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ВІДГУК 

офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента, директора на-

вчально-наукового центру організації освітнього та виховного процесу  

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського  

Радомського Ігоря Петровича 

на дисертаційне дослідження Дуки Олега Анатолійовича «Розвиток про-

фесійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчаль-

них закладах державної кримінально-виконавчої служби України», 

представленого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

 

1. Актуальність теми виконаної роботи та зв'язок із планами 

відповідних галузей науки 

Реформування пенітенціарної сфери держави, Державної кримінальної 

служби України та органів пробації висуває нові вимоги до фахівців та роз-

витку їх професійної компетентності. 

Запровадження та розвиток інституту пробації в Україні передбачає кар-

динальні зміни в сутності кримінально-виконавчої діяльності та соціальної 

роботи з особами що скоїли злочини.  

За цих обставин виникла потреба в проведенні наукових досліджень що-

до визначення шляхів розвитку професійної компетентності персоналу орга-

ну пробації. Водночас слід зазначити, що до дисертаційного дослідження Ду-

ки О.А. проблему розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації не було виокремлено як самостійний предмет психолого-

педагогічного дослідження. 

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 особистіс-

ного 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. 

 

2. Найбільш істотні наукові результати, що містяться в дисертації 

Дисертантом: 

- На основі аналізу наукових джерел визначено, що покарання за вчи-

нений злочин, не пов’язані із ув’язненням, усе більше привертають увагу те-
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оретиків та знаходять широке застосування на практиці у багатьох країнах 

світу. 

- Вивчення зарубіжного досвіду показало що у провідних країнах світу 

створено достатньо розвинені системи органів пробації, вибудувані на основі 

теоретичних узагальнень і практичних досліджень. Загальний аналіз практи-

ки пробації зарубіжних країн засвідчив, 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 важли-

вою складовою інституту пробації. 

- На основі аналізу наукових джерел, з урахуванням специфіки діяль-

ності персоналу пробації розкрито сутність професійної компетентності пер-

соналу органу пробації. Сформульовано авторську дефініцію досліджуваної 

якості як складного інтегрованого утворення теоретичної, практичної та пси-

хологічної складових його підготовленості до професійної діяльності, що за-

безпечується наявністю оптимального обсягу фахових знань, умінь, певного 

досвіду і виявляється у здатності та всебічній (особистісній, професійній, 

психологічній) готовності щодо виконання професійних функцій та прийнят-

ті конструктивних рішень у пенітенціарній та пробаційній сферах. 

- Створено модель розвитку професійної компетентності персоналу ор-

гану пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України. Визначено й 

обґрунтовано комплекс організаційно-педагогічних умов розвитку професій-

ної компетентності персоналу органу пробації як сукупності суб’єктивних та 

об’єктивних чинників, реалізація яких в освітньому процесі відомчих навча-

льних закладах ДКВС України сприяє підвищенню якості професійної підго-

товки й підвищенню кваліфікації та забезпечує розвиток цієї компетентності 

- Розроблено навчально-методичне забезпечення розвитку професійної 

компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних закладах Держав-

ної кримінально-виконавчої служби України. 

 

3. Нові факти, одержані здобувачем 

Після ознайомлення зі змістом дисертації, автореферату та основних 

наукових праць дисертанта маємо можливість визначити найбільш істотні 

теоретико-методологічні положення, висновки та рекомендації, що мають 

наукову новизну, а саме: дисертантом вперше на основі системного підходу 

та за умов комплексного застосування інших підходів розкрито сутність та 

обґрунтовано компонентно-критеріальну структуру професійної компетен-

тності персоналу органу пробації, основу якої становлять мотиваційно-
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ціннісний, когнітивно-змістовий, когнітивно-діяльнісний і рефлексивний 

компоненти, сукупність їх показників та критеріїв оцінювання; обґрунтова-

но модель розвитку досліджуваної якості у відомчих навчальних закладах 

ДКВС України як відображення розгорнутого за змістом та пролонгованого 

у часі процесу навчання, побудованого з урахуванням положень методоло-

гічних підходів (андрагогічного, акмеологічного, компетентніснісного, кон-

текстного, суб’єктно-діяльнісного і системного), принципів (фундаменталь-

них, загальнодидактичних і специфічних), складається з трьох блоків (ме-

тодологічно-цільового, процесуально-змістового, діагностувально-

результативного), що розкривають зміст, структуру, форми, методи, умови 

пізнавальної і практичної діяльності персоналу пробації; обґрунтовано ор-

ганізаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності персо-

налу органу пробації (врахування міжнародного досвіду підготовки і під-

вищення кваліфікації персоналу органу пробації; створення навчально-

методичного забезпечення; використання інтерактивних методів та дистан-

ційних технологій навчання; підготовка викладачів закладів відомчих за-

кладів 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», «компете-

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

«організаційно-педагогічні умови»;  

подальшого розвитку набули зміст, форми і методи розвитку професій-

ної компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закла-

дах Державної кримінально-виконавчої служби України. 

