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Стаття присвячена пошуку напрямів вдо-
сконалення інноваційного розвитку майбут-
ніх офіцерів Державної кримінально-виконав-
чої служби України в закладі вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання.
Реформування багатьох сфер соціального 
життя країни, зокрема й пенітенціарної, 
викликало нагальну потребу в підготовці 
офіцерів Державної кримінально-виконавчої 
служби нової формації. Зрозуміло, що якісна 
підготовка майбутніх фахівців, які спро-
можні вирішувати складні службово-профе-
сійні завдання під час майбутньої діяльності, 
творчо та відповідально підходити до ство-
рення добропорядного й ефективного кому-
нікативного середовища в пенітенціарних 
закладах, тобто гідного міжособистісного 
спілкування серед персоналу та спілкування 
з особами, які перебувають в умовах обме-
ження волі, а також загалом покращити 
роботу пенітенціарних закладів, неможлива 
без методологічного оновленні системи 
професійної підготовки офіцерів-пенітенці-
аріїв в Україні. 
Саме тому метою дослідження є визначення 
напрямів удосконалення методологічних 
засад інноваційного розвитку майбутніх офі-
церів ДКВС України та їхніх сучасних профе-
сійних компетентностей крізь призму креа-
тивності процесу здобуття вищої освіти.
Сформувати майбутнього офіцера-пені-
тенціарія нової формації як особистість у 
процесі здобуття ним вищої освіти на будь-
якому рівні сьогодні можна за допомогою різ-
них форм і методів навчання, що є складо-
вими частинами методології навчання. 
Використання різних методологічних під-
ходів щодо формування професійних ком-
петентностей майбутніх офіцерів-пені-
тенціаріїв тільки тоді стане ефективним, 
коли кожний науково-педагогічний працівник 
буде креативно підходити до вибору та 
застосування інноваційних методів і форм 
проведення навчальних занять, застосову-
вати певні програмні продукти для розви-
тку майбутніх офіцерів як особистостей, 
професіоналів, які здатні відповідально й 
вмотивовано підходити до самоконтролю 
результатів своєї службово-професійної 
діяльності, мати стійке прагнення до під-
вищення рівня власного розвитку протягом 
усього життя.
Автором статті доведено, що в умовах 
стрімкої трансформації суспільних відно-
син, особливо інформатизації й оновлення 
менеджменту системи вищої освіти, іннова-
ційний розвиток майбутніх офіцерів Держав-
ної кримінально-виконавчої системи України 
може бути забезпечений формуванням у них 
креативного мислення та вміння творчо 
підходити до застосування набутих профе-
сійних компетентностей під час навчання 
в закладі вищої освіти зі специфічними 
умовами навчання. Подальші дослідження 
будуть спрямовані на пошук нових креатив-
них форм інноваційного розвитку і творчого 
мислення майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв.

Ключові слова: професійна підготовка офі-
церів-пенітенціаріїв, методологія навчання, 
форми навчання, інноваційно-інформаційне 
освітнє середовище, креативне навчання, 
професійні компетентності.

