2 2* - - 

П
и

та
н

н
я
 

Поняття досудової пробації.  

Порядок складення та подання досудової доповіді. Зміст 

досудової доповіді, яка готується персоналом органу 

пробації.  

Участь обвинуваченого у підготовці досудової доповіді. 

Особливості досудової доповіді щодо неповнолітніх. 

      

8.  Порядок здійснення наглядової  пробації 
 4 2 2 - - 

П
и

та
н

н
я
 

Поняття наглядової пробації. 

Порядок здійснення наглядових заходів щодо суб’єктів 

пробації. 

Порядок здійснення соціально-виховних заходів щодо 

суб’єктів пробації. Порядок складання індивідуального 

плану роботи з засудженою особою. 

Порядок реалізації пробаційних програм. 

      

9.  Організація діяльності волонтерів пробації   2 2 - - - 

П
и

та
н

н
я
 

Напрями волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, 

організація діяльності волонтерів пробації. 

Права та обов’язки органу пробації під час залучення до 

своєї діяльності волонтерів пробації  

Права, обов’язки волонтерів пробації, організація 

волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією. 

Права та обов’язки засуджених, до роботи з якими 

залучаються волонтери пробації. 

      

10.  Порядок здійснення пенітенціарної пробації 
 2 2  - - 
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П

и
та

н
н

я
 

Поняття пенітенціарної пробації. 

Порядок взаємодії установ виконання покарань, органу 

пробації та суб’єктів соціального патронажу під час 

підготовки до звільнення засуджених до обмеження волі  

або позбавлення волі на певний строк. 

Повноваження установ виконання покарань, органу 

пробації, та суб’єктів соціального патронажу під підготовки 

до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 

      

11.  
Порядок виконання покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю та штрафів 

 4 2 2* - - 

П
и

та
н

н
я
 

Загальна характеристика кримінального покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю. 

Порядок виконання покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Функції, які здійснює персонал органу пробації під час 

виконання покарання у виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю. 

Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем роботи осіб, 

засуджених до покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Порядок виконання  покарання у виді штрафів та функції, 

які здійснює персонал органу пробації під час виконання 

покарання у виді штрафів. 

      

12.  
Порядок виконання кримінальних покарань та 

адміністративних санкцій у виді громадських робіт. 

Суспільно корисні роботи 

 4 2 2* - - 

П
и

та
н

н
я
 

Загальна характеристика кримінального покарання у виді 

громадських робіт. 

Порядок виконання покарання у виді громадських робіт та 

функції, які здійснює персонал органу пробації під час 

виконання покарання у виді громадських робіт. 

Обчислення строку відбування покарання. 

Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу,  на яких засуджені особи 

відбувають покарання у виді громадських робіт. 

Порядок виконання адміністративних стягнень у виді 

громадських робіт. 

Порядок виконання адміністративного стягнення у 

виді суспільно корисних робіт. 

      

13.  Порядок виконання покарання у виді виправних робіт 
 2 2 - - - 

П
и

та
н

н
я
 

Загальна характеристика кримінального покарання у виді 

виправних робіт. 

Порядок виконання покарання у виді виправних робіт. 

Функції, які здійснює персонал органу пробації під час 

виконання покарання у виді виправних робіт. 

Обчислення строку відбування покарання. 

      

14.  
Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням 
 4 2 2* - - 
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П

и
та

н
н

я
 

Загальна характеристика звільнення від відбування 

кримінального покарання.  

Функції, які здійснює персонал органу пробації щодо 

контролю за поведінкою засуджених, які перебувають на 

обліку. 

Обов’язки осіб звільнених від відбування покарання з 

випробуванням, вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років. 

Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання 

з випробуванням, та звільнених від відбування покарання 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 

років. 

      

15.  
Порядок направлення засуджених до обмеження волі 

для відбування покарання 
 2 2 - - - 

П
и

та
н

н
я
 

Загальна характеристика кримінального покарання у виді  

обмеження волі. 

Порядок направлення засуджених до обмеження волі для 

відбування покарання. 

Порядок оформлення матеріалів. 

Підстави та порядок зняття з обліку осіб, засуджених до 

покарання у виді обмеження волі. 

      

16.  
Дотримання вимог антикорупційного законодавства 

України персоналом ДКВС України 
 2 2 - - - 

П
и

та
н

н
я
 

Загальна характеристика Закону України «Про запобігання 

корупції». 

Поняття корупції та її суспільної небезпечності. 

Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції». 

Види відповідальності за порушення антикорупційного 

законодавства.  

Заходи, спрямовані на запобігання та протидію корупції. 

      

ІІ. Модуль фахової компетентності 
 108 6 - 102  

1.  
Вхідне інструктивно-методичне заняття. Вхідне 

діагностування 
 2 - - 2 - 

2.  Психологічні особливості засуджених 
 2 2 - - - 

П
и

та
н

н
я
 

Поняття про «особистість», «особистість, що скоїла 

злочин» та «злочинна особистість». 

Структура особистості. 

Складові психіки. Особливості психічних процесів людини. 

Психічні стани та їх характеристика. 

Індивідуально-психологічні властивості особистості: 

темперамент, характер, здібності, спрямованість.  

 2 2 - - - 

3.  
Комунікативні навички та мотиваційне 

консультування 
      

П
и

та
н

н
я
 

Мотивація та складові протиправної поведінки. 

Стадії зміни поведінки: мета та зміст роботи персоналу 

органу пробації. 

Мотиваційне консультування: поняття, мета, принципи. 

Прийоми та техніки мотиваційного консультування. 

Опір в роботі з клієнтами пробації. 

Стратегії мотиваційного консультування. 

 10 - - 10* - 
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4.  
Оцінка ризиків вчинення повторного кримінального 

правопорушення повнолітнім засудженим 

(обвинуваченим). Підготовка досудової доповіді 

      

П
и

та
н

н
я
 

Інструмент оцінки ризиків вчинення повторного 

кримінального правопорушення: поняття, принципи 

правильності оцінки, мета та завдання.  

Фактори ризику. Принципи ефективного втручання.  

Скорочена та повна форма оцінки ризиків: особливості та 

структура.  

Джерела отримання інформації.  

Скорочена форма оцінки ризиків вчинення повторного 

кримінального правопорушення: техніка заповнення. 

Особливості підготовки та складання досудової доповіді.  

Визначення рівня ризику вчинення повторного 

кримінального правопорушення та ризику небезпеки для 

суспільства.  

Повна форма оцінки ризику вчинення повторного 

кримінального  правопорушення: техніка заповнення. 

 18 - - 18 - 

5.  
Оцінка ризиків вчинення повторного кримінального 

правопорушення неповнолітнім засудженим 

(обвинуваченим). Підготовка досудової доповіді 

      

П
и

та
н

н
я
 

Теоретичні основи кримінальної поведінки неповнолітньої 

особи.  

Гендерні відмінності у роботі з хлопцями і дівчатами. 

Основні фактори ризику.  

Фактори сприйняття та захисні фактори.  

Ключові принципи втручання. 

Методика оцінки ризику вчинення повторного 

кримінального правопорушення неповнолітньою особою. 

Особливості підготовки та складання досудової доповіді. 

 10 - - 10 - 

6.  Управління справами (кейс-менеджмент) 
      

П
и

та
н

н
я
 

Поняття управління справами (кейс-менеджмент). 

Практичні аспекти застосування кейс-менеджменту. 

Постановка цілей «SMART» /(Удачі).  

Визначення завдань та заходів індивідуального плану 

роботи. 

Складання індивідуального плану роботи з суб’єктом 

пробації.  

 

 8 - - 8* - 

7.  
Когнітивно-поведінкове втручання та просоціальне 

моделювання 
      

П
и

та
н

н
я
 

Розгляд когнітивно-поведінкових підходів як сполучної 

ланки між оцінюванням і плануванням. 

Поведінкові теорії. Когнітивні теорії. Теорії соціального 

навчання. 

Когнітивні викривлення (нейтралізація): поняття та типи. 

Когнітивний дисонанс. 

Формування когнітивних навичок: прийоми та техніки. 

Моделювання просоціальної поведінки за допомогою 

формування когнітивних навичок. 

 6 - - 6 - 
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8.  Сутність та реалізація пробаційних програм. 
      

П
и

та
н

н
я
 

Сутність, мета та завдання пробаційних програм, 

особливості впровадження.  

Перелік заходів щодо реалізації пробаційних програм: 

етапи реалізації пробаційної програми, роль куратора 

пробаційної програми, невиконання суб’єктом  пробації  

заходів, передбачені пробаційною програмою тощо. 

 2 2 - - - 

9.  
Особливості проведення групових та індивідуальних 

занять у межах реалізації пробаційних програм. 
      

П
и

та
н

н
я
 

Особливості проведення занять із суб’єктами пробації в 

індивідуальній та груповій формах. 

Основні навичками та вміннями ефективного ведучого. 

Засади проведення індивідуальних занять та організації 

спілкування з учасниками. 

Засади проведення групових занять та управляння 

груповою динамікою. 

 8 - - 8 - 

10.  
Пробаційна програма «Подолання агресивної 

поведінки» 
      

П
и

та
н

н
я
 Коротка характеристика та опис програми «Подолання 

агресивної поведінки»: мета та завдання/функції програми. 

Розгляд окремих тем та вправ в межах програми, 

відпрацювання їх проведення.  

 

 8 - - 8 - 

11.  
Пробаційна програма «Зміна прокримінального 

мислення» 
      

П
и

та
н

н
я
 

Коротка характеристика та опис програми «Зміна 

прокримінального мислення»: мета та завдання/функції 

програми. 

 Розгляд окремих тем та вправ в межах програми, 

відпрацювання їх проведення.  

 

 8 - - 8 - 

12.  
Пробаційна програма «Попередження вживання 

психоактивних речовин» 
      

П
и

та
н

н
я
 

Коротка характеристика та опис програми «Попередження 

вживання психоактивних речовин»: мета та 

завдання/функції програми.  

Розгляд окремих тем та вправ в межах програми, 

відпрацювання їх проведення. 

 

 8 - - 8 - 

13.  
Основи пробаційної програми «Формування життєвих 

навичок» 
      

П
и

та
н

н
я
 

Успішне спілкування. 

Сім’я та цінності. 

Освіта та працевлаштування. 

Цілепокладання та побудова життєвих планів. 

 2 - - 2 - 

14.  
Особливості та інструменти оцінки результатів 

проходження пробаційних програм 
      

П
и

та
н

н
я
 

Форми, що використовуються для оцінки результатів 

проходження пробаційної програми. 

Підготовка висновку про виконання заходів, передбачених 

пробаційною програмою, та здійснення оцінки результатів 

проходження пробаційної програми. 

Ступінь досягнення учасниками мети програми: високий, 

середній, низький. 

 2 - - 2 - 

15.  
Особливості роботи з особами, які скоїли злочини 

сексуального характеру. Захист дітей 
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П

и
та

н
н

я
 Стан злочинності на сексуальному підґрунті в Україні та 

світі.  

Гендерний аспект у злочинах сексуального характеру. 

Статеві злочини щодо дітей.  

Захист дітей при супроводі справи клієнта.  

 4 - - 4 - 

16.  
Особливості роботи з особами, які звільняються з місць 

позбавлення волі 
      

П
и

та
н

н
я
 

Організація соціально-виховної роботи із засудженими в 

установах виконання покарань щодо реалізації програми 

диференційованого виховного впливу на засуджених 

«Підготовка до звільнення».   

Методика реалізації міжнародних програм роботи з 

особами, які звільняються з місць позбавлення волі. 

 4 - - 4 - 

17.  
Особливості роботи з особами, які мають психічні 

розлади 
      

П
и

та
н

н
я
 

Поняття «психічне здоров’я» та класифікація психічних 

розладів. 

Психічний розлад як криміногенний фактор. 

Взаємодія служби пробації із службами психологічної 

допомоги. 

 4 - - 4 - 

ІІІ. Модуль спеціалізованої компетентності 
 20 10  10  

Організація діяльності персоналу Державної  

кримінально-виконавчої служби України 
      

1. Порядок та умови проходження служби в Державній 

кримінально-виконавчій службі України 
      

П
и

та
н

н
я
 

Поняття проходження служби та просування по службі в 

ДКВС України. 

Тривалість службового часу і часу відпочинку, надання 

особам рядового і начальницького складу ДКВС України 

відпусток. 

Грошове забезпечення та державний захист осіб рядового і 

начальницького складу ДКВС України. 

Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького 

складу ДКВС України. 