  

4. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і реко-

мендацій, сформульованих у дисертації 

Проаналізувавши зміст дисертації, автореферату та основних публіка-

цій О.А. Дуки можемо прийти до висновку про наукову обґрунтованість і до-

стовірність викладених дисертантом результатів. 

У дослідженні обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено об’єкт, 

предмет, мету та завдання. З метою розв’язання поставлених завдань, досяг-

нення мети та перевірки гіпотези дослідження автором використовувались 

теоретичні методи: аналіз наукових джерел, нормативно-правових докумен-

тів, навчально-методичної документації з метою вивчення історії розвитку 

інституту пробації у вітчизняному та світовому правовому полі; виявлення 



4 
 

стану розробленості досліджуваної проблеми; визначення підходів до сутно-

сті 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 роз-

витку професійної компетентності персоналу органу пробації (бесіда, анке-

тування, тестування, пряме та непряме спостереження, оцінювання), конста-

тувальний та формувальний етапи експерименту, а також спеціальні методи 

оцінювання результатів розвитку професійної компетеності персоналу органу 

пробації; методи математичної статистики – для опрацювання даних і вста-

новлення залежностей між досліджуваними об’єктами й означеними проце-

сами. 

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 влас-

тивістю, що синтезує різні види готовності до виконання спектру професій-

них функцій у сфері пробації. Розвиток професійної компетентності персона-

лу 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 кримі-

нально-виконавчої служби України. Ефективність цього процесу залежить 

від узгодженості взаємодії складових освітнього процесу, вимагає постійного 

удосконалення шляхом впровадження нових форм і методів навчання та зу-

мовлює необхідність розроблення й експериментальної перевірки моделі, ви-

значення та теоретичного обґрунтування організаційно-педагогічних умов, 

що уможливлюють розвиток професійної компетентності персоналу органу 

пробації.  

Обґрунтовані автором результати свідчать про ефективність концепції 

дослідження, підтверджують новизну і вірогідність зроблених висновків, які 

достатньо апробовані на науково-практичних конференціях та висвітлені у 

наукових публікаціях дисертанта. 

Позитивно оцінюється оформлення роботи та графічне узагальнення 

основних результатів. 

На основі викладеного вище можемо стверджувати, що наукові поло-

ження, висновки та рекомендації дисертаційного дослідження О.А. Дуки є 

обґрунтованими та достовірними. 
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5. Значення для науки і практики отриманих автором результатів 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає в 

тому, що матеріали дослідження впроваджено як рекомендації у законотвор-

чому 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 навчальних закла-

дах ДКВС України.  

Дослідження О.А. Дуки не вичерпує усіх аспектів дослідницького по-

шуку. Подальшого вивчення потребують проблеми форм і методів розвитку 

професійної компетентності персоналу органу пробації; розвитку професій-

ної культури та професійної етики персоналу пробації; адаптації прогресив-

них міжнародних практик навчання персоналу органу пробації у вітчизняні 

освітні реалії в умовах неформальної та інформальної освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес цілого ряду за-

кладів вищої освіти, що підтверджується довідками, поданими в тексті робо-

ти та автореферату. 

 

6. Рекомендації щодо використання результатів і висновків дисер-

тації 

Результати дослідження можуть бути використані викладачами закла-

дів 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 персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України.  

 

7. Оцінка змісту дисертації та її завершеність 

Дисертація має науково-обгрунтовану структуру, що відповідає поста-

вленим завданням, і складається з анотацій українською та англійською мо-

вами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних виснов-

ків, списку використаних джерел, додатків. 

Заслуговує на схвальну оцінку здійснений автором теоретичний аналіз 

сутності поняття пробація, інституту пробації, висвітлення історії його роз-

витку; дослідження процесу становлення пробації в Україні; виявлення педа-

гогічного потенціалу персоналу органу пробації України; висвітлення ре-
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зультатів аналізу міжнародного досвіду організації діяльності та професійної 

підготовки персоналу органу  пробації. 