The article is devoted to searching directions of 
improving innovative development of future offi-
cers of the State Criminal and Executive Service 
of Ukraine in higher educational institution with 
specific studying conditions.
Reforming in many spheres of social life in the 
country, including the penitentiary one, has cre-
ated an urgent need to train officers of the State 
Criminal and Executive Service of a new forma-
tion. It is clear that qualitative training of future 
specialists, who are able to solve complex job-
professional tasks in future, create a decent and 
effective communication environment in peniten-
tiary institutions creatively and responsibly, that 
is decent interpersonal communication between 
staff and communication with convicts, as well as 
to improve the work of penitentiary institutions in 
general, is not possible without methodological 
updating of the system of professional training 
of penitentiary officers in Ukraine. That is why 
the purpose of the research is to determine the 
directions of improving methodological founda-
tions of innovative development of future officers 
of the SCES and their modern professional com-
petences through the lens of creativity of higher 
education process.
Forming a future penitentiary officer of a new for-
mation, as an individual in the process of obtain-
ing a higher education at any level, is possible 
today with the help of various forms and methods 
of training that are integral to the methodology of 
training.
Using different methodological approaches in 
order to form future penitentiary officers’ profes-
sional competencies will become effective only in 
that case, when each scientific and pedagogical 
worker will creatively select and applicate innova-
tive methods and forms of training, use certain 
software products for the development of future 
officers as personalities, professionals who are 
able to approach the results of their professional 
activity responsibly and are motivated to strive for 
enhancing their own life-long development.
The author of the article has shown that in con-
ditions of rapid transformation of social relations, 
especially informatization and updating of man-
agement of the higher education system, inno-
vative development of future officers of the State 
Criminal and Executive System of Ukraine can 
be ensured by forming their creative thinking and 
ability to approach creatively the acquired profes-
sional competences while studying at a higher 
educational institution with specific studying con-
ditions. Further research will focus on finding new 
creative forms of future penitentiary officers’ inno-
vative development and creative thinking.
Key words: penitentiary officers’ professional 
training, studying methodology, forms of study-
ing, innovative and informative educational envi-
ronment, creative training, professional compe-
tences.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Процес удосконалення та реформування 
національної системи освіти тісно пов’язаний 
із реформуванням і трансформацією всіх скла-
дових частин державної системи управління, 
зокрема Державної кримінально-виконавчої 
служби (далі – ДКВС) України. Це зумолює необ-
хідність перегляду методологічних засад підго-
товки майбутніх фахівців пенітенціарної сфери, 
формування їх як інноваційних особистостей, 
які мають бути обізнані в новітніх підходах та 
методах впливу на засуджених чи ув’язнених  
осіб, тобто мати сучасні погляди на застосу-
вання кримінально-виконавчого законодавства, 
як вітчизняного, так і закордонного, щодо впрова-
дження міжнародних стандартів пенітенціарного 
менеджменту, дотримання прав людини тощо. 

Система підготовки якісних офіцерів-пенітен-
ціаріїв зіткнулася із цілою низкою проблем і соці-
альними змінами, які визначили нові вимоги до 
методології формування та якості професійних 
компетентностей майбутніх офіцерів ДКВС Укра-
їни у сфері пенітенціарної педагогіки, пенітенціар-
ної психології, соціальної роботи, пенітенціарного 
менеджменту, пробації, кримінології, дотримання 
вимог законодавства у кримінально-виконавчій 
сфері тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Необхідно зазначити, що за останні п’ять років в 
Україні був зроблений певний прорив у напрямі 
популяризації знань у галузі пенітенціарної сфери 
загалом, пенітенціарного менеджменту й імпле-
ментації міжнародного законодавства в галузі 
дотримання прав ув’язнених (засуджених), квалі-
фікаційних вимог та професійних компетентнос-
тей офіцерів-пенітенціаріїв тощо.

Різні аспекти в галузі професійної підготовки, 
освітньої методології формування професійних 
компетентностей офіцерів-пенітенціаріїв розгля-
дали як вітчизняні, так і закордонні вчені, а саме: 
В. Болотов [1], І. Голубцова [2], К. Джонсон [3], 
Г. Драйден [4], І. Зимня [5], М. Кларін [6], Е. Койл 
[7], А. Либлинг [8], О. Пєхота [9], О. Пометун [10], 
П. Реста [11], В. Синьов [12], О. Тогочинський [13], 
О. Торічний [14], Е. Федорчук [15] та інші. В їхніх 
працях у загальному вигляді зазначені завдання 
щодо інноваційності підходів до формування про-
фесійних компетентностей і розвитку особистості 
майбутнього офіцера-пенітенціарія.

