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1. Вибір теми дослідження обумовлений низкою чинників. 

По-перше, пробація – це новий інститут у нашій державі, 

становлення і розвиток якого потребує докорінного переосмислення 

сутності кримінально-виконавчої діяльності та соціальної роботи із 

засудженими. З огляду на це актуалізується потреба у підготовці 

персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 

По-друге, проблема розвитку професійної компетентності персоналу 

органу пробації Державної кримінальної служби України набула 

актуальності у зв’язку із реформуванням пенітенціарної сфери, 

запровадженням міжнародних стандартів у практику судочинства, а також 

зростанням вимог суспільства до фахівців пенітенціарної системи загалом. 

Це також обумовлює необхідність підвищення рівня знань, умінь і навичок 

фахівців пробації, професійна підготовка яких відбувається у відомчих 

закладах освіти ДКВС України. 

По-третє, професійна діяльність персоналу органу пробації 

передбачає виконання широкого спектру службових обов’язків, пов’язаних 

зі знанням психологічних особливостей засуджених, закономірностей і 

принципів перевиховання, надання соціальної допомоги засудженим, 

вжиття заходів щодо підготовки до звільнення осіб, які відбувають 

покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 

Це вимагає ґрунтовної професійної працівників, які відповідно до 

повноважень здійснюють пробацію. 

По-четверте, попри наявність дисертаційних робіт, у яких 

досліджено особливості й методику формування професійної 

компетентності фахівців пенітенціарної служби, вони не вирішують 

важливого наукового завдання – розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 
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Посилює актуальність теми і низка суперечностей, що їх виявив 

автор дисертації під час дослідження. 

З огляду на ці чинники актуальність теми дисертаційної роботи 

О. А. Дуки «Розвиток професійної компетентності персоналу органу 

пробації у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-

виконавчої служби України», поданої на рецензування, сумнівів не 

викликає. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Обґрунтування наукових положень дисертаційної роботи є 

досить переконливими. Дослідження проведено протягом тривалого 

періоду – з 2013 по 2018 роки та охоплює три етапи. Воно передбачало 

ретроспективний аналіз становлення і розвитку інституту пробації в 

Україні, аналіз міжнародного досвіду підготовки персоналу органу 

пробації та підходів щодо розвитку його професійної компетентності, 

розкриття сутності професійної компетентності персоналу органу пробації 

ДКВС України та визначення її компонентно-критеріальної структури, 

теоретичне обґрунтування моделі й організаційно-педагогічних умов 

розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації у 

відомчих навчальних закладах та експериментальну перевірку 

ефективності моделі на практиці, а також розроблення навчально-

методичного забезпечення розвитку професійної компетентності персоналу 

органу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України. 

Дослідницько-експериментальну роботу проведено 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 взяли участь 

236 слухачів, 15 викладачів центрів. Педагогічний експеримент проведено 

в природних умовах навчального процесу. Він передбачав два етапи: 

констатувальний і формувальний. 

Наукова цінність дисертаційного дослідження О. А. Дуки зумовлена 

перш за все тим, що в роботі обґрунтовано організаційно-педагогічні 

умови та модель розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації. Важливим кваліфікаційним здобутком автора є визначення 

сутності та обґрунтування компонентно-критеріальної структури 

професійної компетентності персоналу органу пробації, основу якої 

становлять мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий, когнітивно-

діяльнісний і рефлексивний компоненти, сукупність їх показників та 

критеріїв оцінювання. 
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Значимість роботи посилює і те, що її виконано 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). 

Відповідно до теми дисертації О. А. Дука чітко сформулював 

науковий апарат дослідження, застосував адекватні завданням методи 

наукового пошуку, що дало можливість успішно досягти поставленої мети 

– теоретично обґрунтувати зміст, форми, методи й організаційно-

педагогічні умови розвитку професійної компетентності персоналу органу 

пробації та експериментально перевірити ефективність моделі розвитку 

досліджуваної якості у відомчих навчальних закладах Державної 

кримінально-виконавчої служби України. Заслуговує на позитивну оцінку 

докладне й ретельне формулювання понятійно-термінологічного апарату 

дисертаційної роботи, зокрема понять «компетентність», «компетенція», 

«компетентнісний підхід», «професійна компетентність персоналу органу 

пробації», «організаційно-педагогічні умови». 

Логіка викладу теоретичного та експериментально-дослідного 

матеріалу відповідає темі дисертаційного дослідження, його об’єкту, 

предмету, меті, гіпотезі та дозволяє належним чином висвітлити 

послідовність виконання завдань дослідно-експериментальної роботи. 

3. Достовірність і наукова новизна одержаних результатів.  

