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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПЕНІТЕНЦІАРІЇВ
У СВІТЛІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Питання вдосконалення професійної підготовки на основі компетентнісного підходу
з урахуванням тенденцій інформатизації освіти знаходиться в колі уваги як вітчизняних
так і закордонних науковців та практиків галузі права, педагогіки та психології.
Метою дослідження є визначення пріоритетних напрямів та методів
інтерактивного навчання для вдосконалення процесу формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України в закладах вищої освіти зі специфічними
умовами навчання з врахуванням сучасних вимог процесу інформатизації освіти.
Методологія. Під час проведення дослідження були використані теоретичні (аналіз,
синтез, узагальнення) та емпіричні (анкетування) методи пізнання.
Наукова новизна. Запропоновані нові інтерактивні форми та методи навчання,
створення електронних навчально-методичних комплексів, використання 3D-технологій
для вдосконалення процесу формування сучасних базових професійних компетентностей
майбутнього офіцера-пенітенціарія та розвитку у нього мотивації до самоформування
особистісно-соціально-діяльнісних якостей.
Висновки. Автором статті з урахуванням основних напрямків сучасної парадигми
розвитку ступеневої освіти майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України запропоновано
вдосконалення теоретико-методичних підходів до формування навчальних програм, що
пов’язані з використанням інтерактивних методів, форм та технологій навчання.
Проведений аналіз дозволив автору запропонувати нові форми проведення лекцій, що
повинні відбуватися в триєдиній системі «лектор – візуалізація навчальної інформації –
зворотній зв’язок», семінарських та практичних занять, в тому числі занять
консультаційного характеру, а саме скап-консультацій викладачів для курсантів з метою
скорочення часу для отримання необхідної інформації для виконання індивідуальних
науково-дослідних завдань, написання курсових та магістерських робіт. З метою
інформатизації курсантів в галузі реформування пенітенціарної системи, змін
кримінально-виконавчої політики держави, результатів наукових досліджень в галузях
права, пенітенціарної педагогіки та пенітенціарної психології, автор запропонував
проведення відео-конференції, онлайн-семінарів (різновид веб-конференції), онлайн-зустрічі
або презентації через Інтернет в режимі реального часу із залученням провідних
вітчизняних та закордонних вчених.
За результатами дослідження можна зазначити, що застосування інтерактивних
методів та форм навчання створює великі можливості для оновлення форматів
педагогічних технологій; відбувається вдосконалення теоретико-методологічної бази
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формування зацікавленості й мотивації курсантів до навчання, що сприяє підвищенню
якості та ефективності освітнього процесу в цілому; створюються умови для розширення
кругозору, творчого (альтернативного) і логічного мислення курсантів, а головне –
відбувається формування сучасних професійних компетентностей майбутніх офіцерівпенітенціаріїв України.
Ключові слова: офіцери-пенітенціарії, професійна підготовка офіцерів-пенітенціаріїв,
професійні компетентності, інтерактивні форми навчання, інтерактивні методи навчання.
Постановка проблеми. Актуальність роботи. Необхідність вдосконалення професійної
підготовки майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України пов’язана із
стрімкими змінами й розвитком української державності, суспільними трансформаціями в країні,
формуванням нових громадянських й державних інститутів в Україні, реформуванням правової,
соціальної, економічної та інших сфер життя суспільства, в тому числі й специфічної пенітенціарної
сфери. Саме пенітенціаріями виконується одне з головних завдань в галузі безпеки розвитку
українського суспільства, що полягає у якісному виконанні своїх службово-професійних обов’язків,
пов’язаних не тільки з дотриманням вимог кримінально-виконавчого законодавства, але й з вихованням,
ресоціалізацією та поверненням до суспільства тих громадян, які скоїли злочини та знаходяться в умовах
несвободи. Виконання даного багатовекторного завдання є актуальним і пов’язано з гуманізацію,
демократизацію інститутів виконання покарань, знайшло відображення у Концепції реформування
(розвитку) пенітенціарної системи України [1], що в свою чергу викликало необхідність суттєвого
вдосконалення теоретико-методичних засад формування професійних компетентностей майбутніх
офіцерів-пенітенціаріїв України.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання вдосконалення професійної підготовки персоналу
ДКВС України знаходиться у колі уваги науковців і практиків галузі права, педагогіки та психології.