Більшість науковців зауважують застосування 
компетентнісного підходу в освітньому процесі, 
створення особливого освітнього середовища, 
упровадження інтерактивних методів, форм 
навчання, що сприяють інноваційному розвитку 
майбутнього офіцера-пенітенціарія, формуванню 
в нього механізмів адаптаційного, мотиваційного 
характеру та стійкого прагнення професійного 
вдосконалення протягом життя.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Варто констатувати, що для 
формування інноваційно розвинутої особистості 
майбутнього офіцера-пенітенціарія, його профе-
сійних компетентностей і досі існує потреба в більш 
глибокому вивченні напрямів удосконалення мето-
дологічних засад їх підготовки, оскільки на вимогу 
міжнародних стандартів офіцери кримінально-
виконавчої сфери мають уміти застосовувати різні 
підходи до управління пенітенціарними закла-
дами, уміти креативно вирішувати певні проблемі 
службово-професійного характеру, є відповідаль-
ними за якість процесу ресоціалізації засуджених 
і деякою мірою за рівень безпеки суспільства.

Мета статті – визначення напрямів удоскона-
лення методологічних засад інноваційного роз-
витку майбутніх офіцерів ДКВС України та їхеіх 
сучасних професійних компетентностей крізь при-
зму креативності процесу здобуття вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
в Україні загалом існують різні форми систем 
вищої ступеневої освіти, що базуються на певних 
принципах та підходах, головними з яких є: гаран-
тійно-державний (спрямований на виконання 
освітніх стандартів і забезпечується фінансуван-
ням із бюджету країни); приватно-індивідуальний, 
платний, недержавний (побудований за системою 
платних освітніх послуг); інноваційно-проєктний 
(спрямований на впровадження новітнього досвіду 
з використанням інноваційних педагогічних техно-
логій і такий, що фінансується в межах цільових 
або інноваційних програм).

Поряд із формами систем вищої ступеневої 
освіти можна виділити деякі моделі навчання, які 
відрізняються одна від одної різними типами вза-
ємодії в системі «викладач – курсант», способами 
мислення й діяльності під час освітнього процесу, 
а також мотиваційними чинниками особистостей – 
майбутніх офіцерів ДКВС України щодо освіти про-
тягом життя (рис. 1).

Розглянемо стисло кожну з моделей, що подані 
на рис. 1. 

Так, модель «конвеєра» була спрямована на 
передачу глибоких класичних взірців знань із різ-
них галузей науки, техніки, мистецтва тощо. Дана 
модель є дуже ефективною для передачі фун-
даментальних знань, але ж украй віддалена від 
практики професійної діяльності. До того ж роз-
виток «конвеєрної» моделі відбувається завдяки 
множенню текстів й ускладненню програм, що не 
завжди покращує професійну мобільність майбут-
нього фахівця будь-якої галузі діяльності, зокрема 
й пенітенціарної. На теперішній час дана модель 
освіти майже відходить, оскільки показала свою 
неефективність насамперед в організації системи 
вищої освіти, де велика частка навчального часу 
витрачається на монологічні форми навчання 
(лекції та семінари). Очевидним є той факт, що 
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дана система майже не застосовує тренінги, май-
стер-класи, тренажери, ділові ігри, проєктування 
та програмування, колективні форми взаємодії 
тощо. Адже саме такі форми покликані та спро-
можні «розконсервувати» конвеєрну підготовку 
майбутніх фахівців, зробити її більш прогресив-
ною в усіх напрямах свого розвитку, а особливо 
розвитку особистості як викладача, так і осіб, які 
здобувають вищу освіту на будь-якому рівні. Сут-
тєвим недоліком даної освітньої моделі є й те, що 
в ній викладач виступає водночас носієм і тран-
слятором знань, в також єдиним експертом рівня 
засвоєння навчального матеріалу особами, які 
навчаються. 