Дисертант одержав такі наукові результати:  

вперше на основі системного підходу розкрито сутність та 

обґрунтовано компонентно-критеріальну структуру професійної 

компетентності персоналу органу пробації;  

обґрунтовано модель розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах ДКВС України, 

що складається з трьох блоків (методологічно-цільового, процесуально-

змістового, діагностувально-результативного);  

обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розвитку 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»;  
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подальшого розвитку набули зміст, форми і методи розвитку 

професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих 

навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України. 

Крім того, інтерес представляють й інші аспекти дисертаційного 

дослідження, а саме:  

узагальнення міжнародного досвіду Великої Британії, США, Канади, 

Швейцарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Румунії щодо 

діяльності інституту пробації, а також системи професійної підготовки 

персоналу та розвитку професійної компетентності; 

результати ретроспективного аналізу становлення і розвитку 

інституту пробації у відомчих навчальних закладах Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 

4. Значущість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. Дисертаційна робота О. А. Дуки, безперечно, має вагоме 

практичне значення, яке полягає в тому, що одержані результати 

дослідження достатньо обґрунтовані, пройшли апробацію та готові до 

впровадження в систему професійної підготовки персоналу органу 

пробації у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-

виконавчої служби України. 

Автор розробив і впровадив в освітній процес  

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.;  

навчальний фільм «Установа виконання покарань. Основні аспекти 

діяльності»;  

навчальний фільм «Взаємовідносини пенітенціарного персоналу і 

засуджених. Вимоги, стандарти, перспективи»;  

навчальний фільм «Профілактика ВІЛ/СНІДу в пенітенціарних 

установах». 

Результати дослідження О. А. Дуки можуть бути використані 

викладачами закладів вищої освіти правоохоронної системи України з 

метою оновлення змісту, методів і форм викладання фахових дисциплін, 

курсантами під час написання наукових робіт і проходження стажування, 

науково-педагогічними працівниками у сфері підвищення кваліфікації 

правоохоронців. 
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5. Повнота викладу основних результатів дисертаційного 

дослідження в наукових фахових виданнях. 

Для розв’язання поставлених завдань автор опрацював 

255 найменувань джерел, з них 20  іноземними мовами. Усі наукові 

положення, висновки і результати дисертаційного дослідження висвітлено 

у 30 публікаціях (20 – одноосібних), з-поміж них: у 5 навчальних та 

навчально-методичних посібниках (4 – у співавторстві); 8 статтях у 

наукових фахових виданнях України (у тому числі 2 – у виданнях України, 

які включені до міжнародних наукометричних баз); 2 статтях у зарубіжних 

наукових періодичних виданнях (1 – в електронному виданні); 

2 методичних рекомендаціях; 13 публікаціях у збірниках наукових праць 

та матеріалах науково-практичних конференцій, наукових виданнях. Отже, 

дисертант дотримав вимог наказу Міністерства освіти і науки № 1112 від 

17.10.2012 р. щодо опублікування результатів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. 

6. Відповідність структури та змісту дисертації вимогам щодо 

кандидатських дисертацій. 

Структура дисертаційного дослідження О. А. Дуки зумовлена його 

змістом, який відповідає основним завданням дослідження і відображає хід 

їх виконання. 

У першому розділі дисертації представлено результати аналізу 

сутності поняття «пробація», здійснено теоретичний аналіз інституту 

пробації, висвітлено історію його розвитку, досліджено процес 

становлення пробації в Україні, схарактеризовано педагогічний потенціал 

персоналу органу пробації України, висвітлено результати аналізу 

міжнародного досвіду організації діяльності та професійної підготовки 

персоналу органу пробації. 

У другому розділі О. А. Дука представив компонентно-критеріальну 

структуру професійної компетентності персоналу органу пробації, 

розробив модель та обґрунтував організаційно-педагогічні умови розвитку 

професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих 

навчальних закладах ДКВС України. 

У третьому розділі здійснено аналіз результатів констатувального 

етапу експерименту, викладено перебіг формувального етапу 

експерименту, висвітлено динаміку рівнів розвитку компонентів 

професійної компетентності після проведення експерименту, 

проаналізовано результати експериментальної роботи. 

Підсумки дисертаційного дослідження відображено у загальних 

висновках, які є достовірними, корелюють з висновками до кожного з 
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розділів і відображають досягнення мети й виконання завдань 

дослідження. 

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

Високо оцінюючи результати дослідження О. А. Дуки, доцільно 

висловити окремі міркування, що виникли в процесі рецензування 

дисертації та вимагають окремих уточнень і пояснень. 

1. Обґрунтування актуальності теми було б більш переконливим, 

якби автор у вступній частині чіткіше зазначив коло завдань та функцій 

персоналу органу пробації, а також перелік умінь і навичок – компонентів 

професійної компетентності, що забезпечують належний рівень 

проведення фахівцями соціально-виховної роботи із засудженими, до яких 

застосовано пробацію. Доцільно було б лаконічно окреслити основні 

недоліки у методичному забезпеченні процесу розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах 

Державної кримінально-виконавчої служби України, а також назвати дані 

експериментального дослідження та причини, що спонукають переглянути 

усталені зміст, форми і методи підвищення кваліфікації персоналу органу 

пробації. 