Підстави звільнення зі служби осіб рядового і 

начальницького складу ДКВС України. 

 2 2 - - - 

Фізична підготовка 
      

1.  Рукопашний бій. Кидки та утримання 
      

П
и

та
н

н
я
 

Кидок при підході спереду важелем руки на зовні й у 

середину та при підході спереду за допомогою задньої 

підніжки. 

Удушення плечем та передпліччям за шию при підході 

ззаду та утримання. 

 2 - - 2 - 

2.  Рукопашний бій. Визволення від захватів 
      

П
и

та
н

н
я
 

Визволення від захвату одягу на грудях. 

Визволення від захвату тулубу з руками та без рук спереду 

і ззаду. 

Визволення при обхваті шиї плечем і передпліччям ззаду. 

 2 - - 2 - 

3.  Рукопашний бій. Обеззброєння 
      



246 

 
П

и
та

н
н

я
 

Обеззброєння при загрозі пістолетом спереду та ззаду. 

Обеззброєння при ударах ножем зверху, знизу, збоку, 

навідліг, прямого удару ножем в груди. 

 2 - - 2 - 

Безпека життєдіяльності       

1.  
Надання домедичної допомоги у разі виникнення опіків, 

відморожень, отруєнь, кровотеч та травм 
      

П
и

та
н

н
я
 

Загальні положення про охорону праці.  

Профілактика травматизму та професійних захворювань. 

Поняття про надання домедичної допомоги. 

Порядок надання домедичної допомоги у разі виникнення 

опіків, відморожень, отруєнь. 

Види кровотеч. Засоби зупинки кровотеч. 

Домедична допомога при травмах. 

 2 2 - - - 

2.  ВІЛ/СHІД, його профілактика, інфікування 
      

П
и

та
н

н
я
 

Ситуація щодо поширеності  ВІЛ-інфекції в Україні. 

Шляхи передачі, ознаки, профілактика і лікування ВІЛ-

інфекції та СНІДу. Алгоритм раннього виявлення груп 

підвищеного ризику та залучення до програм профілактики 

та лікування. 

Подолання стигми та дискримінації, негативного ставлення 

до людей, які живуть з ВІЛ/СНіД, а також до представників 

груп найвищого ризику інфікування, як важлива складова 

припинення епідемії. 

Соціальний захист ВІЛ-інфікованих осіб та безпека 

персоналу органів пробації. 

 2 2 - - - 

3.  
Інфекції, що передаються статевим шляхом. Вірусні 

гепатити А, В та С. Туберкульоз: ознаки, шляхи 

передачі, запобігання інфікування 

      

П
и

та
н

н
я
 

Вірусні гепатити А, В та С, шляхи передачі, ознаки та їх 

профілактика. 

Профілактичні щеплення проти гепатиту В. 

ІПСШ: сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, герпес.  

Ознаки ІПСШ та їх профілактика. 

Епідеміологія туберкульозу.  

Шляхи передачі, ознаки та профілактика туберкульозу. 

Виявлення та діагностика туберкульозу. 

Лікування хворих на туберкульоз та безпека персоналу 

органів пробації, які працюють з хворими на туберкульоз. 

 2 2 - - - 

4.  
Дії при надзвичайних ситуаціях. Засоби і заходи 

індивідуального та колективного захисту 
      

П
и

та
н

н
я
 

Нормативно-правові документи щодо цивільного захисту в 

органу пробації. 

Головні завдання та структура єдиної державної системи 

цивільного захисту України. 

Основні поняття про надзвичайні ситуації, порядок 

оповіщення про них. Дії населення та персоналу органу 

пробації у випадках виникнення надзвичайних ситуацій. 

Використання засобів і заходів індивідуального та 

колективного захисту. 

Порядок проведення евакуації. 

 2 2 - - - 

Інформаційно-комунікаційні технології у професійній 

діяльності персоналу пробації 
      

1.  
Прикладне програмне забезпечення. Робота з офісними 

програмами 
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П

и
та

н
н

я
 

Системи опрацювання текстів. Робота з текстовими 

файлами. Введення, редагування та форматування тексту. 

Використання буферу обміну. Робота з контекстами – 

пошук, заміна, перенесення, копіювання. Використання 

таблиць у текстах. Робота з графічними об’єктами. 

Електронні таблиці та їх призначення. Робота з файлами 

електронних таблиць. Введення й редагування числової, 

текстової інформації. Форматування таблиць. 

Використання формул та функцій. 

 4 - - 4 - 

V. Діагностичний модуль 
 16     

Консультація 
 2 - - - - 

Захист випускної роботи 
 6 - - - - 

Залік з реалізації пробаційних програм 
 2 - - - - 

Диференційований залік з модуля правової компетентності  4 - - - - 

Залік з безпеки життєдіяльності  2 - - - - 

Загальна кількість годин: 208 
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ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ  

З МОДУЛЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

1. Поняття злочину. Види кримінальних покарань. 

2. Порядок здійснення наглядової пробації щодо засуджених до покарання у виді 

громадських робіт. 

3. Поняття пробації. Мета пробації. 

4. Учасники кримінального провадження. Види запобіжних заходів. 

5. Порядок здійснення наглядової  пробації щодо засуджених до покарання у виді 

виправних робіт. 

6. Види органів та установ виконання покарань.  

7. Порядок здійснення наглядової пробації щодо осіб звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. 

8. Порядок здійснення наглядової пробації щодо засуджених до покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

9. Поняття корупції та її суспільної небезпечності. 

10. Порядок здійснення наглядової пробації щодо звільнених від відбування покарання 

вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років. 

11. Порядок та умови здійснення досудової пробації. 

12. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості. 

13. Порядок та умови здійснення пенітенціарної пробації. 

14. Правові підстави та порядок направлення засуджених до обмеження волі для 

відбування покарання до виправних центрів; 

15. Правові підстави та порядок  виконання адміністративного стягнення у виді 

громадських робіт. 

16. Особливості здійснення наглядової пробації щодо неповнолітніх звільнених від 

відбування покарання з випробуванням. 

17. Обов’язки осіб засуджених до покарання у виді виправних робіт. Що вважається 

ухиленням від відбування покарання у виді виправних робіт. 

18. Які заходи, альтернативні тюремному ув'язненню, передбачено в «Токійських 

правилах».  

19. Обов’язки осіб засуджених до покарання у виді громадських робіт. Що вважається 

ухиленням від відбування покарання у виді громадських робіт.  

20. Обов’язки осіб засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю. 

21. Хто такий «викривач» і який його захист передбачено відповідно до  положень Закону 

України «Про запобігання корупції»? 

22. Порядок здійснення контролю за виконанням покарання у виді  позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

23. Поняття та сутність волонтерської діяльності в пробації. 

24. Які встановлено обмеження щодо одержання подарунків відповідно до положень 

Закону України «Про запобігання корупції»?  

25. Порядок складання досудової доповіді. Участь обвинуваченого у складанні досудової 

доповіді. 

26. Обов’язки вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років. Правові 

підстави та порядок направлення до суду подання про скасування іспитового строку. 

27. Основний зміст Правил Ради Європи про пробацію. 

28. Обов’язки осіб звільнених від відбування покарання з випробуванням.  

29. Підстави та зміст соціально-виховних заходів в пробації 

30. Правові підстави та порядок направлення до суду подання про скасування іспитового 
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строку.  

31. Порядок складання досудової доповіді на неповнолітнього обвинуваченого. Участь 

обвинуваченого у складанні досудової доповіді. 

32. Підстави та порядок зняття з обліку осіб, засуджених до покарання у виді обмеження 

волі. 

33. Права, обов’язки волонтерів пробації, організація волонтерської діяльності, пов’язаної 

з пробацією. 

34. Особливості досудової доповіді щодо неповнолітніх. 

35. Напрями волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, організація діяльності 

волонтерів пробації. 
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ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ ЗА МЕТОДОМ CASE-STUDY 

 

ТЕМИ ВИПУСКНИХ РОБІТ - КЕЙСІВ З ОЦІНКИ РИЗИКУ ВЧИНЕННЯ ПОВТОРНОГО 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ: 

 

1. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми 

особами, особливості складання плану та ведення випадку. Заповнити Форму оцінки на 

неповнолітню особу, яка має високий рівень ризику по наступних криміногенних факторах: 

стосунки в сім’ї, вживання психоактивних речовин, ставлення до правопорушень. Даний 

клієнт має емоційні проблеми, існують конфлікти між батьками та неналежні умови 

проживання. 

Визначити цілі роботи з неповнолітньою особою. Скласти план індивідуальної роботи з 

нею, в якому зазначити заплановані дії для неповнолітньої особи та для працівника, який з 

нею працює. 

2. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми 

особами, особливості складання плану та ведення випадку. Заповнити Форму оцінки на 

неповнолітню особу, яка має високий рівень ризику по наступних криміногенних факторах: 

освіта, навчання і працевлаштування; дозвілля і відпочинок, стосунки з друзями та 

однолітками. Даний клієнт отримав емоційну травму в сім’ї, має особисті інтереси та 

захоплення. 

Визначити цілі роботи з неповнолітньою особою. Скласти план індивідуальної роботи з 

нею, в якому зазначити заплановані дії для неповнолітньої особи та для працівника, який з 

нею працює. 

3. Оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми 

особами, особливості складання плану та ведення випадку. Заповнити Форму оцінки на 

неповнолітню особу, яка має середній рівень ризику по наступних  криміногенних факторах: 

дозвілля і відпочинок, ставлення до правопорушень. Виявлено високий рівень ризику по 

факторах: особисті якості та поведінка (дефіцит когнітивних навичок, імпульсивність) та 

вживання психоактивних речовин. При цьому даний клієнт має поточний рівень мотивації в 

сферах середнього рівня ризику – роздуми про зміни, в сферах високого рівня ризику – 

незацікавленість у змінах. 

Визначити цілі роботи з даною особою. Скласти план індивідуальної роботи з нею, в якому 

зазначити заплановані дії для неповнолітньої особи та для працівника, який з нею працює. 

4. Оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми 

особами, особливості складання плану та ведення випадку. Заповнити Форму оцінки на 

неповнолітню особу, яка має високий рівень ризику по наступних  криміногенних факторах: 

освіта, навчання і працевлаштування; вживання психоактивних речовин, стосунки в сім’ї. 

Середній рівень ризику по факторах: особисті якості та поведінка (фізична та вербальна 

агресія), ставлення до правопорушень. Даний клієнт має пережитий досвід насильства, 

розуміє проблеми власної поведінки. 

Визначити цілі роботи з цією особою. Скласти план індивідуальної роботи з нею, в якому 

зазначити заплановані дії для неповнолітньої особи та для працівника, який з нею працює. 
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5. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми 

особами, особливості складання плану та ведення випадку. Заповнити Форму оцінки на 

неповнолітню особу, яка має високий рівень ризику по наступних криміногенних факторах: 

вживання психоактивних речовин, дозвілля та відпочинок. Середній рівень ризику щодо 

сфери – освіта, навчання та працевлаштування. Даний клієнт має родичів з кримінальним 

минулим, батьки вживають психоактивні речовини.  

При цьому він має поточний рівень мотивації в сферах високого рівня ризику – підготовка 

до змін, в сфері середнього рівня ризику – роздуми про зміни.  

Визначити цілі роботи з неповнолітньою особою. Скласти план індивідуальної роботи з 

нею, в якому зазначити заплановані дії для неповнолітньої особи та для працівника, який з 

нею працює. 

6. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми 

особами, особливості складання плану та ведення випадку. Заповнити Форму оцінки на 

неповнолітню особу, яка має високий рівень ризику по наступних  криміногенних факторах: 

освіта, навчання та працевлаштування (негативно ставиться до навчального закладу та 

навчання, часто пропускає заняття без поважних причин), багато часу проводить за 

неконструктивними заняттями, відсутні особисті інтереси, регулярно вживає наркотики. 

Поточний рівень мотивації в сферах високого рівня – роздуми про зміни, стосовно вживання 

психоактивних речовин – незацікавленість у змінах. 

Визначити цілі роботи з неповнолітньою особою. Скласти план індивідуальної роботи з 

нею, в якому зазначити заплановані дії для неповнолітньої особи та для працівника, який з 

нею працює. 

7. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми 

особами, особливості складання плану та ведення випадку. Заповнити Форму оцінки на 

неповнолітню особу, яка має високий рівень ризику по наступних криміногенних факторах: 

ставлення до правопорушень, стосунки в сім’ї (гіперопіка чергується із безконтрольністю, 

постійні конфлікти між неповнолітньою особою та матір’ю). Середній рівень ризику по 

наступних  криміногенних факторах: дозвілля та відпочинок, стосунки з друзями та 

однолітками (має друзів з антисоціальною поведінкою). 