Інформатизація освітньої сфери змінила мож-
ливості освітнього простору, зумовлиа появу про-
єктної та сітьової моделей. Дані моделі базуються 
на застосуванні різноманітних інформаційних тех-
нологій та комп’ютерних програм (програмного 
забезпечення для розвитку, засвоєння та набуття 
певних професійних навичок і вмінь). Ці моделі 
дозволяють крізь призму імітаційного програвання 
різних ситуацій, форм і кейсів практично орієнто-
ваного характеру створити інтерактивне або елек-
тронне освітнє середовище, у якому застосову-
ються різні науково-практичні тексти, навчальні та 
навчально-методичні посібники, допоміжні матері-
али (законодавчі акти, інструкції, регламенти, пра-
вила внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань, стандарти тощо), навчальні тренажери, 
лабораторії й імітаційні площадки для практичних 
занять, виконання завдань індивідуального або 
кафедрального наукового дослідження, що міс-
тяться на електронних носіях або виконуються 
за допомогою доступу до необхідної інформа-
ції та програмного забезпечення через Інтернет. 
Постійна робота над проєктами дозволяє кур-
санту – майбутньому офіцеру ДКВС України здо-
бути той об’єм знань та набути певних навичок і 
вмінь, які йому допоможуть включитися у профе-
сійно-службову діяльність і згодом самостійно зна-
ходити шляхи вдосконалення як особистої прак-
тики несення служби та виконання професійних 
завдань, так і загалом завдань певного структур-
ного підрозділу ДКВС України.

Необхідність перебудови існуючої системи 
вищої освіти була зумовлена процесами євроінте-
грації, імплементації міжнародного законодавства, 
інформатизації сфер діяльності суспільства, роз-
витком ринкових відносин та іншими чинниками, 
що, звісно, спричинило реформування всіх видів 
суспільних відносин, зокрема й в пенітенціарній 
системі. Виникла необхідність в офіцерах ДКВС 
України нової формації, які є не вузькими профе-
сіоналами-виконавцями, а професіоналами, які 
спроможні до багатократної мобільності: які вміють 
швидко засвоювати нові професійні ролі й функції, 
ухвалювати управлінські рішення, бути водночас 

Рис. 1. Моделі освітньо-професійної підготовки майбутніх фахівців-пенітенціаріїв  
(авторська розробка)

Моделі освітньо-професійної підготовки офіцерів-пенітенціаріїв

Модель «конвеєра» – це своєрідний спадок радянських часів. Сутність 
даної моделі полягає в такому: курсант під час вступу до закладу вищої освіти 
проходить відбір на підставі балів ЗНО та складання іспиту з фізичної 
підготовки, далі за конвеєром, як за ланцюгом, вивчає навчальні дисципліни, 
на «виході» випускається як фахівець (бакалавр або магістр), який знає і 
пройшов освітню підготовку в межах певної спеціальності.  

Проєктна модель відбиває деякі стандарти американської практико-
орієнтованої системи світи, де курсанти одночасно із традиційними формами 
навчання закріплюються за кафедральними науково-практичними проєктами в 
межах своєї майбутньої професійної діяльності, до якої вони готуються 
протягом усього терміну навчання в закладі вищої освіти.  

Сітьова модель організації освітнього процесу передбачає використання 
новітніх інформаційних технологій. У такій формі здобуття освіти 
самовизначення, самопроєктування й самоорганізація стають не випадковими, 
а педагогічно обґрунтованими методом неперервної освітньої діяльності. Дана 
модель є пошуковою, перебуває на стадії проєктних і пошукових 
(дослідницьких) робіт у багатьох сучасних закордонних закладах вищої освіти.
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вихователями й педагогами для контингенту пені-
тенціарних закладів (установ виконання покарань, 
слідчих ізоляторів, арештних домів, уповноваже-
них органів із питань пробації тощо), знаходити 
неординарні й водночас законні шляхи подолання 
складних ситуацій практичного службово-профе-
сійного характеру.

