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The article reveals the problem of psychological support of the development of
psychological competence of employees of organs and penitentiary institutions. The
peculiarities of professional activity and its influence on employees of the State
Criminal-Executive Service of Ukraine are considered. The main directions of
psychological support of professional activity of the employees of the State CriminalExecutive Service of Ukraine are revealed: adaptation of young workers to the
conditions of service; psychoprophylaxis of professional deformation in employees;
optimization of socio-psychological climate in a team of workers; neutralization of
negative mental states among workers; prevention of suicidal behavior. It is proposed
to add to this list a direction such as the formation of psychological competence of
employees of bodies and penitentiary institutions.
The stages of psychological support for the formation of the psychological
competence of the employees of the organs and penal institutions: the training in the
educational institutions belonging to the sphere of the State Criminal Execution Service
of Ukraine; adaptation of a young worker to the conditions of penitentiary organs and
institutions (up to 1 year); service of young workers (from 1 to 3 years); passing
service by experienced employees (more than 3 years); preparation for dismissal of
employees of penitentiary organs and institutions.
It is noted that psychological support of the development of psychological
competence of the employees of the State Criminal-Enforcement Service of Ukraine
provides:increasing the level of motivation of employees, as well as the desire for selfimprovement in professional activities; activating creative potential of employees;
positive psycho-emotional condition of employees; development of professional skills
and qualities of employees; development of ability to self-control workers; positive
impact on employee behavior.
Key words: psychological support; professional psychological training; psychological
competence; development of psychological competence; professional skills.
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Психологічне
супроводження
розвитку
психологічної
компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої
служби України
М.С. Ятчук
Інститут кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ, Київ,
Україна
У статті розкривається проблема психологічного супроводження розвитку психологічної
компетентності працівників органів та установ виконання покарань. Розглянуто особливості професійної
діяльності та її вплив на працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Розкрито головні
напрями психологічного супроводження професійної діяльності працівників Державної кримінальновиконавчої служби України: адаптація молодих працівників до умов проходження служби;
психопрофілактика професійної деформації у співробітників; оптимізація соціально-психологічного клімату
у колективі працівників; нейтралізація негативних психічних станів у працівників; профілактика
суїцидальної поведінки. Запропоновано до цього переліку додати такий напрям, як формування
психологічної компетентності працівників органів та установ виконання покарань. Виділено етапи
психологічного супроводження формування психологічної компетеності працівників органів та установ
виконання покарань.
Ключові слова: психологічне супроводження; професійно-психологічний
компетентність; розвиток психологічної компетентності; професійні уміння.
Вступ
Психологічні знання та уміння дають змогу
працівнику успішно здійснювати діяльність, яка
належить до сфери відносин «людина-людина».
Діяльність
працівників
Державної
кримінальновиконавчої служби (далі – ДКВС) України пов’язана із
взаємодією з іншими людьми (колегами по службі,
засудженими, їх родичами, потерпілими, свідками
тощо), обміном інформацією (передачею інформації,
умінням слухати іншого, а не лише викладати свої
думки), взаємовпливом тощо. Взаємодія з іншими
людьми позначається на самих працівниках ДКВС
України, їх психічних станах, що часто призводить до
негативних психічних станів, а їх наслідком може бути
девіантна поведінка, професійна деформація та інші
негативні прояви.
Викладене вище свідчить, що доцільно у працівників
органів та установ виконання покарань формувати
психологічну компетентність, а для цього потрібно
належним чином організувати психологічну роботу з
персоналом ДКВС України, а саме психологічне
супроводження.
Мета статті – розкрити особливості психологічного
супроводження розвитку психологічної компетеності
працівників ДКВС України.
Теоретичні основи дослідження
У
психології
окремі
аспекти
проблеми
психологічного супроводження професійної діяльності
працівників органів та установ виконання покарань
безпосередньо чи опосередковано розглядали у своїх

тренінг;

психологічна

дослідженнях Т.В. Кушнірова, О.М. Мірошниченко, О.В.
Сахнік, М.М. Чичуга та ін. В той же час, питання
психологічного супроводження розвитку психологічної
компетентності працівників органів та установ
виконання покарань залишаються актуальними й
потребують вирішення.
Результати і обговорення
Вивчення діяльності психологічної служби ДКВС
України
показує,
що
психологічна
робота
з
працівниками органів та установ виконання покарань
проводиться психологами по роботі з персоналом та
старшими інспекторами з виховної та соціальнопсихологічної роботи з персоналом.
Головними
напрямами
психологічного
супроводження професійної діяльності ДКВС України є
такі, як:
адаптація молодих працівників до умов
проходження служби;
- психопрофілактика професійної деформації у
співробітників;
- оптимізація соціально-психологічного клімату у
колективі працівників;
- нейтралізація негативних психічних станів у
працівників;
- профілактика суїцидальної поведінки.