Визначити цілі роботи з неповнолітньою особою. Скласти план індивідуальної роботи з 

нею, в якому зазначити заплановані дії для неповнолітньої особи та для працівника, який з 

нею працює. 

8. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми 

особами, особливості складання плану та ведення випадку. Заповнити Форму оцінки на 

неповнолітню особу, яка має високий рівень ризику по наступних криміногенних факторах: 

особисті якості та поведінка (дефіцит когнітивних навичок, вербальна агресія), ставлення до 

правопорушень (відсутнє почуття провини, заперечує серйозність своєї поведінки). 

Середній рівень ризику щодо факторів: стосунки з друзями та однолітками (має деяких 

знайомих з антисоціальною поведінкою), стосунки в сім’ї (батькам складно контролювати 

поведінку неповнолітньої особи, він не підкоряється батьківським вимогам). При цьому 

даний клієнт має поточний рівень мотивації в сферах високого рівня ризику – роздуми про 

зміни. Має недостатньо розвинуті соціальні навички, батьки перебувають у стані 

розлучення. 

Визначити цілі роботи з неповнолітньою особою. Скласти план індивідуальної роботи з 

нею, в якому зазначити заплановані дії для неповнолітньої особи та для працівника, який з 

нею працює. 
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9. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми 

особами, особливості складання плану та ведення випадку. Заповнити Форму оцінки на 

неповнолітню особу, яка має високий рівень ризику по наступних  криміногенних факторах: 

освіта, навчання та працевлаштування (має погані стосунки з вчителями та однолітками, 

часто пропускає заняття без поважних причин, порушує поведінку та вчиняє 

правопорушення на території навчального закладу), стосунки з друзями та однолітками (має 

друзів з антисоціальною поведінкою). Даний клієнт має неадекватну самооцінку, досвід 

жорсткого поводження в сім’ї. При цьому у нього розвинені лідерські якості, наявні життєві 

цілі. 

Визначити цілі роботи з неповнолітньою особою. Скласти план індивідуальної роботи з 

нею, в якому зазначити заплановані дії для неповнолітньої особи та для працівника, який з 

нею працює. 

10. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми 

особами, особливості складання плану та ведення випадку. Заповнити Форму оцінки на 

неповнолітню особу, яка має високий рівень ризику по наступних криміногенних факторах: 

стосунки з друзями та однолітками (має друзів з антисоціальною поведінкою), вживання 

психоактивних речовин (регулярно вживає психоактивні речовини; особа засуджена за 

крадіжку, яка була скоєна під впливом психоактивних речовин). В стані алкогольного 

сп’яніння стає імпульсивним, нестриманим., має низький рівень соціальних здібностей. При 

цьому даний клієнт має поточний рівень мотивації в сферах високого рівня ризику – 

роздуми про зміни.  

Визначити цілі роботи з неповнолітньою особою. Скласти план індивідуальної роботи з 

нею, в якому зазначити заплановані дії для неповнолітньої особи та для працівника, який з 

нею працює. 
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ТЕМИ ВИПУСКНИХ РОБІТ - КЕЙСІВ З ОЦІНКИ РИЗИКУ ВЧИНЕННЯ ПОВТОРНОГО 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ДОРОСЛИМИ ОСОБАМИ: 

 

1. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має високий 

рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення згідно наступних 

динамічних факторів: житло, матеріальне становище, зловживання алкоголем, контроль над 

поведінкою та мисленням. Раніше перебував на обліку нарколога з приводу вживання 

алкоголю; невмотивований до зменшення вживання алкогольних напоїв. 

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцініть можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

2. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має високий 

рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення згідно наступних 

динамічних факторів:освіта, робота, контроль над поведінкою та мисленням. Має високий 

рівень ризику небезпеки для суспільства, в тому числі для окремих осіб. 

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

3. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який раніше 

засуджувався до позбавлення волі 2 рази за крадіжку. Вперше був притягнутий до 

кримінальної відповідальності у віці до 15 років. Фактори, які пов’язані з ризиком вчинення 

повторного правопорушення: робота, зловживання наркотичними, психотропними 

речовинами; стосунки у суспільстві, стосунки з рідними та близькими.  

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

4. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який раніше був 

притягнутий до кримінальної відповідальності у віці до 17 років. Фактори, які пов’язані з 

ризиком вчинення повторного правопорушення: ставлення до правопорушення, 

зловживання алкоголем, стосунки з рідними та близькими. Даний клієнт має середній рівень 

ризику небезпеки для суспільства, в тому числі для окремих осіб. 

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

5. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має середній 

рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення згідно наступних 

факторів: житло, стосунки з рідними та близькими; високий рівень – контроль над 

поведінкою та мисленням, зловживання алкоголем. При цьому даний клієнт має високий 

рівень ризику небезпеки для суспільства, в тому числі для окремих осіб. Крім того, він не 

усвідомлює, що саме йому необхідно міняти.  
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Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

6. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має високий 

рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення згідно наступних 

факторів: освіта, матеріальне становище. Даний клієнт має труднощі у прийняття рішень, 

теперішнє правопорушення вчинив з метою придбання психоактивних речовин, не може 

передбачати наслідки своїх дій. 

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

7. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має високий 

рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення згідно наступних 

факторів: робота, стосунки у суспільстві. Середній – згідно наступних факторів: контроль 

над поведінкою та мисленням, стосунки з рідними та близькими. Даний клієнт раніше 

засуджувався до позбавлення волі 3 рази за умисні корисливі злочини, мають місце 

обставини, які обтяжують покарання. Він має високий рівень ризику небезпеки для 

суспільства, в тому числі для окремих осіб.  

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

8. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має середній 

рівень ризику небезпеки для суспільства, в тому числі для окремих осіб. Фактори, які 

пов’язані з ризиком вчинення повторного правопорушення: освіта, зловживання алкоголем. 

Має низький рівень міжособистісних навичок, схильний до втрати контролю над емоціями 

та поведінкою, має певні життєві плани на майбутнє. Раніше не був судимий. 

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

9. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має високий 

рівень ризику небезпеки для суспільства. Фактори, які пов’язані з ризиком вчинення 

повторного правопорушення: робота, стосунки у суспільстві. На даному етапі життя має 

негативні соціальні зв’язки з рідними та близькими, мати інвалід. Раніше засуджувався до 

позбавлення волі 1 раз, провів в установах виконання покарань 5 років.  

 Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. 

Здійснити прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його 

виправлення під час перебування на обліку. 

10. Оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має високий 

рівень ризику вчинення повторного правопорушення. Індикатори, які пов’язані із 

теперішнім правопорушенням: не вміє раціонально використовувати кошти, підтримує 
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кримінальні зв’язки, вживає велику кількість алкоголю та стає агресивним під його 

впливом. Дане правопорушення вчинене в стані алкогольного сп’яніння. У віці до 16 років 

був вперше притягнутий до кримінальної відповідальності.  

 Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. 

Здійснити прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його 

виправлення під час перебування на обліку. 

11. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має низький 

рівень ризику небезпеки для суспільства, та середній рівень ризику скоєння повторного 

кримінального правопорушення. Фактори, які пов’язані з ризиком вчинення повторного 

правопорушення: відсутність мотивації до змін, ставлення до правопорушення. Має 

позитивні соціальні зв’язки з рідними та близькими. Часто міняє місце роботи, оскільки 

схильний до вербальної агресії по відношенню до оточуючих.  

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

12. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має високий 

рівень ризику небезпеки для суспільства, в тому числі для окремих осіб. Має високий рівень 

ризику вчинення повторного кримінального правопорушення. Притаманні такі особливості 

життєвої ситуації: відсутні стабільні джерела доходів, легко піддається впливу злочинного 

оточення, немає готовності до зміни способу життя. Даний клієнт раніше засуджувався до 

позбавлення волі 2 рази за умисні насильницькі злочини. 

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

13. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має високий 

рівень ризику скоєння повторного правопорушення. Фактори, які пов’язані із теперішнім 

правопорушенням: стосунки з рідними та близькими, ставлення до правопорушення. Даний 

клієнт не здатний мислити чітко та раціонально, не отримує уроки зі свого минулого та 

повторює свої помилки. Раніше притягувався до кримінальної відповідальності 

неодноразово, має місце рецидив. Провів в установах виконання покарань понад 5 років.  

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

14. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, у якого: немає 

стабільних джерел доходів, не вміє раціонально використовувати кошти на корисні цілі, 

схильний до втрати контролю над емоціями та поведінкою у випадках, коли не вдається 

отримати бажане. Фактори, які пов’язані з ризиком вчинення повторного правопорушення: 

матеріальне становище, зловживання алкоголем. Має негативні соціальні зв’язки з рідними 

та близькими.  
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 Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. 

Здійснити прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його 

виправлення під час перебування на обліку. 

15. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має середній 

рівень ризику небезпеки для суспільства, в тому числі для окремих осіб. Має високий рівень 

ризику вчинення повторного кримінального правопорушення. Притаманні такі особливості 

життєвої ситуації: має борги, які не в змозі погасити; алкоголь справляє помітний 

шкідливий вплив на спосіб життя клієнта; стосунки в сім’ї не складаються, застосовує 

насильство по відношенню до 2 своїх неповнолітніх дітей. Даний клієнт раніше 

засуджувався до позбавлення волі 1 раз за умисний злочин. 

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

16. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має середній 

рівень ризику небезпеки для суспільства. Фактори, які пов’язані з ризиком вчинення 

повторного правопорушення: стосунки у суспільстві, матеріальне становище, житло. Вік, в 

якому було вчинено останній злочин – 28 років, в установах виконання покарань клієнт 

провів 4 роки.  

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

17. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має високий 

рівень ризику небезпеки для суспільства, в тому числі для окремих осіб. Має високий рівень 

ризику вчинення повторного кримінального правопорушення. Притаманні такі особливості 

життєвої ситуації: теперішнє правопорушення вчинено під впливом наркотиків, більшість 

друзів є правопорушниками, він мешкає разом з іншими правопорушниками, має потребу в 

додаткових коштах та не утримує своєї сім’ї. 

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

18. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який раніше був 

притягнутий до кримінальної відповідальності у віці до 18 років. Фактори, які пов’язані з 

ризиком вчинення повторного правопорушення: контроль над поведінкою та мисленням, 

стосунки в сім’ї, матеріальне становище. Даний клієнт незацікавлений в досягненні 

позитивних змін щодо фактору – контроль над поведінкою та мисленням, серед членів його 

сім’ї є правопорушники. 

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

19. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має середній 
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рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення згідно наступних 

факторів: житло, робота, контроль над поведінкою та мисленням, зловживання алкоголем. 

Теперішнє правопорушення вчинене під впливом алкоголю, клієнт невмотивований до 

зменшення вживання алкогольних напоїв. Проте розмірковує про необхідність покращення 

навичок контролю емоцій та вирішення ситуації з роботою (нестабільний заробіток, є шанс 

втратити роботу). Він має середній рівень ризику небезпеки для суспільства, в тому числі 

для окремих осіб.  

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 

20. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення (повна форма). 

Заповнити повну форму оцінки на дорослого клієнта служби пробації, який має високий 

рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення згідно наступних 

динамічних факторів: освіта, робота, зловживання алкоголем, психічний стан, ставлення до 

правопорушень. За іншими факторами ця особа має середній рівень ризику вчинення 

повторного кримінального правопорушення. Має високий рівень ризику небезпеки для 

суспільства, в тому числі для окремих осіб (поведінка неадекватна, емоційно нестабільний, 

не приймає відповідальності на себе за вчинені дії). 

Визначити цілі та скласти індивідуальний план роботи з даним засудженим. Здійснити 

прогноз поведінки даного клієнта служби пробації та оцінити можливості його виправлення 

під час перебування на обліку. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 

 

Загальні положення 

Метою виконання випускної роботи є підвищення рівня теоретичної та методичної 

підготовки слухачів первинної професійної підготовки, систематизація та поглиблення 

теоретичних і практичних знань з обраної теми за тематикою спецкурсів, удосконалення 

або набуття досвіду самостійної професійної практичної та творчої роботи, розвиток 

навичок самоосвіти. 

Слухач первинної професійної підготовки має розробити та захистити випускну 

роботу на основі власних професійних та методичних напрацювань упродовж 12 тижневої 

самостійної роботи на посаді працівника кримінально-виконавчої інспекції (пробації) 

щодо застосування інструментів і методик пробації, а також використання кращого 

міжнародного досвіду діяльності служби пробації.  