Саме тому консерватизм та інерційність, що й 
досі спостерігаються у вітчизняній системі вищої 
освіти і притаманні моделі «конвеєра», повинні 
поступово відійти, поступитися місцем інновацій-
ним формам і методам навчання. Це складний 
процес, він пов’язаний також із необхідністю зміни 
мислення та світосприйняття, набуттям нових про-
фесійних компетентностей, насамперед викла-
дачами закладів вищої освіти. Не є секретом, що 
й досі серед викладачів багатьох закладів вищої 
освіти працюють фахівці з «ортодоксальними» 
поглядами на технології навчання. Саме вони 
створюють гальма на шляху впровадження нових 
освітніх технологій (форм і методів навчання), 
зміни взаємин у системах «викладач – викладач» 
і «викладач – курсант», застосуванні сучасних 
методів контролю знань курсантів, оскільки не 
бажають витрачати час на особисте професійне 
зростання. Безперечно, керівництво закладів 
вищої освіти повинно приділяти достатню увагу 
підвищенню кваліфікації науково-педагогічних 
працівників, своєчасній зміні або звільненню їх із 
посад у разі невідповідності сучасним вимогам до 
їхніх професійних компетентностей.

Сучасна система ступеневої вищої освіти, 
зокрема відомчої (спеціалізованої, наприклад, як 
підготовка майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв для 
кримінально-виконавчої системи нашої країни), 
зможе стати базою для отримання професійного 
ресурсу, який буде сприяти розвитку ДКВС Укра-
їни й успішній реформі пенітенціарної сфери, 
за таких умов:

– основою формування повинна стати іннова-
ційна складова частина як механізм саморозвитку 
самої системи ступеневої вищої освіти; саме 
інноваційність освітнього простору є тим ключо-
вим чинником, що сприяє особистісному розвитку 
сучасного майбутнього фахівця, формуванню його 
життєвих цінностей, мотиваційних траєкторій роз-
витку службово-професійної діяльності та нами 
цілого; 3) організаційна система: об’єднання людей, 
які спільно реалізують деяку програму або ціль і 
діють на підставі визначених процедур і правил.

Освітній простір, що побудований із застосу-
ванням певних інноваційних складових частин, 
впливає на весь процес навчання, що виступає як 
складна система, яка поєднує риси наукової, прак-
тичної, культурно-художньої, ігрової та традиційної 
навчальної діяльності (які можуть бути предметом 
додаткового вивчення). До речі, потрібно звернути 
увагу на той факт, що наукова діяльність орга-

нічно пов’язана з безперервним процесом підви-
щення рівня знань: як тільки науково-педагогічний 
працівник (викладач) припиняє вчитися, він уже  
не є дослідником і вченим, він втрачає здатність 
до самоосвіти та ризикує не тільки відстати від 
часу, але й узагалі втратити викладацьку роботу. 
Це ще й означає, що такий науково-педагогічний 
працівник вже не може дати інноваційні знання про-
гресивній молоді – курсантам, не може залучити їх 
до процесу формування стійкої мотивації та праг-
нення отримати більш нової інформації, виконати 
якісно наукові індивідуальні дослідження, до яких 
курсанти можуть і повинні бути залучені, тобто 
«привити» їм стійке бажання навчатися протягом 
життя й отримувати від цього задоволення тощо. 

Неможливо залишити поза увагою й те, що 
сучасна освіта, навчальний процес, освітній про-
стір закладу вищої освіти повинні відповідати 
певному рівню культури. Ці складові частини про-
стору для формування професійної компетент-
ності майбутніх офіцерів ДКВС України містять всі 
типи організаційної культури й історично еволюці-
онують до інноваційних технологій. 

Перша й найбільш давня форма навчання – 
буденно-практичне навчання. Воно зберігається 
й досі, водночас праця не потребує спеціальної 
освіти та засвоюється методами спостереження й 
наслідування. 

Друга історична форма навчання – це демон-
стративне навчання, що до цього часу входить 
у навчальний процес, хоча багатьма вченими-педа-
гогами вважається застарілим. Звичайна демон-
страція як метод навчання залишається однією із 
традиційних форм організації навчального процесу, 
де науково-педагогічний працівник (викладач) – 
суб’єкт, а курсант – об’єкт навчальної діяльності. 