Процес формування професійних компетентностей має комплексний характер та охоплює
всебічний розвиток особистості курсантів. Проблеми впровадження компетентністного підходу в
освітній процес майбутніх фахівців правоохоронної, в тому числі пенітенціарної системи, з урахуванням
інформатизації освіти досліджувалися вченими різних країн, а саме Дж. Макгакіном [2], Э. Койлом [3],
А. Либлингом [4], Д. Прайсом [4], Г. Шеффером [4], В. Болотовим [5], І. Зимньою [6], О. Торічним [7],
В. Синьовим [8], О. Тогочинським [9] та багатьма іншими. Особливостям застосування інтерактивних
методів навчання і запровадження їх в освітній процес присвятили наукові праці К. Джонсон [10],
П. Реста [11], Г. Драйден [12], Дж. Вос [12], А. Вербицький [13], М. Кларін [14], А. Біда [15],
І. Голубцова [16], А. Кучеренко [17], О. Пєхота [18], О. Пометун [19], Е. Федорчук [20] та інші. В своїх
наукових доробках вони розкривають сутність, методику та можливості інтерактивних форм навчання,
засвідчують необхідність застосування та позитивний вплив інтерактивних технологій на ефективність
навчального процесу.
Однак, варто констатувати, що й досі невирішеними частинами загальної проблеми формування
фахової компетентності майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв залишилися методичні засади запровадження
в освітній процес інтерактивних методик навчання, що відповідають актуальним і перспективним
потребам особистості та можуть бути переорієнтовані на зміну концепту з накопичення знань та вмінь на
концепт активної пізнавально-практичної діяльності курсантів і їх підготовку до професійного та
особистісного розвитку.
Метою дослідження є визначення пріоритетних напрямів та методів теоретичної підготовки з
метою вдосконалення процесу формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів ДКВС
України в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання з врахуванням сучасних вимог
процесу інформатизації освіти.
Методологія. Методологія дослідження базується на інтеграції традиційних методів вивчення
проблемних питань педагогіки вищої школи. В ході дослідження були використані принципи системного
підходу, що передбачає вивчення різноманітності поглядів щодо розвитку наукового знання. Даний
підхід має прояв в наступних основних принципах: об’єктивності, цілісності об’єкта, що досліджується,
взаємозв’язку теоретичного та емпіричного, аналізу й синтезу тощо. Отже під час проведення
дослідження були використані теоретичні та емпіричні методи пізнання:
– теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення – для окреслення вимог до майбутнього офіцерапенітенціарія, який виконує квазіпрофесійну діяльність, повинен мати гарну теоретичну та практичну
підготовку, тобто володіти певним набором професійних компетентностей;
– емпіричні – анкетування – для визначення напрямків та форм інтерактивного навчання, що
дозволяють сформувати сучасні компетентності у майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв, володіння якими
підвищить рівень умінь та навичок для вирішення ними різноманітних завдань під час виконання ними
своїх службово-професійних обов’язків.
Наукова новизна. Вдосконалення теоретичних засад викладання дисциплін професійного спрямування на основі застосування різноманітних сучасних інтерактивних форм та методів навчання надасть
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можливість сформувати сучасні базові професійні компетентності майбутнього офіцера-пенітенціарія та
розвити у нього мотивацію до самоформування особистісно-соціально-діяльнісних якостей.
Саме інтерактивні технології навчання є основою для становлення професійної компетентності, що є
процесом формування професійної позиції, гармонізації професійних, соціальних та особистісних якостей,
важливих вмінь та навичок, стійких професійно-значимих комплексів офіцерів-пенітенціаріїв, що надають їм
можливість забезпечити якість та ефективність виконання завдань службово-професійної діяльності.
Результати дослідження. Сучасна парадигма розвитку ступеневої освіти майбутніх офіцерів
ДКВС України передбачає вдосконалення методики навчальних програм з обов’язковим урахуванням
вимог інформатизації освітнього процесу та зміни вектору підготовки в бік діяльністного підходу щодо
формування професійних компетентностей.
Інформатизація освіти базується на застосуванні в навчальному процесі різного роду
інформаційних засобів, електронної продукції та новітніх педагогічних технологій, що засновані на
використанні інформаційно-комунікаційних технологій для навчання. В свою чергу освітні дані
технології включають в себе не тільки технічні засоби супроводу (комп’ютерне обладнання, мережі
Інтернет, програмне забезпечення дистанційного навчання тощо), але й інтерактивні методи навчання,
що стають основою отримання сучасних знань, навичок та вмінь.