У навчальних закладах, що належать до сфери
управління ДКВС України (Інститут кримінальновиконавчої служби, Академія Державної пенітенціарної
служби, Білоцерківський центр підвищення кваліфікації
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби
України, Дніпровський центр підвищення кваліфікації
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби
України, Хмельницький центр підвищення кваліфікації
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персоналу Державної кримінально-виконавчої служби
України) розглядаються питання що стосуються
організації та здійснення психологічного забезпечення
персоналу ДКВС України (Sakhnik, 2015; Kushnirova,
Chichuga, 2016; Miroshnichenko, 2017) проте активізація
власних можливостей працівників органів та установ
виконання покарань щодо розвитку психологічної
компетентності залишається недостатньою.
Вивчення професійної діяльності свідчить, що
непоодинокі випадки, коли у складних ситуаціях
працівники органів та установ виконання покарань
виявляють неготовність адекватно діяти через
невміння оцінювати ситуації, прогнозувати та
вирішувати їх, психологічну неготовність до дій у
складних ситуаціях. Отже, серед причин такого
непрофесіоналізму – відсутність уміння оцінювати
ситуації, прогнозувати їх перебіг, приймати рішення у
складних умовах, вирішувати самостійно ситуації,
психологічна неготовність до дій у складних ситуаціях.
Таким
чином,
для
розвитку
професійної
майстерності працівників органів та установ виконання
покарань потрібно шукати такі напрями удосконалення
їх
психологічної
підготовки,
психологічного
супроводження, які забезпечать формування їх
психологічної компетентності.
Доцільно виділити такі етапи психологічного
супроводження формування психологічної компетеності
працівників органів та установ виконання покарань:
- підготовка у навчальних закладах, що належать до
сфери управління ДКВС України;
- адаптація молодого працівника до діяльності в
умовах органів та установ виконання покарань (до 1
року);
- проходження служби молодими працівниками (від
1 до 3 років);
- проходження служби досвідченими працівниками
(більше 3 років);
- підготовка до звільнення у відставку працівників
органів та установ виконання покарань.
Під час навчання майбутніх працівників органів та
установ виконання покарань у вищих навчальних
закладах ДКВС України відбувається формування таких
якостей пенітенціариста, як: активність, ініціативність,
рішучість,
відповідальність,
дисциплінованість,
самостійність у прийнятті рішень та діях, розсудливість,
доброзичливість
тощо.
Професійна
підготовка
передбачає формування компетентного працівника
органів та установ виконання покарань, який буде
спілкуватись з засудженими, колегами у напружених
ситуаціях, вибирати відповідний стиль поведінки у
конфліктних ситуаціях, швидко й правильно приймати
рішення у екстремальних ситуаціях, бути готовим до дій
у складних ситуаціях, досягати поставлену мету й
бажаний результат.
У процесі проходження професійної підготовки у
вищих навчальних закладах ДКВС України курсантам
читаються навчальні дисципліни психологічного
спрямування: «Юридична психологія», «Пенітенціарна
психологія», «Професійно-психологічна підготовка»,
«Психологія конфліктів», «Психологія професійного
спілкування» тощо.
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Враховуючи особливості навчання у вищих
навчальних закладах ДКВС України пропонуємо
проводити з курсантами професійно-психологічний
тренінг «Розвитку професійних умінь у курсантів вищих
навчальних закладів ДКВС України». Автор проводив
тренінг «Розвитку професійних умінь у курсантів вищих
навчальних закладів ДКВС України» під час
самопідготовки курсантів.
Тренінг «Розвитку професійних умінь у курсантів
вищих навчальних закладів ДКВС України» предбачає
розвиток у майбутніх працівників органів та установ
виконання покарань:
- комунікативних умінь (встановлення контакту з
засудженими, які можуть бути агресивними або чинити
опір працівнику тощо; передача різної за змістом
інформації (позитивної та негативної); вплив на
іншого);
- спостережливості (уміння помічати незначні зміни
поведінки засуджених або співробітників органів та
установ виконання покарань; розташування певних
речей тощо);
- умінь візуальної психодіагностики (розпізнавати
настрій, наміри іншої людини за зовнішніми ознаками
(мімікою, жестами, позою, ходою, одягом та ін.));
- професійної пам’яті (здатність запам’ятовувати
різні об’єкти (обличчя людей, колір автомобілів,
зовнішній
вигляд
будинку
тощо),
здатність
запам’ятовувати вербальну інформацію (назви вулиць
та населених пунктів, прізвища людей));
- професійної уваги (здатність зосереджуватись
одночасно на кількох різних об’єктах; здатність швидко
переключати увагу з одного об’єкта на інший);
- професійного мислення (здатність до аналізу,
синтезу, узагальнення та порівняння різної інформації);
- творчого потенціалу (актуалізація прояву творчих
можливостей особистості).