Тематика випускних робіт сформована у вигляді кейсів – конкретних ситуацій 

працівника кримінально-виконавчої інспекції (пробації) з конкретним випадком 

правопорушника або засудженого. У ході виконання випускної роботи слухач за 

обраними характеристиками ситуації засудженого відпрацьовує на практиці засвоєний в 

центрі навчальний матеріал, застосовуючи вивчені методики пробаційної роботи.  

Випускна робота передбачає поглиблення та розвиток таких вмінь та навичок: 

- самостійної роботи з науково-методичною літературою; 

- систематизації та узагальнення знань, здобутих в результаті вивчення обраної 

теми; 

- застосування прийомів, технік та стратегій проведення мотиваційного 

інтерв’ювання;  

- заповнення форм оцінки ризику вчинення повторного кримінального 

правопорушення для клієнтів пробації (скороченої і повної), досудової доповіді; 

- складання індивідуального плану нагляду та соціально-виховної роботи із 

неповнолітнім засудженим з урахуванням оцінки його ризиків і криміногенних потреб, 

забезпечувати реалізацію цього плану і оцінку його результатів; 

- складання індивідуального плану роботи з дорослим клієнтом служби пробації; 

- організації та здійснення супроводу справи (кейс-менеджмент); 

- формулювання теоретичних висновків, розробки практичних рекомендацій щодо 

управління справами та їх впровадження в діяльність персоналу органу пробації. 

Виконання випускної роботи передбачає проведення пробаційної роботи з 

конкретним обраним правопорушником чи засудженим та оформлення письмового її 

опису за встановленими вимогами. До письмового опису обов’язково додаються заповнені 

форми оцінок ризику, досудової доповіді, індивідуального плану тощо. 

Випускна робота виконується слухачем самостійно під час перебування на 

робочому місці та є основним видом його навчальної роботи при очно-заочній формі 

навчання, що дає змогу виявити рівень засвоєння ним професійних знань і умінь, навичок 
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аналітично-дослідницької роботи, здатності до самонавчання. Слухачеві надається 

можливість обґрунтувати модель власної професійної діяльності, продемонструвати її 

результативність, розвинути власні навики та удосконалити вивчені методики пробаційної 

роботи. 

Випускна робота має бути виконана відповідно до поставленого завдання та 

методичних вказівок керівника. З метою написання випускної роботи слухач опрацьовує 

інформаційні джерела, в яких висвітлено аспекти досліджуваної проблеми. Такими 

джерелами можуть бути: підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, 

інтернет-ресурси, методичні рекомендації та матеріали, інформаційні бюлетені, 

інформаційно-методичні та тематичні збірники тощо. 

Випускна робота може бути виконана, оформлена та представлена в таких формах:  

- узагальнення теоретичного матеріалу за обраною темою у формі творчої 

дослідницької роботи;  

- опис власного практичного досвіду з теоретичним обґрунтуванням; 

- практична власна оригінальна розробка;  

- фрагменти планування реалізації нових видів або завдань служби пробації з 

коментарями та методичними рекомендаціями; 

- опис власної розробки обраної технології професійної діяльності. 

 Випускна робота повинна виконуватися відповідно до поставленого завдання і 

методичних вказівок керівника. 

Зміст випускної роботи 

1. Вступ. 

2. Основна частина. 

2.1 Опис випадку клієнта. 

2.2. Форма оцінки ризику вчинення повторного кримінального 

правопорушення (повна чи скорочена в залежності від обраного випадку). 

2.3 Індивідуальний план роботи з клієнтом служби пробації (досудова 

доповідь). 

3. Заключна частина. 

3.1. Висновки. 

4. Список використаної літератури. 

5. Додатки. 

 

У вступі слухач надає загальну характеристику органу кримінально-виконавчої 

інспекції (пробації), у якому працює (кількість інспекторів, соціальних працівників, 

психологів, осіб що перебувають на обліку (окремо повнолітніх та неповнолітніх) тощо). 

Необхідно, також, викласти «мапу/банк ресурсів» місцевості, у якій працює автор 

(державні, комунальні, приватні чи релігійні підприємства, установи та організації, які 

сприяють (можуть сприяти) реалізації інспекцією своїх завдань та функцій). 

У підрозділі «Опис випадку клієнта» особі, яка здійснює навчання необхідно 

максимально описати справжню реальну картину життя клієнта служби пробації 

(неповнолітнього, дорослого), показати особливості його поведінки в різних сферах (житло, 
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робота, стосунки в суспільстві та з рідними, соціально-психологічні особливості тощо). При 

викладенні інформації стосовно клієнта необхідно зазначати джерела її одержання. 

У підрозділі «Форма оцінки ризику вчинення повторного кримінального 

правопорушення (повна чи скорочена в залежності від обраного випадку)» автор 

розміщує заповнену форму оцінки ризику вчинення повторного кримінального 

правопорушення (повну чи скорочену в залежності від обраного випадку) неповнолітніми 

особами або дорослими клієнтами служби пробації та підсумкову таблицю (для дорослих 

суб’єктів пробації при заповненні повної форми оцінки). На окремому аркуші автор має 

визначити коло актуальних проблем для даного суб’єкту пробації; перелік факторів ризику, 

які вплинули на теперішнє правопорушення та які можуть спричинити ризик вчинення 

повторного кримінального правопорушення, а також створити ризик небезпеки для 

суспільства, у т.ч. для окремих осіб. Зазначена інформація дасть можливість визначити цілі 

та скласти індивідуальний план роботи з даним клієнтом служби пробації (скласти досудову 

доповідь). 

У підрозділі «Індивідуальний план роботи з клієнтом служби пробації (досудова 

доповідь)» автор випускної роботи повинен розробити та представити власну модель 

індивідуальної роботи з даним клієнтом, в якому описати: можливі цілі ведення випадку у 

роботі з клієнтами пробації, індивідуальний план допомоги клієнту та відобразити в ньому 

перелік ресурсів, які необхідно залучити. Якщо автором обрано випадок обвинуваченого у 

скоєнні правопорушення клієнта та заповнено скорочену форму оцінки ризику вчинення 

повторного кримінального правопорушення (для повнолітніх суб’єктів пробації), то у 

даному підрозділі розміщується заповнена досудова доповідь стосовно клієнта, котра 

повинна містити: соціально-психологічну характеристику; оцінку ризиків вчинення 

повторного кримінального правопорушення; висновок про можливість виправлення без 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 

У заключній частині (висновки) доцільно сформулювати стислі висновки по даній 

випускній роботі та пропозиції щодо їх практичного використання. У висновках 

рекомендується узагальнити матеріал щодо форми оцінки ризику вчинення повторного 

кримінального правопорушення, змоделювати власну професійну діяльність у напрямі 

розв’язання означеної  проблеми (можливо окреслити труднощі, які в подальшому можуть 

виникнути в зв’язку зі збором інформації, заповненням форми оцінки, проведенням 

мотиваційного інтерв’ювання, складанням плану супроводу, постановки цілей; описати 

власну точку зору щодо вирішення проблемних ситуацій, які можуть виникати під час 

роботи з суб’єктом пробації тощо). Як варіант: слухач може підсумувати результати 

проведеної роботи з клієнтом та надати основні рекомендації своїм колегам, дотримання 

яких забезпечить ефективну роботу персоналу в окреслених вище напрямах. 
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Наприкінці роботи вміщується список використаної літератури згідно з 

бібліографічними вимогами. Список літератури оформляється у відповідності з існуючими 

стандартами. У тексті мають бути посилання на всі використані літературні джерела, 

особливо при цитуванні.  

Завершена робота мусить задовольняти такі вимоги: 

 її зміст повинен відповідати обраному кейсу, розробленому плану, сучасному 

науковому рівню вивчення даної проблематики, встановленим завданням. 

У ній мають бути чітко виражені: 

 практична спрямованість; 

 логічна послідовність викладу матеріалу; 

 переконливість аргументації; 

 стислість і точність формулювань, що усуває можливість неоднозначного тлумачення; 

 конкретність викладу результатів роботи; 

 наукова обґрунтованість висновків, рекомендації і пропозицій,їх відповідність 
поставленим завданням. 

 

Обсяг роботи та правила оформлення 

Обсяг випускної роботи має складати до 40 сторінок комп'ютерного набору. До 

загального обсягу не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та малюнки. 

Всі сторінки підлягають суцільній нумерації. 

Робота має бути виконана в електронному варіанті. Вимоги до комп’ютерного 

набору: шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: 

ліве – 30мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. 

Критерії оцінювання випускної роботи 

1. Рівень аналізу поточного стану органу КВІ (пробації), «мапи ресурсів». 

2. Конкретність, глибина та повнота опису випадку клієнта, правильність добору джерел 

отримання інформації. 

3. Правильність заповнення форми оцінки та її відповідність опису випадку клієнта. 

4. Дотримання принципу ризику та потреб при складанні індивідуального плану/ 

правильність складення досудової доповіді, відповідність формі оцінки та опису випадку 

клієнта. 

5. Теоретична цінність та прикладне значення отриманих результатів, обґрунтованість та 

аргументованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх відповідність поставленим 

завданням, якість та правильність оформлення роботи. 

Обов'язки слухача 

 У період виконання випускної роботи слухач повинен: 

 обрати тему роботи (кейс) та узгодити її з керівником роботи; 

 обговорити з керівником обсяг і глибину розробки проблеми, визначити мету, завдання і 

структуру роботи, скласти її план; 

 дібрати та вивчити літературу з даної проблеми; 

 оформити роботу згідно з рекомендаціями до встановленого терміну та подати її 

керівнику роботи на перевірку; 

 підготуватися до захисту та захистити роботу у встановлений термін. 

Обов'язки керівника роботи 
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 У процесі виконання слухачем випускної роботи керівник повинен: 

 надавати допомогу слухачеві в осмисленні проблеми та теми роботи; 

 допомогти слухачеві у формуванні мети, завдань роботи, розробити її структуру та план 

виконання; 

 узгодити перелік рекомендованої літератури; 

 скоригувати обсяг роботи та термін її виконання; 

 консультувати слухача з питань методики роботи над проблемою відповідності 

висновків до поставлених завданням, оформлення випускної роботи та підготовки її до 

захисту; 

 забезпечити самостійне та творче виконання роботи слухачем; 

 здійснювати поетапний контроль за виконанням слухачем роботи; 

 підготувати відгук на випускну роботу. 

ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧА 

 

 

 

№ Критерії 

оцінювання 

Максимальний 

бал 
Рівень розкриття змісту 

Оціночний 

бал 

1 2 3 4 5 

1 

Аналіз актуального 

стану діяльності 

органу пробації 
20 

У повній мірі 20,0 – 16,0 

Не повною мірою 15,0 – 11,0. 

Частково 10,0 –3,0 

2 Опис випадку 20 

У повній мірі 20,0 – 16,0 

Не повною мірою 15,0 – 11,0. 

Частково 10,0 –3,0 

3 
Заповнення форми 

оцінки 
20 

У повній мірі 20,0 – 16,0 

Не повною мірою 15,0 – 11,0. 

Частково 10,0 –3,0 

4 

Складення 

індивідуального 

плану роботи/ 

підготовка 

досудової доповіді 

20 

У повній мірі 20,0 – 16,0 

Не повною мірою 15,0 – 11,0. 

Частково 10,0 –3,0 

5 

Впровадження 

результатів та 

оформлення роботи 
20 

У повній мірі 20,0 – 16,0 

Не повною мірою 15,0 – 11,0. 

Частково 10,0 –3,0 
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Додаток В 

Анкета «Моя професійна діяльність» (авторська) 

 

Шановні колеги! 

Ми запрошуємо Вас узяти участь в опитуванні, яке дасть можливість 

кожному висловити власну думку про свою професію, її можливості і 

перспективи. Ваша думка допоможе побудувати більш ефективну систему 

формування професійних компетентностей персоналу органу пробації. 

Правила роботи з анкетою 

Нижче наведено ряд суджень з різних аспектів Вашої професійної 

діяльності. Необхідно, прочитавши кожний вислів, обрати свій варіант 

відповіді, обвівши колом цифру Вашого варіанту відповіді. Якщо варіант Вашої 

відповіді  не надруковано, напишіть відповідь самі. 

Повідомте про себе такі дані: 
Ваша стать:            1 — жіноча          2 — чоловіча 

Вік      _________________ 

Освіта   _________________ 

Ваша посада ______________________ 

Стаж роботи в посаді__________________________ 

 

1. В якій мірі Ваша професія цінується в нашому суспільстві? 