Вирішення проблеми вдосконалення професійно-фахової підготовки майбутніх офіцерівпенітенціаріїв потребує зміни перш за все принципів побудови та подання навчального матеріалу,
організації нового типу засвоєння, нової структури освітньої діяльності. Саме тому в Академії Державної
пенітенціарної служби відбувається процес оновлення не тільки навчального матеріалу, але й методів
його подання курсантам під час лекцій, семінарських та практичних занять. На теперішній час лекційні
заняття в Академії ДПтС для курсантів першого та другого рівня вищої освіти проводяться у різних
сучасних інтерактивних формах, а саме: триєдиній системі «лектор – візуалізація навчальної інформації –
зворотній зв’язок», бінарні лекції (лекції-діалог), лекції-провокації, інтерактивні (проблемні) лекції,
інформаційно-проблемні лекції, лекції-прес-конференції, лекції із заздалегідь об’явленими помилками.
Майже 96,5 % курсантів стверджують, що за таких форм проведення лекційних занять, в них виникає не
тільки зацікавленість проблематикою навчального предмету, але й зростає об’єм запам’ятовування
поданого лектором навчального матеріалу. Також переважна більшість курсантів (майже 93,2 %) після
такої форми проведення лекцій під час бліцопитування на семінарських заняттях демонструють глибокі
знання предмета, об’єкта, основного матеріалу за темою вивчення навчального заняття.
Відпрацювання семінарських та практичних занять у інтерактивних формах проведення, а саме у
вигляді групових дискусій, дебатів, дискусій та диспутів, імітаційних ігор, кейс-методів, колективних
рішень творчих завдань, коучингу, тренінгу, рольової гри, стажування, освітньої експедиції (живої
паралелі), круглого столу, перегляду і обговорення навчальних відеофільмів, публічної презентації
проекту, роботи в малих групах, вирішення проблемної ситуації на основі методики «Дерево рішень»,
методу «Мозковий штурм», методу портфоліо, а також найсучаснішого методу віртуального тюторіалу
та інших формах, підтвердили зацікавленість у подачі інформації під час лекційних занять та довели
можливість знаходження оптимальних технік спілкування в системі «викладач – курсант», створення
комфортних умов для розкриття особистісних творчих здібностей курсантів, інтенсифікації процесів
пам’яті, формування певного набору компетентностей майбутніх офіцерів ДКВС України, необхідних
для майбутньої службово-пофесійної діяльності.
Не залишається поза увагою і самостійна підготовка курсантів до семінарських і практичних
занять, що є обов’язковою складовою виконання всіх видів завдань по кожній темі певної навчальної
дисципліни. З метою полегшення пошуку необхідної інформації для виконання поставлених питань до
плану навчального заняття, надійного засвоєння основних понять і категорій, спроможності відповісти
на питання для самоконтролю і письмово виконати проблемні завдання, ми пропонуємо наступні
інтерактивні форми подання навчальної інформації: відео-лекції та віртуальні консультації.
Для проведення науково-практичних заходів, під час яких курсанти мають можливість почути нові
концептуальні підходи щодо реформування пенітенціарної системи, розвитку пенітенціарної науки в
цілому, окремих проблемних питань щодо менеджменту установ виконання покарань та управління
персоналом, вдосконалення нормативно-правової бази регулювання діяльності Державної кримінальновиконавчої служби України та уповноважених органів з питань пробації, дотримання прав людини, в
тому числі як співробітників пенітенціарної системи, так і осіб, які знаходяться в умовах несвободи, іншу
цікаву інформацію в галузі кримінально-виконавчого права ми пропонуємо й проводимо відеоконференції та онлайн-семінари (різновид веб-конференції), онлайн-зустрічі або презентації через
Інтернет в режимі реального часу із залученням провідних вчених в галузі кримінального, кримінальновиконавчого права, пенітенціарного менеджменту, пенітенціарної психології та пенітенціарної педагогіки.
Також з метою покращення культури та підвищення інформативності викладання навчальних
дисциплін професійної та практичної підготовки пропонуємо вдосконалити процес розробки і
впровадження в освітній процес електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) на основі
3D-моделей і динамічно анімаційних систем для відображення змодельованих процесів, що відбуваються
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під час певних ситуацій в установах виконання покарань, що пов’язані з проходженням служби та
виконанням професійних завдань персоналом ДКВС України.