У другому розділі дисертації здобувачем представлено компонентно-

критеріальну структуру професійної компетентності персоналу органу про-

бації; розроблено модель та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 

розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих 

навчальних закладах ДКВС України.  

 Розглядаючи експериментальну  роботу дисертанта  щодо  упрова-

дження моделі розвитку професійної компетентності персоналу органу про-

бації слід відзначити ґрунтовність представленого  аналізу результатів конс-

татувального етапу експерименту. Дисертантом  викладено хід формувально-

го етапу експерименту, висвітлено динаміку рівнів розвитку компонентів 

професійної компетентності після проведення експерименту, детально про-

аналізовано результати експериментальної роботи. 

Результати  формувального  експерименту  засвідчили  про  ефектив-

ність визначених організаційно-педагогічних умов розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах 

ДКВС України та розробленої моделі розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації, що підтверджується зростанням рівнів розвитку 

професійної компетентності в експериментальній групі за усіма показниками 

визначених критеріїв, тоді як рівні розвитку професійної компетентності рес-

пондентів контрольної групи залишилися без суттєвих змін. 

 

8. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації 

Даючи високу оцінку отриманим результатам наукового дослідження 

Дуки О.А. маємо декілька зауважень та дискусійних положень, а саме: 

1.     Доцільно було б більш детально обґрунтувати першу організаційно-

педагогічну умову розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації - врахування міжнародного досвіду пробації, так як саме ця умова 

виступає наскрізною та тісно взаємопов’язана з наступними умовами. 

2. У роботі зазначено, що розвиток професійної компетентності персо-

налу органу пробації як теоретичний, практичний та психологічний вияв йо-

го підготовленості до професійної діяльності відбувається у процесі навчання 

та підвищення кваліфікації у відомчих навчальних закладах Державної кри-

мінально-виконавчої служби України, але не зазначено ролі практичної дія-

льності у цьому процесі. 

3.     У визначенні предмету дослідження та завдань автором окреслю-

ються організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності 
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персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах, а в п .2.3. роботи 

визначаються організаційно-педагогічні умови реалізації моделі професійної 

компетентності персоналу органу пробації. На нашу думку, доцільно було 

виокремити реалізацію організаційно-педагогічних умов розвитку професій-

ної компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закла-

дах в окремий підрозділ. 

4.     Одним із завдань дослідження автор визначає розробку навчально-

методичного забезпечення розвитку професійної компетентності персоналу 

органу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України, а в роботі 

дисертантом розглядається розробка навчально-методичного супроводу роз-

витку професійної компетентності персоналу органу пробації. 

На нашу думку, доречним було б використання визначення науково-

методичного супроводу як більш ширшого поняття. 

5. У висновках дослідження виходячи із завдань та функцій пробації, 

виокремлено компоненти професійної компетентності персоналу пробації 

(мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий когнітивно-діяльнісний, реф-

лексивний) але не визначено показники для кожного з них, хоча в тексті ро-

боти вони описані. 

Загалом зазначені зауваження і дискусійні положення не зменшують 

позитивної оцінки наукового рівня дисертаційної роботи. 

 

9. Повнота викладення результатів в опублікованих працях 

Основний зміст дисертаційної роботи відображено у 30 публікаціях, з 

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 зару-

біжних наукових періодичних виданнях (1 – в електронному виданні); 2 ме-

тодичні рекомендації; 13 публікацій у збірниках наукових праць та матеріа-

лів науково-практичних конференцій, наукових виданнях.  

 

 

10.  Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисе-

ртації 

Зміст та структура автореферату відображають зміст дисертації та до-

сить повно висвітлюють її основні результати, висновки й рекомендації. 

 

11. Висновок  
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Аналіз дисертації, автореферату та опублікованих праць дає підстави 

для висновку про те, що дослідження Дуки Олега Анатолійовича «Розвиток 

професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчаль-

них закладах державної кримінально-виконавчої служби України» є завер-

шеним, самостійним науковим дослідженням, що слугує вагомим внеском у 

подальший розвиток педагогічної науки і практики.  

З огляду на актуальність теми, наукову новизну отриманих результатів 

та їхнє практичне значення, дисертація Дуки Олега Анатолійовича «Розвиток 

професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчаль-

них закладах державної кримінально-виконавчої служби України»,  відпові-

дає вимогам п. 9;11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р., а її ав-

тор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 

 

 

 