(оберіть один варіант відповіді) 

1 - високо цінується 

2 - цінується 

3 – не цінується 

4 - важко відповісти  

2. Чи подобається Вам Ваша професія? 

(оберіть один варіант відповіді) 

1 - так        

2 - ні    

3 - важко відповісти  

3. Що Вам найбільше подобається в Вашій професії? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 - матеріальне забезпечення 

2 - престижність  

3 - розташування підрозділу 

4 - моральне задоволення 

5 - позитивний мікроклімат 

6 - Ваш варіант________________ 

4. Що Вам найбільш не подобається в Вашій професії? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 - матеріальне забезпечення 

2 - непрестижність  
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3 - розташування підрозділу 

4 - моральний тиск 

5 - негативний мікроклімат 

6 - Ваш варіант________________ 

 

5. Що сприяло вибору Вами професії?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 - матеріальна привабливість  

2 - престиж професії  

3 - настанова батьків  

4 - сімейні традиції 

5 - розташування підрозділу 

6 - бажання працювати разом зі знайомими 

7 - не було іншого варіанту 

8 - Ваш варіант________________ 

6. В якій мірі Ви задовлені своїм професійним вибором?  

(оберіть один варіант відповіді) 

1 - повністю задоволений 

2 - частково задоволений  

3 - скоріше незадоволений 

4 - незадоволений 

5 - важко відповісти  

7. Як Ви вважаєте, чи буде зростати у майбутньому престижність 

Вашої професії?  

(оберіть один варіант відповіді) 

1 - так        

2 - ні    

3 - важко відповісти  

8. Чи порадили б Ви іншим піти на роботу в службу пробації? 

(оберіть один варіант відповіді) 
1 - так        

2 - ні    

3 - важко відповісти  

9. Чи подобається Вам розповідати людям про свою професійну 

діяльність? 

(оберіть один варіант відповіді) 
1 - так        

2 - ні    

3 - важко відповісти  

10. В чому полягають складнощі Вашої професії?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 - конфлікте спілкування         
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2 - перевантаженість 

3 - стреси 

4 - виконання завдань, не передбачених посадовими обов’язками    

5 - труднощів немає  

6 - Ваш варіант________________ 

11. В чому Ви вбачаєте найбільшій інтерес у своїй професії?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 - перспективи професійного зростання        

2 - спілкування з людьми 

3 - можливість надавати допомогу людям 

4 - творчий характер роботи 

5 - Ваш варіант______________ 

6 - інтересу в роботі немає 

12. Чи плануєте Ви у майбутньому змінити професійний напрямок? 

(оберіть один варіант відповіді) 

1 - так        

2 - ні    

3 - важко відповісти  

13. В якій мірі важливо для Вас просування у професійній кар'єрі? 

(оберіть один варіант відповіді) 
1 - дуже важливо        

2 – важливо 

3 - частково  

4 - байдуже 

5 - важко відповісти  

14. Чи хвилює Вас перспектива втрати роботи? 

(оберіть один варіант відповіді) 

1 - так        

2 - ні    

3 - важко відповісти  

15. Як Ви вважаєте наскільки престижною є Ваша професія? 

(оберіть один варіант відповіді) 
1 - досить престижна        

2 - престижна 

3 - непрестижна 

4 - важко відповісти  

16. Чи повязуєте Ви свою майбутню професійну діяльність з 

пробацією?  

(оберіть один варіант відповіді) 

1 - так        

2 - ні    

3 - важко відповісти  

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Г 

Анкета «Підвищення професійної кваліфікації» (авторська) 

 

Шановні колеги! 

Ми запрошуємо Вас узяти участь в опитуванні, яке дасть можливість 

кожному висловити власну думку про підвищення власної професійсної 

кваліфікації, її можливості і перспективи. Ваша думка допоможе побудувати 

більш ефективну систему формування професійної компетентності персоналу 

органу пробації. 

Правила роботи з анкетою 

Нижче наведено ряд суджень з різних аспектів Вашої професійної 

діяльності. Необхідно, прочитавши кожний вислів, обрати свій варіант 

відповіді, обвівши колом цифру Вашого варіанту відповіді. Якщо варіант Вашої 

відповіді  не надруковано, напишіть відповідь самі. 

Повідомте про себе такі дані: 

Ваша стать:            1 — жіноча          2 — чоловіча 

Вік      _________________ 

Освіта   _________________ 

Ваша посада ______________________ 

Стаж роботи в посаді__________________________ 

 

1. Які форми підвищення кваліфікації Ви проходили? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 – первинна професійна підготовка 

2 – спеціалізовані курси 

3 – службова підготовка по місцю служби 

4 – школа психолого-педагогічної майстерності по місцю служби 

5 – участь у професійних семінарах, тренінгах 

6 – не брав участь в підвищенні кваліфікації 

7 – Ваш варіант_____________ 

2. Як Ви оцінюєте власний професійний рівень? 

(оберіть один варіант відповіді) 

1 – високий 

2 – середній 

3 – низький 

4 – важко відповісти 

5 – Ваш варіант____________ 

3. В якій мірі Ви відчуваєте потребу у підвищенні кваліфікації? 

(оберіть один варіант відповіді) 
1 – в значній мірі 

2 – не значній 

3 – не має потреби 

4 – Ваш варіант_____________ 

4. Які знання та вміння Ви хотіли би отримати в рамках підвищення 
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кваліфікації? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 – психологічні 

2 – педагогічні 

3 – юридичні 

4 – Ваш варіант_______________ 

5. Які мотиви Вашої участі у підвищеннї кваліфікації? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 – обов'язок пройти навчальний курс та отримати свідоцтво 

2 – бажання підвищити свій професійний рівень 

3 – можливість обмінятися досвідом з колегами 

4 – спілкування з викладачами 

5 – Ваш варіант__________________ 

6. За яких умов Ви проявили би активність під час занять? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 – якщо тема заняття буже для мене цікавою та корисною  

2 – якщо за активність викладач мене заохотить відмінною оцінкою 

3 – за умови використання цікавих методів проведення заняття 

4 – якщо за проявлену активність викладач похвалить мене 

5 – Ваш варіант_______________ 

7. В чому Ви вбачаєте основні завдання, які стоять перед системою 

підвищення кваліфікації персоналу пробації? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 – надання професійних знань  

2 – набуття навичок та вмінь, необхідних для ефективного вирішення 

професійних задач 

3 – отримання допомоги у вирішенні професійних проблем 

4 – встановлення взаємовідносин ділового співробітництва  

5 – Ваш варіант______________ 

8. Які методи навчання Ви вважаєте для себе найбільш ефективними? 

(оберіть один варіант відповіді у кожному рядку) 

 Найбільш 

ефективні 

Ефективні  Менш 

ефективні 

1. Теоретичні лекційні курси    

2. Робота в групах    

3. Дискусії з проблемних питань    

4. Ділові, імітаційні ігри    

5. Розгляд практичних ситуацій    

    6. Ваш варіант відповіді стосовно інших форм організації навчання 

 

____________________________________________________________________

________ 

9. Яким джерелам професійної інформації Ви надаєте перевагу? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 
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1 – начальник 

2 – досвідчені та компетентні колеги 

3 – професійна література 

4 – Інтернет ресурси 

5 – Ваш варіант______________ 

10. З якою професійною літературою Ви найбільш часто 

ознайомлюєтесь? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 – юридичною 

2 – психологічною 

3 – педагогічною 

4 – не ознайомлююся 

5 – Ваш варіант_____________ 

11. Яким має бути ставлення викладача до Вас, аби Ваше навчання 

було більш ефективним? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 – авторитарним 

2 – партнерським 

3 – довірливим 

4 – зацікавленим 

5 – ліберальним 

6 - байдужим 

7 – Ваш варіант____________ 

12. Як Ви ставитеся до оцінювання знань та вмінь слухачів? 

(оберіть один варіант відповіді) 

1 – оцінка стимулює активність на занятті 

2 – оцінка принижує гідність дорослої людини 

3 – від слухача залежить доцільність того, щоб викладач ставив чи не ставив 

оцінки 

4 – оцінка не впливає на активність на занятті 

5 – Ваш варіант____________ 

13. Як Ви оцінюєте рівень своїх знань?  

(оберіть один варіант відповіді) 

Рівень знань Високий Середній Низький 

Юридичні знання    

Педагогічні знання    

Психологічні знання    

Знання в галузі соціальної роботи    

Ваш варіант    

14. В якій мірі впливає Ваш рівень професійної кваліфікації на 

авторитет в колективі? 

(оберіть один варіант відповіді) 

1 – в значній мірі 

2 – скоріше впливає  
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3 – в незначній мірі 

4 - не впливає  

5 – Ваш варіант______________ 

Дякуємо за співпрацю! 
 

Анкета «Результати підвищення професійної кваліфікації» (авторська) 

Шановні колеги! 

Ми запрошуємо Вас узяти участь в опитуванні, яке дасть можливість 

кожному висловити власну думку про підвищення власної профеійсної 

кваліфікації, її можливості і перспективи. Ваша думка допоможе побудувати 

більш ефективну систему формування професійних компетентностей персоналу 

органу пробації. 

Правила роботи з анкетою 

Нижче наведено ряд суджень з різних аспектів Вашої професійної 

діяльності. Необхідно, прочитавши кожний вислів, обрати свій варіант 

відповіді, обвівши колом цифру Вашого варіанту відповіді. Якщо варіант Вашої 

відповіді  не надруковано, напишіть відповідь самі. 

Повідомте про себе такі дані: 
Ваша стать:            1 — жіноча          2 — чоловіча 

Вік      _________________ 

Освіта   _________________ 

Ваша посада ______________________ 

Стаж роботи в посаді__________________________ 

1. Як Ви оцінюєте організацію навчання в Центрі? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 – дуже позитивно 

2 – позитивно 

3 – нейтрально 

4 – негативно 

2. Як Ви оцінюєте зміну власного професійсного рівня після навчання в 

Центрі? 

(оберіть один варіант відповіді) 

1 – значно підвищився 

2 – підвищився 

3 – не змінився 

4 – важко сказати 

3. В якій мірі Ви відчуваєте потребу у подальшому підвищенні 

кваліфікації? 

(оберіть один варіант відповіді) 
1 – в значній мірі 

2 – не значній 

3 – не має потреби 

4 – важко відповісти 

4. Які знання та вміння Ви хотіли би ще отримати в рамках 
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підвищення кваліфікації? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 – психологічні 

2 – педагогічні 

3 – юридичні 

4 – Ваш варіант_______________ 

5. Які питання треба додатково розглянути в рамках підвищення 

кваліфікації? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 – психологічні (якщо треба, 

вкажіть)___________________________________________ 

2 – педагогічні (якщо треба, 

вкажіть)_____________________________________________ 

3 – юридичні (якщо треба, 

вкажіть)______________________________________________ 

4 – Ваш варіант_______________ 

6. За яких умов Ви проявляли активність під час занять? 

(оберіть один варіант відповіді) 
1 – якщо тема заняття буже для мене цікавою та корисною  

2 – якщо за активність викладач мене заохотить відмінною оцінкою 

3 – за умови використання цікавих методів проведення заняття 

4 – якщо за проявлену активність викладач похвалить мене 

5 – Ваш варіант_______________ 

7. Наскільки корисними бути певні модулі для Вас? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 

 Дуже корисно Корисно Некорисно 

Модуль фахової компетентності     

Модуль правової компетентності    

Модуль спеціалізованої компетентності    

8. Наскільки послідовно  і логічно був викладений навчальний 

матеріал? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 

 Послідовно, 

логічно 

Непослідовно, 

нелогічно 

Модуль фахової компетентності    

Модуль правової компетентності   

Модуль спеціалізованої компетентності   

9. Оціність обсяг наданого матеріалу 

(вкажіть варіанти, які підходять) 

 Забагато Достатньо Недостатньо 

Модуль фахової компетентності     

Модуль правової компетентності    

Модуль спеціалізованої компетентності    

10. Наскільки складно було сприймати навчальний матеріал? 
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(вкажіть варіанти, які підходять) 

 Складно Нормально Легко 

Модуль фахової компетентності     

Модуль правової компетентності    

Модуль спеціалізованої компетентності    

11. Наскільки Ви оцінюєте рівень Ваших знань з модулів? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 

 Високий Середній Низький 

Модуль фахової компетентності     

Модуль правової компетентності    

Модуль спеціалізованої компетентності    

12. Наскільки змінився рівень Ваших знань з модулів? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 

 Значно 

підвищився 

Дещо 

підвищився 

Не змінився 

Модуль фахової компетентності     

Модуль правової компетентності    

Модуль спеціалізованої компетентності    

13. Які методи навчання були для Вас найбільш ефективними? 