2. Наукова новизна одержаних результатів сумнівів не викликає, 

однак автору доцільно було б пояснити, що саме удосконалено у змісті 

сутності понять «компетентність», «компетенція», «компетентнісний 

підхід», «професійна компетентність персоналу органу пробації», 

«організаційно-педагогічні умови».  

Відповідно до рекомендацій щодо представлення наукової новизни 

потрібно також чітко зазначати, за рахунок чого відбувся подальший 

розвиток змісту, форм і методів розвитку професійної компетентності 

персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 

3. Одним із важливих аспектів дисертаційної роботи є дослідження 

особливостей зарубіжного досвіду професійної підготовки персоналу 

пробації та особливостей розвитку його професійної компетентності в 

зарубіжних країнах. Дисертаційне дослідження лише виграло б, якби автор 

подав узагальнені результати компаративного аналізу зарубіжного досвіду 

у вигляді таблиці та порівняв з вітчизняною системою підготовки й 

підвищення кваліфікації персоналу пробації. 

4. У другому розділі дисертації автор представляє організаційно-

педагогічні умови, які відповідно до гіпотези мають сприяти розвитку 

професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих 

навчальних закладах ДКВС України. З логіки дисертаційної роботи стає 
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очевидним, що ці умови автор визначає лише на основі теоретичного 

аналізу наукових джерел. Висунута у дослідженні гіпотеза була б більш 

переконливою, якби дисертант узяв також до уваги результати аналізу 

практики діяльності персоналу органу пробації, особливості їхньої 

підготовки у відомчих навчальних закладах ДКВС України, а також 

результати констатувального етапу експерименту.  

5. У дослідженні представлено навчально-методичне забезпечення 

розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації у 

відомчих навчальних закладах ДКВС України, що серед іншого містить 

рекомендації щодо підготовки та проведення лекцій, семінарських і 

практичних занять зі слухачами з числа персоналу органу пробації у 

відомчих навчальних закладах ДКВС України. Однак поза увагою автора 

залишилися слухачі – фахівці органу пробації. Доцільно було розробити 

відповідні рекомендації і для них, що передбачали б активізацію їхньої 

самостійної роботи щодо підвищення професійної кваліфікації. 

6. У дисертації та авторефераті автор на основі вивчення наукової 

літератури та результатів аналізу теорії і практиці професійної освіти 

наводить суперечності, які супроводжують процес розвитку професійної 

компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах 

ДКВС України. Однак потребує пояснення, чи вдалося автору розв’язати 

ці суперечності у процесі дослідно-експериментальної роботи. 

Утім зазначені зауваження і побажання не є принциповими й не 

впливають на загальну високу оцінку дисертаційної роботи Дуки Олега 

Анатолійовича «Розвиток професійної компетентності персоналу органу 

пробації у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-

виконавчої служби України». 

8. Висновки щодо відповідності дисертації встановленим 

вимогам. 

1. Дисертація О. А. Дуки «Розвиток професійної компетентності 

персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах Державної 

кримінально-виконавчої служби України» є самостійним завершеним 

науковим дослідженням актуального наукового завдання. 

2. Усі положення дисертації науково обґрунтовані, мають характер 

наукової новизни, достовірність та вірогідність висновків забезпечені в 

процесі дослідження. 

3. Поставлену автором мету, сформульовані завдання дослідження 

розв’язано глибоко та доказово. Всі положення, що виносяться на захист, 

теоретично обґрунтовано, їх зміст викладено в основних висновках до 
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дисертації. Висновки і рекомендації у дисертації сформульовано ґрунтовно 

і переконливо. 

4. Дисертаційне дослідження має практичне значення, що 

підтверджується використанням отриманих результатів в освітньому 

процесі Хмельницького центру підвищення кваліфікації персоналу 

Державної кримінально-виконавчої служби України, Дніпровського 

центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України, Білоцерківського центру підвищення 

кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби 

України. 

5. Структура дисертації та обсяг основного тексту відповідають 

чинним вимогам до кандидатських дисертацій. Назва роботи відповідає її 

меті, змісту теоретичної частини та експериментального дослідження. 

Зміст автореферату ідентичний змісту дисертаційної роботи. 

Отже, дисертація О. А. Дуки «Розвиток професійної компетентності 

персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах Державної 

кримінально-виконавчої служби України» за якістю дослідження, рівнем 

наукової новизни і практичною цінністю, за своїм змістом та рівнем 

оформлення відповідає вимогам п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукового ступеня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 № 567, вимогам паспорта спеціальності, а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

 

 