Хотілось би наголосити на окремих аспектах і можливих шляхах розробки таких інтерактивних
комплексів навчання, а саме:
– під час розробки необхідно враховувати фундаментальні принципи педагогіки, дидактики,
методики, психології, ергономіки, інформатики та інших наук;
– під час створення дизайну, формату подачі інформації може виникнути необхідність
підвищувати кваліфікацію викладацького складу в галузі інформаційних технологій (і це потрібно
робити, бо час плине, а інформатизація все більше охоплює суспільство в цілому, і освіту в тому числі,
що може призвести до втрати викладачем сучасної особистісної кваліфікації);
– корисно було б залучати до створення таких інтерактивних комплексів активних курсантів, які
володіють навичками і методикою оформлення навчальних матеріалів за принципом інформаційних
технологій в межах курсантської науково-практичної діяльності кафедр закладу вищої освіти.
Отже, вище викладений матеріал дозволяє зробити наступні висновки:
– інформатизація освітнього простору сприяє створенню інформаційно-комунікаційного процесу
нового типу в цілому, створенню сучасного освітнього простору, а також створює великі можливості для
оновлення форматів педагогічних технологій, що спроможні сформувати професійні компетентності
майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв;
– відбувається вдосконалення методів і технологій відбору навчальних матеріалів, а також
системи управління освітнім процесом у вищій школі;
– виникає додаткова зацікавленість і мотивація курсантів до навчання, що приводить до
підвищення якості їх власних знань, вмінь та навичок, що в результаті забезпечує ефективність
освітнього процесу в цілому;
– застосування різних форм інтерактивних методів навчання приводить до розширення кругозору,
творчого (альтернативного) і логічного мислення курсантів, а головне – сприяє формуванню сучасних
професійних компетентностей майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України.
Подальші наукові дослідження щодо запровадження нових інтерактивних методів та форм
навчання, інтерактивних технологій будуть спрямовані на вдосконалення процесу формування
професійних компетентностей з позицій діяльнісного підходу та створення моделі практикоорієнтованого навчання майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв.
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THEORETICAL PRINCIPLES OF PROFESSIONAL TRAINING
OF FUTURE PENITENTIARY OFFICERS WHEN IT COMES TO INTERACTIVE EDUCATION

The issue of improving professional training on the basis of a competent approach, taking
into account the trends of informatization of education, is at the center of attention of both
domestic and foreign scholars and practitioners in the field of law, pedagogy and psychology.
The purpose of the research is to identify priority areas and methods of interactive
education in order to improve the process of forming future penitentiary officers’ professional
competencies in Ukraine in higher educational institutions with specific learning conditions,
taking into account the current requirements of the process of informatization of education.
Methodology. During the research, theoretical (analysis, synthesis, generalization) and
empirical (questioning) methods of cognition were used.
Scientific novelty. New interactive forms and methods of training, creating electronic
educational methodological complexes, using 3D-technologies for the improvement of the process
of forming future penitentiary officer’s modern basic professional competencies and development
of his motivation to self-formation of personal-social-active qualities are offered.
Conclusions. The author of the article offers the improvement of theoretical and
methodological approaches to the formation of educational programs related to the use of
interactive methods, forms and technologies of training taking into account the main directions of
the modern paradigm of the development of the future penitentiary officers’ graduate education in
Ukraine.
The maintained analysis allowed the author to propose new forms of lectures to be held in
the trilateral system of «a lecturer – visualization of educational information – feedback»,
seminars and practical classes, including consultations, namely, teachers’ scoping-consultations
for cadets in order to reduce the time for obtaining necessary information for implementing
individual research tasks, making course papers and master’s papers. In order to inform the
cadets in the field of Penitentiary System reforming, changes in state criminal and executive
policy, the results of scientific researches in the fields of Law, Penitentiary Pedagogy and
Penitentiary Psychology, the author proposed to maintain video conferences, online seminars (a
kind of web conference), online meetings or presentations via the Internet in real time involving
leading domestic and foreign scientists.
According to the results of studying interactive methods and forms of learning great
opportunities for updating the formats of pedagogical technologies are created; improvement of
theoretical and methodological basis for forming cadets’ interest and motivation to study that
contributes to improving the quality and efficiency of the educational process in general is taken
place; conditions for expanding the horizons, cadets’ creative (alternative) and logical thinking
are created. And the most important fact is that the forming of future penitentiary officers’ modern
professional competencies takes place in Ukraine.
Key words: penitentiary officers, penitentiary officers’ professional training, professional
competencies, interactive forms of studying, interactive teaching methods.
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