Третя форма організації навчального про-
цесу – розвиваюче навчання, коли науково-педа-
гогічний працівник (викладач) пояснює всебічно 
об’єкт і предмет дослідження, явища та процеси, 
що супроводжують певні ситуації або проблемні 
завдання, а курсант вникає в навчальні матеріали 
і багато відпрацьовує самостійно. За такої форми 
відпрацьовуються певні навички самостійно 
вирішувати завдання, нести відповідальність за 
результати навчання, тобто особистісну якість та 
успішність навчання. Водночас науково-педаго-
гічний працівник (викладач) повинен ставитися 
до курсанта як до особистості з індивідуальними 
психологічними та розумовими властивостями, 
ураховувати їх для досягнення максимального 
ефекту передачі знань, формування вмінь і нави-
чок, професійних компетентностей, організаційної 
культури спілкування, мотивації до постійного роз-
витку тощо. У демонстративному й розвиваючому 
навчанні науково-педагогічний працівник (викла-
дач) залишається «поводирем» у лабіринті знань, 
умінь та навичок, він працює не з окремою особис-
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тістю, а з «аудиторною групою», водночас органі-
зовує навчальний процес кожного за єдиним стан-
дартним планом. Потрібно розуміти, що навіть 
в одній «аудиторній групі» викладач змушений 
застосовувати до курсантів різні методи навчання, 
що залежать від їхнього ставлення до навчання й 
особистісних здатностей. Тому в різних «аудитор-
них групах» може сформуватися неоднакове став-
лення до навчання. 

Сучасний етап розвитку вищої освіти й освіти 
загалом характеризується новою концепцією, що 
містить нові інформаційні та психолого-педаго-
гічні складові частини, відбиваючи креативність, 
інформативно-інноваційні та комплексні (компе-
тентнісний, інтегративний, системний та інші) під-
ходи до формування професійних знань, умінь 
і навичок, сучасних компетентностей, мотива-
цію до освіти протягом життя. Сьогодні головним 
завданням навчального процесу, що відбувається 
в сучасному інноваційно-інформаційному освіт-
ньому середовищі, є розвиток у курсантів здібнос-
тей до самостійного формування нових для них 
професійних компетентностей, способів дій в умо-
вах невизначеності, певних складних ситуацій, що 
можуть виникнути й виникають під час практич-
ної службово-професійної діяльності. Головним 
чинником креативного навчання є ініціативність 
курсанта як повноправного суб’єкта спілкування 
з науково-педагогічним працівником (виклада-
чем), що відбувається в інноваційно-інформацій-
ному освітньому середовищі.

Методи креативного навчання поступово уві-
йшли в навчальний процес багатьох вишів, роз-
виваються й удосконалюються залежно від про-
філю навчання. Головне, що такі методи завжди 
спрямовані на живий людський контакт партнерів 
навчального процесу (викладачі й курсанти), які 
зацікавлені один в одному і на практиці в системі 
«науково-педагогічний працівник (викладач) – кур-
сант» виконують спільну працю, спрямовану на 
досягнення якісного результату та певного моти-
ваційного рівня щодо навчання протягом життя. 
Науково-педагогічний працівник (викладач) уже не 
є «поводирем», він є людиною – особистістю, яка 
володіє великим об’ємом сучасних знань і вмінь, 
має авторитет серед курсантів, яким і притягує 
їх до спільної науково-практичної та навчаль-
ної, творчої діяльності, а також це дає викладачу 
можливість давати доречні поради особам, які 
навчаються. Відносини між науково-педагогічним 
працівником (викладачем) і курсантами набува-
ють характеру неформального, особистісного 
(не тільки функціонально-рольового) спілкування 
в межах організаційної корпоративної культури. 
У таке спілкування втягуються не тільки інтелект, 
але й емоції, воля, моральні й соціальні почуття 
курсанта. Водночас науково-педагогічний пра-
цівник (викладач) не просто виконує обов’язки, 

що спрямовані на розвиток курсанта, а й прони-
кає в його духовний світ як людина, що стає йому 
близькою в період навчання в закладі вищої освіти.