Курсантам цікаво було вирішувати різні ситуації, що
моделюють професійну діяльність працівників органів
та установ виконання покарань. Цей тренінг допомагає
й на етапі адаптації курсантів до умов вищого
навчального закладу, що належить до сфери управління
ДКВС України. Курсанти після участі в тренінгу стали
більш активними, ініціативними, відповідальними,
впевненими у собі й виявили бажання досягати
професійної майстерності.
Крім того, психологічна робота, яку проводять з
курсантами навчального закладу, повинна включати
психодіагностику рівня сформованості психологічної
компетентності, читання лекцій, організацію семінарів,
що будуть активувати розвиток у майбутніх працівників
органів та установ виконання покарань психологічної
компетеності та сприятимуть досягненню професійної
майстерності.
Індивідуальна психологічна робота (психологічне
консультування, індивідуальні бесіди) з курсантами
повинна бути спрямована на формування психологічної
компетентності.
Під
час
вирішення
питання
організації
психологічного супроводження розвитку психологічної
компетеності на етапі адаптації молодого працівника до
умов органів та установ виконання покарань (до 1 року)
потрібно враховувати наступні моменти: це випускник
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вищого навчального закладу, що належить до сфери
управління ДКВС України; це випускник вищого
навчального закладу, що не належить до сфери
управління ДКВС України; це це випускник
загальноосвітньої школи, який не має спеціальної освіти
та підготовки.
Випускники вищого навчального закладу, що
належить до сфери управління ДКВС України,
отримують спеціальну підготовку, що враховує
особливості їх майбутньої професійної діяльності. Так,
професійна
психологічна
підготовка
включає
викладання відповідних навчальних дисциплін. З ними
потрібно провести тренінг «Формування психологічної
компетеності працівників ДКВС України», а також
залучати до фокус-груп, участі у дискусіях з проблем
підвищення психологічної компетеності.
Випускники вищого навчального закладу, що не
належить до сфери управління ДКВС України, не
отримують спеціальної психологічної підготовки, що
забезпечує розвиток їх психологічної компетеності. Це
супроводжується відповідними труднощами й потребує
врахування під час здійснення психологічної роботи.
У
такому
випадку
потрібно
здійснити
психодіагностику
рівня
розвитку
психологічної
компетентності, враховуючи отримані результати,
прочитати короткий курс лекцій з основ психології.
Наступним етапом буде проведення тренінгу «Розвитку
професійних умінь у працівників органів та установ
виконання
покарань»
(комунікативних
умінь,
спостережливості, умінь візуальної психодіагностики,
професійної пам’яті, професійної уваги, професійного
мислення, творчого потенціалу), а вже потім – тренінгу
«Формування психологічної компетеності працівників
ДКВС України» (розвиток здатності до оцінки ситуації,
прогнозування
ситуації,
вирішення
ситуації,
психологічної готовності до дій у несподіваних
ситуаціях).
Працівники ДКВС України, які працюють на посадах
рядового й молодшого начальницького складу нерідко
не мають спеціальної освіти, а лише закінчили
загальноосвітню
школу.
Під
час
організації
психологічного
супроводження
розвитку
їх
психологічної компетентності потрібно провести
психодіагностику, прочитати короткий курс лекцій з
основ психології. Потім провести тренінг «Розвитку
професійних умінь у працівників органів та установ
виконання
покарань»
(комунікативних
умінь,
спостережливості, умінь візуальної психодіагностики,
професійної пам’яті, професійної уваги, професійного
мислення, творчого потенціалу). Наступним етапом
буде організація й проведення тренінгу «Формування
стресостійкості у працівників органів та установ
виконання покарань» (профілактика негативних
психічних станів у працівників, розвиток емоційної
стійкості та саморегуляції), а вже потім – тренінгу
«Формування психологічної компетеності працівників
ДКВС України» (розвиток здатності до оцінки ситуації,
прогнозування
ситуації,
вирішення
ситуації,
психологічної готовності до дій у несподіваних
ситуаціях).
Психологічне
супроводження
розвитку
психологічної компетентності молодих працівників

Yatchuk, M.
Psychological support
for the development of
psychological
competence of …

повинно включати психодіагностику, індивідуальні
бесіди,
психологічні
та
професійно-психологічні
тренінги,
психологічне
консультування,
лекції,
семінари-дискусії, фокус-групи, що спрямовані на
розвиток
окремих
критеріїв
психологічної
компетентності (мотивації, емпатії, комунікативних
умінь тощо).