(оберіть один варіант відповіді у кожному рядку) 

 Найбільш 

ефективні 

Ефективні  Менш 

ефективні 

1. Теоретичні лекційні курси    

2. Робота в групах    

3. Дискусії з проблемних питань    

4. Ділові, імітаційні ігри    

5. Розгляд практичних ситуацій    

    6. Ваш варіант відповіді стосовно інших форм організації навчання 

 

____________________________________________________________________

________ 

14. Яким було ставлення викладачів до Вас? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 – авторитарним 

2 – партнерським 

3 – довірливим 

4 – зацікавленим 

5 – ліберальним 

6 - байдужим 

7 – Ваш варіант____________ 

15. Як впливало на Вас оцінювання знань та вмінь слухачів? 

(оберіть один варіант відповіді) 
1 – оцінка стимулювала активність на занятті 

2 – оцінка принижувала гідність 
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3 – від мене залежала доцільність того, щоб викладач ставив чи не ставив 

оцінки 

4 – оцінка не впливала на активність на занятті 

5 – Ваш варіант____________ 

16. Як вплине отримана інформація на Вашу роботу? 

(вкажіть варіанти, які підходять)  
1 – будуть застосовані нові знання (якщо так, то як 

саме)__________________________ 

2 – будуть застосовані нові навички (якщо так, то як 

саме)_________________________ 

3 – будуть вдосконалені методики (якщо так, то як 

саме)__________________________ 

4 – будуть змінені підходи (якщо так, то як 

саме)_________________________________ 

5 – буде удосконалена співпраця з іншими організаціями (якщо так, то як 

саме)_________________________________ 

6 – Ваш варіант____________ 

17. Ваші побажання по вдосконаленню навчання персоналу пробації в 
Центрі______________________________________________________________

_______  

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Д 

Тест «Тип професійної мотивації» В.І. Герчикова (http://b-t.com.ua/ 

test_motype.php) 

Шановні колеги! 

Ми запрошуємо Вас узяти участь в опитуванні, яке дасть можливість 

кожному висловити власну думку про свою професію, її можливості і 

перспективи. Ваша думка допоможе побудувати більш ефективну систему 

формування професійних компетентностей персоналу органу пробації. 

Правила роботи з анкетою 

Нижче наведено ряд суджень з різних аспектів Вашої професійної 

діяльності. Необхідно, прочитавши кожний вислів, обрати свій варіант 

відповіді, обвівши колом цифру Вашого варіанту відповіді. Якщо варіант Вашої 

відповіді  не надруковано, напишіть відповідь самі. 

Повідомте про себе такі дані: 
Ваша стать:            1 — жіноча          2 — чоловіча 

Вік      _________________ 

Освіта   _________________ 

Ваша посада ______________________ 

Стаж роботи в посаді__________________________ 

1. Що Ви найбільше цінуєте у своїй роботі?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 - Я в основному сам вирішую, що і як мені робити.  

2 - Вона дає мені можливість застосувати те, що я знаю і вмію.  

3 - Я відчуваю себе корисним та потрібним.  

4 - Мені за неї відносно непогано платять.  

5 - Особливо нічого не ціную, але ця робота мені добре знайома і звична.  

6 - Ваш варіант: ___________________________________________________ 

2. Який вираз із нижче перерахованих Вам підходить найбільше?  

(оберіть один варіант відповіді) 

1 - Я можу забезпечити своєю працею собі та своїй родині пристойний дохід.  

2 - У своїй роботі я – повний господар.  

3 - У мене достатньо знань і досвіду, щоб впоратися з будь-якими труднощами 

в моїй роботі.  

4 - Я — цінний, незамінний для організації працівник.  

5 - Я завжди виконую те, що від мене вимагають.  

6 - Ваш варіант _____________________________________________________ 

3. Як Ви прагнете працювати?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 - Волію робити те, що знайоме, звичне.  

2 - Потрібно, щоб у роботі постійно з'являлося щось нове, щоб не стояти на 

місці.  
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3 - Щоб було точно відомо, що потрібно зробити і що я за це отримаю.  

4 - Віддаю перевагу працювати під повну особисту відповідальність.  

5 - Готовий(а) робити все, що потрібно для організації.  

6 - Ваш варіант  ______________________________________________________ 

4. Припустимо, що Вам пропонують іншу роботу у Вашій організації. 

За яких умов Ви б на це погодилися?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 - Якщо запропонують більш високу зарплату.  

2 - Якщо інша робота буде більш творчою і цікавою, ніж нинішня.  

3 - Якщо нова робота дасть мені більше самостійності.  

4 - Якщо це дуже потрібно для організації.  

5 - Ваш варіант  ______________________________________________________ 

6 - При всіх випадках я б хотів залишитися на тій роботі, до якої звик (звикла).  

5. Що для Вас означає Ваш заробіток? 

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 - Плата за час і зусилля, витрачені на виконання роботи.  

2 - Це, насамперед, плата за мої знання, кваліфікацію.  

3 - Оплата за мій трудовий внесок у загальні результати діяльності організації.  

4 - Мені потрібен гарантований заробіток - нехай невеликий, але щоб він був.  

5 - Який би він не був, я його заробив(а) сам(а).  

6 - Ваш варіант: _____________________________________________________ 

6. Як Ви ставитеся до перерахованих нижче джерел доходу?  

(оберіть один варіант відповіді у кожному рядку) 

№  Дуже 

важливо 

Не дуже 

важливо 

Зовсім не 

важливо 

1 Заробітна плата і премії    

2 Доплати за кваліфікацію    

3 Доплати за особливі умови    

4 Соціальні виплати і пільги    

5 Доходи від капіталу (акції, 

депозити) 

   

6 Будь-які додаткові підробітки     

7 Підробітки за своєю спеціальністю    

8 Доходи особистого господарства    
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9 Виграш в лотерею     

7. На яких принципах, на вашу думку, повинні будуватися відносини 

між працівником і організацією?  

(оберіть один варіант відповіді) 
1 - Працівник повинен ставитися до організації як до свого дому, віддавати їй 

усе і разом переживати труднощі і підйоми. Організація повинна відповідно 

оцінювати відданість і працю працівника.  

2 - Працівник продає організації свою працю, і якщо йому не дають хорошу 

ціну, він має право знайти іншого покупця.  

3 - Працівник приходить в організацію для самореалізації і ставиться до неї, як 

до місця реалізації своїх здібностей. Організація повинна забезпечувати 

працівнику таку можливість, щоб отримувати з цього вигоду для себе і на 

цій основі розвиватися.  

4 - Працівник витрачає на організацію свої сили, а організація повинна 

натомість гарантувати йому зарплату і соціальні блага.  

5 - Ваш варіант: ______________________________________________________ 

8. Як Ви вважаєте, чому в процесі роботи люди проявляють 

ініціативу, вносять різні пропозиції?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 - Відчувають особливу відповідальність за свою роботу.  

2 - Через прагнення реалізувати свої знання та досвід, вийти за встановлені 

роботою рамки.  

3 - Найчастіше через бажання поліпшити роботу своєї організації.  

4 - Просто хочуть «виділитися» або завоювати прихильність начальства.  

5 - Хочуть заробити, оскільки всяка корисна ініціатива повинна 

винагороджуватися.  

6 – Ваш варіант:  ____________________________________________________ 

 

9. Яке судження про колективну роботу Вам ближче?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 - Колектив для мене дуже важливий, одному хороших результатів не досягти.  

2 - Волію працювати автономно, але також відчуваю себе добре, коли працюю 

разом з цікавими людьми.  

3 - Мені потрібна свобода дій, а колектив найчастіше обмежує цю свободу.  

4 - Можна працювати в колективі, але повинні платити за особистими 

результатами.  

5 - Мені подобається працювати в колективі, так як там я серед своїх.  

6 - Ваш варіант: ______________________________________________________ 
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10. Уявіть, що у вас з'явився шанс стати керівником Вашої організації. 

Чи скористаєтеся Ви цією можливістю?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 - Так, я зможу брати участь в управлінні організацією.  

2 - Так, тому що це може збільшити мій дохід.  

3 - Так, справжній працівник повинен бути керівником.  

4 - Навряд чи: на заробітку це не позначиться, участь в управлінні мене не 

цікавить, а роботі це завадить.  

5 - Ні, не потрібні мені зайві турботи.  

6 - Ваш варіант: ______________________________________________________ 

11. Уявіть, що Ви нині шукаєте роботу. Вам пропонують кілька робіт. 

Яку з них Ви оберете?  

(оберіть один варіант) 

1 - Найбільш цікаву, творчу.  

2 - Найбільш самостійну, незалежну.  

3 - За яку платять більше.  

4 - Щоб за невеликі гроші не потрібно було особливо напружуватися.  

5 - Не можу уявити, що я піду з нашої організації.  

6 - Ваш варіант : _____________________________________________________ 

12. Що Ви, перш за все, враховуєте, коли оцінюєте успіхи іншого 

працівника у Вашій організації?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 - Його зарплату, доходи, матеріальне становище.  

2 - Рівень його професіоналізму, кваліфікації.  

3 - Наскільки добре він «влаштувався».  

4 - Наскільки його поважають у організації.  

5 - Наскільки він самостійний, незалежний.  

6 – Ваш варіант: ______________________________________________________ 

13. Якщо становище у Вашій організації погіршиться, на які зміни Ви 

погодитеся заради того, щоб залишитися на роботі?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 
1 - Освоїти нову професію.  

2 - Перейти на меншу посаду і менше отримувати.  

3 - Перейти на менш зручний режим роботи.  

4 - Працювати більш інтенсивно.  

5 - Погоджуся просто терпіти тому, що діватися нікуди.  

6 - Ваш варіант: ______________________________________________________ 

7 - Швидше за все, я просто піду з організації.  
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14 (1). Якщо Ви — КЕРІВНИК, то що Вас приваблює в цій посаді 

більше всього?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 - Можливість приймати самостійні, відповідальні рішення.  

2 - Можливість принести найбільшу користь організації.  

3 - Високий рівень оплати.  

4 - Можливість організовувати роботу інших людей.  

5 - Можливість найкращим чином використати свої знання і вміння.  

6 - Ваш варіант: ______________________________________________________ 

7 - Нічого особливо не приваблює, за становище керівника не тримаюся.  

14 (2) Якщо Ви НЕ Є КЕРІВНИКОМ, то хотіли б Ви ним стати?  

(вкажіть варіанти, які підходять) 

1 - Так, оскільки це дасть можливість приймати самостійні, відповідальні 

рішення.  

2 - Не проти, якщо це потрібно для користі справи.  

3 - Так, так як при цьому я зможу краще застосувати свої знання та вміння.  

4 - Так, якщо це буде належним чином оплачуватися.  

5 - Немає, професіонал може відповідати тільки за самого себе.  

6 - Ні, керівництво мене не приваблює, а добре заробити я можу і на своєму 

місці.  

7 - Так, чим я гірше інших?  

8 - Ні, це надто велике навантаження для мене.  

9 – Ваш варіант___________________ 

 

Типи професійної мотивації:  

СТ — нечестолюбний тип, «мандрівник»; 

ІН — інструментальний тип, «інструментал»; 

ПР — професійний тип, «професіонал» ; 

ПА — патріотичний тип, «патріот»; 

ХО — господарський тип, «господар». 
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Додаток Е 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ) (авторські) 

 

1) В яких випадках, засудженому до покарання у виді громадських 

робіт, дозволяється виїзд за межі України? 

відрядження 

одруження близьких родичів 

відпустка в санаторії за межами України 

все перераховане 

2) Відносно яких категорій осіб під час здійснення наглядової пробації 

органом пробації реалізовуються пробаційні програми? 

щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням 

щодо осіб, яким призначено покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських 

робіт або виправних робіт 

щодо осіб, яким призначено покарання у виді конфіскації майна 

щодо всіх осіб, які страждають на хронічні захворювання 

3) Волонтер – фізична особа, яка здійснює волонтерську діяльність на 

добровільній та безоплатній основі та яка досягла: 

16-річного віку 

17-річного віку 

18-річного віку 

20-річного віку 

4) Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на: 
законодавчу, політичну, судову 

виконавчу, судову, правоохоронну 

законодавчу, виконавчу, судову 

законодавчу, виконавчу, наглядову, судову 

5) До обов’язків суб’єктів пробації згідно Закону України «Про 

пробацію» не належать: 
взяття участі у підготовці досудової доповіді 

виконання встановлених законом та покладених на них рішенням суду 

обов’язків 

виконання законних вимог персоналу органу пробації 

надання достовірної інформації персоналу органу пробації 

6) До реалізації пробаційних програм можуть залучатися: 
тільки державні підприємства та установи 

тільки громадські підприємства, установи та організації 

тільки підприємства, установи та організації приватної форми власності 

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності 

7) Досудова доповідь про обвинуваченого повинна містити: 

соціально-психологічну характеристику 

оцінку ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення 
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висновок про можливість виправлення без позбавлення або обмеження волі 

на певний строк 

всі відповіді правильні 

8) Елементами складу злочину є: 
об’єктивна сторона, об’єкт, суб’єктивна сторона, суб’єкт 

протиправність, винність, караність 

суспільна шкідливість 

об’єктивна сторона, об’єкт, вина, суб’єкт 

9) З якого часу починає обчислюватися строк покарання у виді 

виправних робіт? 
з дня, коли засуджена особа поставлена на облік 

з дня фактичного відрахування відсотків із заробітку 

з моменту проголошення вироку суду 

з дня, коли вирок вступив у законну силу 

10) За ступенем тяжкості злочини поділяються на: 

Легкої, невеликої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі 

Легкої, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі 

Невеликої, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі 

не значні, середньої важкості, важкі 

11) Забезпечення суду формалізованою інформацією, що 

характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про 

міру його відповідальності – це: 
наглядова пробація 

пенітенціарна пробація 

досудова пробація 

судова пробація 

12) Згідно Закону України «Про пробацію» існують такі види 

пробації: 
Досудова, пенітенціарна, постпенітенціарна 

Досудова, наглядова, пенітенціарна, постпенітенціарна 

Досудова, наглядова, постпенітенціарна 

Досудова, наглядова, пенітенціарна 

13) Згідно Конституції України, за формою правління Україна є: 

парламентсько-президентською республікою 

президентсько-парламентською республікою 

парламентарною республікою 

14) Згідно Кримінально-виконавчого кодексу України 

уповноважений орган пробації виконує покарання у виді: 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

громадських робіт, виправних робіт 

громадських робіт, виправних робіт, обмеження та позбавлення волі 

громадянських робіт, виправних робіт, конфіскації майна 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

громадських робіт, виправних робіт, конфіскації майна 



280 

 

15) Обмеження щодо спільної роботи близьких осіб містить ознаки: 

корупційного злочину 

правопорушення, пов’язаного з корупцією 

корупційного правопорушення у значних розмірах 

дисциплінарного проступку 

16) Основними міжнародними нормативно-правовими актами у 

сфері застосування заходів, альтернативних позбавленню волі є: 

Токійські правила та Європейські положення щодо громадських санкцій та 

заходів 

Пекінські правила та Європейські положення щодо громадських санкцій та 

заходів 

Європейські положення щодо громадських санкцій та заходів 

Європейські в’язничні правила 

17) Пенітенціарна пробація полягає у підготовці осіб, які 

відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк, до звільнення з метою: 
лише трудового влаштування таких осіб за обраним ними місця проживання 

після їх звільнення 

тільки побутового влаштування осіб таких осіб за обраним ними місця 

проживання після їх звільнення 

трудового та побутового влаштування таких осіб за обраним ними місця 

проживання після їх звільнення 

правильної відповіді немає 

18) Протягом якого строку органи, які мають право анулювати 

дозвіл на заняття певними видами діяльності зобов’язані анулювати 

відповідний дозвіл? 
не пізніше 3-х днів після одержання копії вироку суду 

не пізніше 5 днів після одержання копії вироку суду 

не пізніше 15 днів після одержання копії вироку суду 

не пізніше 10 днів після одержання копії вироку суду 

19) Що забороняється засудженим під час відбування покарання у 

виді виправних робіт? 
працювати за сумісництвом 

звільнятись з роботи за власним бажанням 

працювати у святкові та неробочі дні 

брати відпустку 

20) Яка періодичність перевірок виконання покарання у виді 

громадських робіт? 

не менше одного разу за час відбування покарання 

не менше двох разів за час відбування покарання 

на розсуд працівника органу пробації 

раз на тиждень 

21) Який вид застереження може бути застосовано до засудженого, 

який порушує порядок та умови відбування покарання у виді 
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позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною 

діяльністю? 
догана 

усне попередження 

зауваження 

офіційне письмове попередження 

22) Який нормативно-правовий акт визначає засади 

функціонування системи запобігання корупції в Україні? 
Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» 

Закон України «Про запобігання корупції» 

Закон України «Про корупцію» 

Закон України «Про протидію корупції» 

23) Які матеріали направляються до суду стосовно засудженої 

особи після закінчення іспитового строку? 
особова справа засудженого 

подання про звільнення та особова справа на засудженого 

подання про звільнення, та пояснення 

рапорт співробітника органу пробації та подання про звільнення 

24) Де виконується покарання у виді громадських робіт? 

на території уповноваженого органу пробації 

за місцем роботи засудженого 

в органах внутрішніх справ 

за місцем проживання засудженого 

25) Де повинна знаходитись особова справа засудженої особи до 

виправних робіт під час відбування покарання? 

в органі пробації за місцем проживання особи 

в органі пробації за місцем роботи особи 

в органі пробації за місцем реєстрації особи 

в органі пробації за місцем знаходження бухгалтерії та адміністрації 

підприємства 

26) На який строк може бути призначене адміністративне 

стягнення у виді громадських робіт до неповнолітніх? 
від 10 до 60 годин 

від 20 до 60 годин 

від 30 до 80 годин 

від 30 до 60 годин 

27) На який строк може бути призначене покарання у виді 

виправних робіт для неповнолітніх? 

від 2 місяців до 2 років 

від 6 місяців до 1 року 

від 2 місяців до 1 року 

від 3 місяців до 1 року 
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28) На який строк, як додаткове, може бути призначене покарання 

у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю? 

від 1 року до 3-х років 

від 1 року до 4 років 

від 2 років до 5 років 

від 5 років до 10 років 

29) Протягом якого часу проводяться першочергові розшукові 

заходи щодо осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт, 

місцезнаходження яких невідоме? 
протягом 1 місяця 

протягом 20 днів 

протягом 15 днів 

протягом 10 днів 

30) Що забороняється засудженим під час відбування покарання у 

виді виправних робіт? 
працювати за сумісництвом 

звільнятись з роботи за власним бажанням 

працювати у святкові та неробочі дні 

брати відпустку 
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Додаток Ж 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ) (авторські) 

 

1.Мотиваційне інтерв’ювання – це…  
а. побутова бесіда; 

б. спосіб маніпуляції особою; 

в. нав’язування особі невластивих думок; 

г. спосіб спілкування, який сприяє позитивним змінам ресурсом самої 

особистості. 

 

2. Питання, на які складно відповісти «так/ні», називають… 

а. непрямими; 

б. складними; 

в. відкритими; 

г. закритими. 

 

2. Амбівалентність – це… 

а. тривожний стан психіки; 

б. апатичність; 

в. душевний стан, коли людина має двоякі почуття стосовно чогось; 

г. неврівноваженість. 

 

3. До методів мотиваційного інтрев’ю не відносять… 

а. уникнення блоків; 

б. використання циклу змін; 

в. примус до співпраці; 

г. розпізнавання та уникнення опору. 

 

4. До принципів мотиваційного інтрев’ю не відносять… 

а. емпатію; 

б. уникнення спорів і конфронтацій; 

в. протиставлення – як стиль; 

г. використання опору. 

 

5. До стадій циклу змін не відносять… 

а. відсутність усвідомлення; 

б. рецидив; 

в. потреба в змінах; 

г. рішення. 

 

6. У якості блоків з боку співробітника пробації не може виступити… 

а. накази, вказівки або команди; 

б. заспокоювання, співчуття або втішання; 

в. емпатія; 
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г. згода, підтвердження або похвала. 

 

7. До рівнів рефлексії відносять … 

а. обґрунтування; 

б. відкрите питання; 

в. перефразування; 

г. переконання. 

 

8. Встановленню контакту з клієнтом сприяє… 

а. щирість; 

б. формалізм; 

в. субординація; 

г. стигматизація. 

 

9. Фактори ризику бувають… 

а. персональні; 

б. етнічні; 

в. релігійні; 

г. динамічні. 

 

 

10. До статичних факторів не відносяться… 
а. стать; 

б. вік; 

в. асоціальне оточення; 

г. тип поточного злочину. 

 

11. До принципів інструменту оцінки ризиків не відносять… 
а. принцип ризику; 

б. принцип потреб; 

в. принцип протиставлення; 

г. принцип сприйняття. 

 

12. Скорочена форма оцінки здійснюється з метою… 
а. виявлення амбівалентності; 

б. виправлення та ресоціалізації засудженого; 

в. складання досудової доповіді; 

г. оцінки впливу факторів на вчинене правопорушення. 

 

13. Кейс-менеджмент – це… 

а. номенклатура справ; 

б. методика формування та комплектування документів у справі клієнта; 

в. процес оцінки, планування, координації, сприяння впровадження 

варіантів і заходів для задоволення законних та правових потреб особи; 
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г. модель управління клієнтом. 

 

14. До функцій кейс-менеджменту відносять… 

а. моніторинг та оцінку; 

б. планування; 

в. надання послуг; 

г. усі перераховані варіанти є вірними. 

 

15. При веденні випадку клієнта цілі не мають бути… 

а. усталені у часі; 

б. абстрактні; 

в. інвентаризовані; 

г. реальні. 

 

17. До ключових принципів когнітивно-поведінкового втручання не 

відноситься… 
а. на процес мислення можна впливати; 

б. зміна поведінки відбувається шляхом зміни способу мислення та змісту 

думок; 

в. більшість проявів поведінки людини (дії, вчинки, реакції) підлягає научінню; 

г. спосіб мислення впливає на почуття та поведінку. 

 

18. Метою когнітивних викривлень є… 

а. заперечення особистої відповідальності; 

б. заперечення негативних наслідків; 

в. уникнення болісних емоцій; 

г. усі перераховані варіанти є вірними. 

 

19. До ефектів когнітивних викривлень не відноситься… 

а. мінімізація; 

б. дискредитація; 

в. консолідація; 

г. перенесення провини. 

 

20. До принципів моделювання про соціальної поведінки відносяться… 
а. пунктуальність та надійність; 

б. чесність та відкритість; 

в. повага до почуттів інших; 

г. усі перераховані варіанти є вірними. 
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Додаток З 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ З ПЕРЕВІРКИ ФАХОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ №1 (авторське) 

1. Уважно прочитайте опис випадку клієнту органу пробації. 

Віктор 01.04.1986 р.н., засуджений за вчинення злочину, 

передбаченого ст. 187 ч.2 КК України. 

20.02.2016 року близько 22 год. 30 хв. Віктор, перебуваючи в стані 

сильного алкогольного сп’яніння, у якому зазвичай йому тяжко розуміти 

наслідки того, що робить, помітив потерпілого Івана, після чого виник 

умисел здійснити напад на останнього з метою заволодіння його майном. 

       Реалізуючи свій злочинний намір, Віктор попрямував за потерпілим. 

Який зайшов у під’їзд № 7 будинку № 15 по проспекту Перемоги в м.Києві, 

та умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном 

вчинив напад із застосуванням насильства, небезпечного для здоров’я Івана, 

що виразилось в нанесенні двох ударів руками в обличчя і одного удару 

ногою в область голови, внаслідок чого потерпілому було спричинено 

тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому кісток носа, рани на 

переніссі та струсу головного мозку. Дані ушкодження, відповідно до 

висновку експерта, відносяться до легких тілесних ушкоджень, що 

спричинили короткочасний розлад здоров’я потерпілого. Після нанесення 

тілесних ушкоджень, коли постраждалий не міг чинити опір, Віктор забрав у 

нього речі на загальну суму 14 тис. грн. У подальшому Віктор з місця 

скоєння злочину зник. 

       Запобіжний захід Віктору на час досудового слідства обрано у вигляді 

домашнього арешту, беручи до уваги те, що вдома залишається один батько 

інвалід. 

       Віктор до вчинення злочину, коли йому необхідні були гроші, 

періодично підробляв вантажником в ТОВ «Зоря», яке займається 
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перевезенням зі складу до магазинів побутової техніки , яку Віктор 

розвантажував, а іноді і супроводжував вантаж. 