Креативні й нестандартні заняття у процесі 
навчання – це вже, власне, не «навчальний про-
цес» як система педагогічних заходів, а інно-
ваційна практико-орієнтована діяльність, чітко 
спрямована на розвиток особистісних характе-
ристик курсанта відповідно з його психологічними 
особливостями. Така система навчання не буде 
працювати, якщо курсант безвідповідальний, без-
ініціативний, не бажає або не здатний діяти само-
стійно, а науково-педагогічний працівник (викла-
дач) байдужий до інтересів курсанта.

Спільна праця науково-педагогічного пра-
цівника (викладача) та курсанта у процесі кре-
ативного навчання – це їхня творчість, що відо-
бражається згодом на рівні не тільки результатів 
навчання – сформованих професійних компетент-
ностей, а й на рівні культури спілкування, рівні 
мотивації, інноваційного мислення, стійкого праг-
нення до професійного зростання протягом усього 
подальшого життя. 

У моделі креативного навчання частково 
наявне повернення до моделі буденно-практич-
ного навчання, оскільки вона зливається із життям. 
Однак і ця часткова форма набуває нового змісту: 
курсант спостерігає й повторює методи й форми 
наукової, навчальної, іншої роботи науково-педа-
гогічного працівника (викладача), але він виявляє 
себе як творчо обізнана людина, як особистість, 
яка має інноваційні погляди на певні проблеми 
та їх рішення, як самостійно діючий суб’єкт про-
цесу навчання, який вільно виражає свої думки та 
творчі здібності.

Безумовно, для задоволення соціально-еконо-
мічних, культурних, моральних, духовних потреб 
сучасного суспільства, різних сфер діяльності 
людини, зокрема й пенітенціарної, необхідно роз-
ширювати сферу креативного навчання, що спро-
можне досить якісно сформувати практико-орієн-
товане мислення осіб, які навчаються (курсантів), 
трансформувати освітнє середовище в таке, що 
спроможне «виростити» інноваційну особистість, 
яка, поринувши у світ службово-професійної діяль-
ності, буде спроможна самостійно та якісно вико-
нувати завдання служби та бути гідною людиною.

Висновки. Викладені результати дослідження 
дають змогу зробити такі висновки:

– процес удосконалення методології підго-
товки майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв є живим, 
постійно рухається залежно від певних вимог 
щодо професійних компетентностей фахівців, 
службово-професійна діяльність є важливою для 
повернення до суспільства осіб, які скоїли злочини 
та пройшли певний шлях ресоціалізації в пенітен-
ціарних закладах, а також для гарантування без-
пеки суспільства і країни загалом;
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– зважаючи на існування різних форм і мето-
дів навчання, необхідно віддавати перевагу тим, 
що сприяють інноваційності розвитку майбутнього 
офіцера-пенітенціарія, надають йому змогу сфор-
мувати протягом навчання в закладі вищої освіти 
зі специфічними умовами навчання певні про-
фесійні компетентності, набути навичок і вмінь 
у реалізації власного розумового потенціалу, 
застосування його для професійного зростання 
та навчання протягом життя;

– ураховуючи те, що сучасний світ стрімко роз-
вивається, уважаємо за необхідне розвивати кре-
ативне мислення та творчий підхід до створення 
інформаційно-інноваційного освітнього серед-
овища, умов, форм і методів навчання, що спри-
яють виникненню й зміцненню стійкості мотивації 
в майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв до особистіс-
ного неперервного розвитку.

Усе це надасть можливості «виростити» гідних 
майбутніх офіцерів ДКВС України, здатних творчо 
й професійно підходити до вирішення завдань різ-
ного рівня складності під час здійснення службово-
професійної діяльності, а подальші дослідження 
будуть спрямовані на пошук нових креативних 
форм інноваційного розвитку і творчого мислення 
майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв.
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