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КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних 
закладах Науково-методичною комісією з проблем 
виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної 
ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України 
(Протокол №2 від 29.06.2016 р.). 
Рекомендовано Міністерством соціальної політики України 
для використання центрами соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді (лист Міністерства соціальної політики 
України №119/56/235-16 від 23.08.2016 р.). 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Тренінгова програма розроблена для роботи з підлітками 
віком 14-18 років, які перебувають у конфлікті з законом. 
Програма також може бути корисна при роботі з підлітками 
групи ризику, в яких спостерігається схильність до 
розвитку девіантної поведінки.  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета програми: формування та розвиток в учасників та 
учасниць навичок конструктивного та позитивного 
мислення, саморегуляції, рефлексії, цілепокладання і 
планування, а також сприяння позитивним змінам у 
поведінці. 
 
Завдання:  
- сформувати розуміння власної відповідальності за 

керування своїм життям;  
- сформувати усвідомлення потреб та бажань як 

рушійної сили людини; 
- сприяти розумінню власної відповідальності за свої 

вчинки;  
- сприяти розумінню наявності наслідків до кожної дії, 

вчинку, поведінки та розвинути вміння їх аналізу;  
- сформувати розуміння процесу формування корисних 

та некорисних переконань і їх впливу на життя людини;  
- надати інформацію щодо особливостей помилкового 

мислення та його наслідків, спонукати до пошуку та 
змін своїх помилок у мисленні;  

- сприяти розумінню учасниками важливості правильної 
постановки цілей та визначення шляхів їх досягнення, 
планування змін у своєму житті. 



ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Програма складається з восьми занять тривалістю 90 
хвилин кожне, які допоможуть підліткам під керівництвом 
ведучих краще пізнати себе та оволодіти навичками 
конструктивної взаємодії з оточуючими.  
Заняття 1. Керування життям 
Заняття 2. Бажання – рушійна сила   
Заняття 3. Думки, емоції та дії 
Заняття 4. Вчинки та їхні наслідки 
Заняття 5. Переконання 
Заняття 6. Як мислити без помилок 
Заняття 7. Свідомий вибір 
Заняття 8. Постановка цілей 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

Програма тренінгових занять: 
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24807/ 
 
Робочий зошит до програми: 
https://www.msp.gov.ua/files/sotsir/02.pdf  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 

- 

 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