       Офіційно працевлаштуватись на роботу не міг протягом останніх років у 

зв’язку з відсутністю паспорту. 

       Свій паспорт Віктору прийшлось віддати знайомій, в якості гарантії, 

коли брав 2 роки тому у неї в борг значну суму грошей, щоб купити 

підроблений атестат про середню освіту. Оскільки навчатись йому було 

тяжко і нецікаво, Віктор припинив відвідувати школу в 9 класі, за що його 

відрахували. Борг до цього часу віддати не може, оскільки зазвичай коштів в 

нього не вистачає навіть на повсякденні потреби через те, що майже всі 

зароблені гроші витрачає на покупку алкоголю. 

        Влаштував Віктора в ТОВ « Зоря» знайомий, з яким вони в одній 

компанії часто вживали спиртні напої. Вказаний знайомий в минулому 

відбував покарання в місцях позбавлення волі, однак Віктору це було 

байдуже. Інколи обвинувачений в нього ночував, оскільки своїм власним 

житлом та атмосферою в ньому був незадоволений. 

        Віктор проживає в комунальній квартирі, в якій ще мешкає 3 сім’ї з 

малолітніми дітьми. Проживає разом з батьком, який є інвалідом 2 групи та 

самостійно майже не пересувається, тому часто просить в сина допомоги в 

побутових питаннях, що Віктора постійно нервує і в них часто виникають 

через це конфлікти. В зв’язку з цим засуджений завжди вороже відноситься 

навіть до чужих осіб, які обмежені в дієздатності. Декілька разів Віктор ледь 

стримувався, щоб не застосувати фізичну силу до батька в процесі сварки, 

однак його в останній момент стримувала немічність батька. 

        Батьки Віктора потрапили в автомобільну аварію, коли йому було 14 

років, у результаті чого мати померла, а батько залишився інвалідом. Після 

цього відносини з батьком перейшли у неприязні, тому що Віктор 

звинувачував батька в смерті матері. Батько матеріально утримує себе сам за 

рахунок своєї пенсії. 
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        Через те, що немає можливості завжди купувати алкоголь, настрій у 

Віктора часто змінюється, проявляє агресію. Через це його дружина та 

малолітня донька змушені були рік тому переїхати до бабусі. Відносини 

після цього подружжя не підтримує, тому що дружина та донька уникають 

його. Однак Віктор через спільних знайомих цікавиться як у них справи. Він 

би хотів їм допомагати матеріально, однак не має такої можливості. 

         Під час досудового слідства встановлено, що Віктор перебуває на 

обліку у лікаря-нарколога у зв’язку з надмірним вживанням алкоголю. Вже 

був раніше засуджений за злочин, передбачений ст. 185ч.1 КК України, який 

вчинив також в стані алкогольного сп’яніння у віці 17 років. Був засуджений 

до 1 року позбавлення волі, але звільнений від відбування покарання з 

випробуванням на 2 роки. 

         За місцем проживання Віктор характеризується негативно, оскільки 

сусіди часто чують як він кричить на батька та бачать його в нетверезому 

стані. Змушені були навіть одного разу викликати поліцію, у результаті чого 

Віктора було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 

КУпАП і він перебував 6 діб під арештом. 

         Віктор мав лише 1 офіційне місце роботи. 3 роки тому, однак звідти 

характеристику надати відмовились, оскільки останній пропрацював там 

менше 1 місяця. 

         Віктор вважає свій вчинок не настільки поганим, тим більше щоб за це 

потрапляти в місця позбавлення волі, оскільки наніс лише легкі тілесні 

ушкодження потерпілому. А крадіжку речей виправдовує тим, що хотів 

віддати борг і забрати паспорт, щоб влаштуватись офіційно та мати 

стабільну роботу. 

2. За інформацією у описі заповніть Форму оцінки ризику вчинення 

повторного кримінального правопорушення (повну). 

3. За даними Форми оцінки заповніть таблицю визначення рівнів 

ризику та потреб 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ З ПЕРЕВІРКИ ФАХОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ №2 (авторське) 

1. Уважно прочитайте опис випадку клієнту органу пробації. 

Прізвище, ім’я: Денис Олійник 

Дата народження: 02.04.1992 

Правопорушення: Злочин за ч.1 ст. 125 КК України / 04.03.2016 р. 

Місце проживання: Київ, вул. Мельникова, 83 кв.44 

Джерелами отриманої нижченаведеної інформації є: інтерв’ю з 

обвинуваченим та представниками його соціального оточення, 

обвинувальний акт, матеріали кримінального 

провадження, бесіда з потерпілим, заповнена Форма оцінки ризиків 

вчинення повторного кримінального правопорушення. 

Денис, працюючи таксистом, отримав замовлення, після чого, приблизно 

о 13-00 год. приїхав на 28-у лінію Русанівських садів, де замовник Ігор К. 

передав йому конверт з документами для доставки і передачі їх своєму 

знайомому Леоніду Наконечному, який очікував його за адресою м. Київ, 

вул.. Ломоносова, 16. Коли Денис приїхав за вищевказаною адресою на 

автомобілі «ДЕУ Нексія», державний номер АА 1513 КТ, то зателефонував 

останньому вийти до нього. 

Коли Леонід цього ж дня приблизно о 14-20 вийшов до Денис, то між 

ними виник словесний конфлікт в ході якого Денис відчуваючи до Леоніда 

раптово виниклу неприязнь, умисно рукою, стиснутою в кулак, наніс ударив 

обличчя та руку Леоніда, заподіявши йому тілесні ушкодження у вигляді 

синців на повіках правого ока, в ділянці ліктьового сгибу, який згідно 

висновку судово-медичної експертизи № 2213 від 05.08.2015р., відносяться 

до легких тілесних ушкоджень (за критерієм тривалості розладу здоров’я). 

Денис під час судового слідства повідомив, що конфлікт з Леонідом виник 

під час того, як Леонід став пред’являти йому претензії з приводу 

запізнення, словесний конфлікт переріс у бійку. 
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Під час інтерв’ю Денис свою вину визнав повністю, пояснивши свою 

поведінку тим, що напередодні вночі він з декількома друзями відмічали у 

пабі перемогу улюбленої футбольної команди. Він не пам’ятає, скільки саме 

алкоголю він спожив тієї ночі і близько 2:00 приїхав додому. Однак, не став 

відпрошуватись з роботи, оскільки за декілька днів до цього у нього був 

відгул за особистими причинами. Коли він приїхав за адресою по вул. 

Ломоносова 16, Леонід Наконечний в грубій формі спочатку почав 

висловлювати своє невдоволення роботою Дениса. Обвинувачений спочатку 

намагався не приймати близько до серця грубі висловлювання Леоніда, 

намагаючись поясними йому своє запізнення заторами на дорогах. Однак, 

для потерпілого це не було поважною причиною, і коли Леонід перейшов на 

особисті образ і приниження людської гідності Дениса, чим спровокував 

вчинення даного правопорушення  

Денису Олійнику – 24 роки. Є особою неодруженою, офіційно не працює, 

однак має дохід, характеризується позитивно за місцем проживання, під 

наглядом лікаря нарколога або психіатра не перебуває, раніше не судимий. 

Має середню освіту та отримує вищу на заочній формі навчання. 2 роки 

тому закінчив курси по маркетингу та отримав певні навички. Однак, не зміг 

працевлаштуватися і тому пішов до служб таксі. За 1,5 роки роботи він 

змінив 6 служби, мотивуючи це несправедливою оплатою і відношення до 

нього з боку роботодавців. Денис каже, що він хотів би знайти іншу роботу, 

оскільки у нього часто виникають словесні конфлікти з колегами і 

клієнтами, але не має ніякого плану, як і де шукати її. 

Денис описує своє дитинство як щасливе, проживає з батьками, але вони 

часто сваряться і не можуть знайти спільної мови. Найчастіше причинами 

конфліктів в сім’ї являються пізні гулянки Дениса з друзями, після яких він 

повертається додому у нетверезому стані. Денис хотів б жити окремо, однак 

має перестороги стосовно посилення своєї пагубної звички. 

Денис має багато друзів, основними спільними інтересами є посиденьки в 

пабах, барах, перегляд та відвідування футбольних матчів. Обвинувачений 
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інколи робить ставки на перемогу «Динамо» і декілька разів разом з друзями 

брав участь у бійках між фанатами різних команд. Серед його знайомих є 

декілька раніше судимих осіб. 

Денис зустрічався з дівчиною, але після арешту вона повідомила, що не 

хоче підтримувати з ним стосунків, оскільки він і раніше втрачав контроль 

над собою. 

Денис щиро шкодує про те, що вчинив і хоче попросити пробачення у 

потерпілого. Розуміє, що його поведінка призвела до негативних відношень 

з близькими і може бути для нього руйнуючою у майбутньому. Однак, не 

має чіткого плану як виправити дану ситуацію, що склалася. 

Щире каяття є обставиною, яка пом’якшує покарання, обставин, що 

обтяжують покарання не встановлено. 

Леонід наконечний під час бесіди зауважив, що він своїми 

висловлюваннями спровокував поведінку обвинуваченого і претензій до 

Дениса не має. 

2. За інформацією у описі заповніть Форму оцінки ризику вчинення 

повторного кримінального правопорушення (скорочену). 

3. За даними Форми оцінки заповніть Досудову доповідь 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ З ПЕРЕВІРКИ ФАХОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ №3 (авторське) 

1. Уважно прочитайте опис випадку клієнта органу пробації. 

Кирило, 17 років. Учень 11 класу вечірньої школи, обвинувачується у 

злочинах  за ст. 186 ч.2, 186 ч.1 (із застосуванням насилля), ст. 185 ч.3, 185 

ч.2 КК України, які  вчинені у стані алкогольного сп’яніння. 

Батьки Кирила не зловживають алкоголем та не вживають наркотики, 

перебувають у розлученні. Відносини у батька та матері напружені. Мати 

хоче, та вимагає щоб батько приділяв більше уваги вихованню сина. Батько 

з цим не погоджується, обґрунтовуючи це зайнятістю, через що у них часто 

виникають суперечки та конфлікти. У матері з Кирилом відносини  також 

напружені. Розмовами з матір’ю Кирило нехтує . Батько проживає із новою 

сім’єю, останнім часом Кирило рідко бачиться із батьком. Але влітку він  
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працював з батьком у будівельній бригад, зі слів підлітка, думка батька для 

нього багато важить. 

З початку навчального року підліток часто пропускає уроки, як по 

поважним, так і без поважних причин. Через що виникають конфліктні 

ситуації з вчителями та адміністрацією школи. Серед однокласників 

повагою та авторитетом не користується, друзів не має. Був помічений у 

вживанні наркотиків на території школи, але наряд міліції не зміг його 

затримати, тому як після зауваження вчителів пішов з території школи. 

Свій вільний час проводить із своїми друзями та знайомими, з якими 

вживає алкоголь та наркотики, більшість з друзів вже були у конфлікті з 

законом. Особливого зацікавлення ні до чого не проявляє, у гуртках та 

секціях ніколи не займався. Полюбляє проводити свій час, гуляючи з 

друзями. 

Вважає, що вживання психоактивних речовин допомагає йому забути 

про проблеми у його житті, самоствердитися у колі друзів та знайомих. 

Повідомив: розумію, що вживання алкоголю та наркотиків не допомагає 

мені поліпшити відносини з батьками, а тільки погіршує ситуацію, але 

змінювати свій спосіб життя поки ще не готовий.  

За характером впертий, з недовірою ставиться до будь-яких спроб 

надати йому допомогу та підтримку. Нестримний, часто у відносинах з 

матір’ю грубий, може погрожувати фізичною розправою. У дитинстві 

перебував на обліку лікаря-невропатолога, на даний час мають місце 

спалахи неконтрольованої агресії. На думку матері, ці спалахи пов’язані з 

вживанням наркотиків, але документальних підтверджень цьому не має. Під 

час спалаху агресії під дією алкоголю та наркотиків, почав бити матір і вона 

була вимушена викликати міліцію та медичну бригаду з психіатричної 

лікарні. За фактом виклику міліції додому, його притягнули до 

адміністративної відповідальності. 

Пояснює свої протиправні вчинки ти, що був зв’язаний із такою 

компанією друзів, хотів за рахунок скоєння правопорушень самоствердитися 

в своїй компанії. Вважає, що особливої шкоди нікому не завдав, окрім себе: 

«Всі живі та здорові, що тут такого?». 

2. За інформацією у описі заповніть Форму оцінки ризику вчинення 

повторного кримінального правопорушення. 

3. За даними Форми оцінки заповніть Досудову доповідь 
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