Проходження служби досвідченими працівниками
(більше 3 років) пов’язано з набуттям досвіду та
передачею його іншим працівникам. Так, після 5 років
проходження
служби
працівника
закріплюють
наставником для молодого працівника. Проте кожен
працівник ДКВС України потребує уваги з боку
психолога по роботі з персоналом або старшого
інспектора з виховної та соціально-психологічної
роботи з персоналом. У цей період проходження служби
в органах та установах виконання покарань працівник,
будучи наставником, зразком для наслідування іншими
працівниками (молодими працівниками), зазнає впливу
деформуючих
чинників,
піддається
стресу
та
емоційному вигоранню.
У такому випадку уміння вирішувати проблеми,
прогнозувати розвиток тих чи інших подій створює
своєрідну готовність у працівника органів та установ
виконання покарань до їх вирішення та впевненість у
собі, своїй поведінці, що надасть змогу на професійно
високому рівні виконувати посадові обов’язки.
Підготовка до звільнення у відставку працівників
органів та установ виконання покарань потребує уваги з
боку психологів по роботі з персоналом. Як і етап
адаптації до умов проходження служби і професійної
діяльності цей період пов'язаний з підготовкою до
нового та змінами звичного стереотипу поведінки, що
позначається на психоемоційному стані працівника,
його поведінці. Таким чином, при організації
психологічної роботи з працівниками, які готуються до
виходу у відставку, варто враховувати рівень
сформованості їх психологічної компетентності.
Майбутні
працівники
(курсанти
навчальних
закладів, що належать до сфери управління ДКВС
України) та працівники органів, установ виконання
покарань
повинні
усвідомити,
що
розвиток
психологічної компетентності залежить від їх самих, їх
бажання, вони повинні докладати зусиль для набуття
психологічних знань, умінь, навичок. Крім того, варто
пам’ятати, що розвивати психологічну компетентність
потрібно
протягом
усього
життя.
Наприклад,
удосконалювати комунікативні уміння, підтримувати
мотивацію на високому рівні тощо.
Під час участі у психологічних та професійнопсихологічних тренінгах працівники та майбутні
працівників органів та установ виконання покарань
отримують зворотний зв'язок, підтримку, оцінку
власних дій та поведінки вцілому (одні дії схвалюються,
вказується де є недоліки, надаються пропозиції для
усунення недоліків тощо), бачать інші моделі поведінки,
що збагачує їх досвід, підвищує самооцінку, додає
впевненості, розвиває комунікативні уміння та активує
творчий потенціал.
На нашу думку, для забезпечення розвитку
психологічної компетентності працівників органів та
установ виконання покарань слід навчити їх розуміти та
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прогнозувати ситуації, шукати вихід з них. Працівник,
який вміє оцінювати ситуацію, прогнозувати її та
приймати в складних умовах рішення буде впевненим у
собі, своїх діях, у нього не буде вираженою агресивність
та тривожність у повсякденному житті та під час
здійснення професійної діяльності.
Психологічне
супроводження
розвитку
психологічної компетентності працівників ДКВС
України передбачає:
1) підвищення рівня мотивації працівників, а також
прагнення до самовдосконалення у професійній
діяльності;
2) активізацію творчого потенціалу працівників, що
забезпечить його реалізацію;
3) позитивний психоемоційний стан працівників
(відсутність негативних емоцій);
4) розвиток професійних умінь та якостей
працівників (комунікативні уміння, спостережливість,
уміння
візуальної
психодіагностики, професійна
пам'ять, мислення та ін.);
5)
розвиток
у
працівників
здатності
до
самоконтролю та саморегуляції;
6) позитивний вплив на поведінку працівників
(знижується конфліктність у взаєминах, проявляється
толерантність у спілкуванні з оточуючими тощо).
Висновки
Здійснюючи
психологічне
супроводження
професійної діяльності працівників ДКВС України
можна
коригувати
розвиток
їх
психологічної
компетентності у процесі професійної підготовки
(навчання у навчальних закладах, що належать до сфери
управління ДКВС України), підвищення кваліфікації
(навчання в центрах підвищення кваліфікації персоналу
ДКВС України) та проходження служби в органах та
установах
виконання
покарань;
цілеспрямовано
впливати на окремі властивості та особистість
працівників ДКВС України вцілому.
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Перспективи подальших розвідок у даному напрямі
Викладене вище дає можливість стверджувати, що
актуальним
залишається
питання
створення
відповідних умов для формування компетентного
професіонала в умовах органів та установ виконання
покарань;
посилення
професійної
психологічної
підготовки у навчальних закладах ДКВС України та
центрах підвищення кваліфікації; підвищення престижу
професії працівника ДКВС України; активізація
тренінгової роботи з працівниками ДКВС України в
органах та установах виконання покарань.
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