
ІНФОРМАЦІЯ 
про профілактичну та/або корекційну програму для дітей у контакті із законом 

 
Агрітім Канада  

(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 
 

НАЗВА ПРОГРАМИ Програма індивідуальних занять «Життєві навички»  
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ  
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
ПРОГРАМИ 

Міністерство юстиції України  
Проєкт «Реформування системи кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні» (Агрітім Канада) 
Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»  

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Підготовка і видання методичних рекомендацій здійснена в 
рамках проєкту «Реформування системи кримінальної 
юстиції щодо неповнолітніх в Україні» за підтримки 
Міністерства міжнародних справ Канади, компанією 
Агрітім Канада Консалтинг у співпраці з Міністерством 
юстиції та Генеральним соліситором Уряду провінції 
Альберта, у 2017 році. 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

неповнолітні, які перебувають у конфлікті із законом  
 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета програми: сформувати в учасників життєво важливі 
навички та сприяти підвищенню їх вмотивованості до 
просоціальної правослухняної поведінки.  
 
Завдання:  

1. Сприяти формуванню просоціальних цінностей.  
2. Сформувати уміння щодо успішного спілкування з 

однолітками та у родинному колі, прийняття 
рішень, планування свого майбутнього.  

3. Сформувати готовність до працевлаштування та 
вміння щодо ефективного і безпечного пошуку 
роботи.  

4. Підвищити готовність до відмови від вживання 
психоактивних речовин та сформувати відповідні 
вміння.  

5. Сформувати усвідомлення важливості власної ролі 
у зміні життєвих орієнтирів та способу життя.  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Програма складається з 5-ти модулів, кожен з яких 
представлено окремим робочим зошитом для учасника, 
який опрацьовується ним разом та під керівництвом 
ведучого програми.  
 
Теми модулів – назви зошитів:  

1. Твої цінності.  
2. Життєва перспектива.  
3. Успішне спілкування з однолітками.  
4. Родинне коло.  
5. Попередження вживання психоактивних речовин.  

 



У межах кожного модуля можна провести від 6 до 12 
індивідуальних занять, змістовий обсяг та тривалість яких 
визначається ведучим у відповідності до індивідуальних 
особливостей та готовності учасника співпрацювати та 
проходити програму.  
 
Тематичний модуль/модулі для роботи з неповнолітнім 
обираються у залежності від результатів оцінки його 
потреб, можуть використовуватися у довільній 
почерговості та не залежать один від одного змістово, 
водночас разом становлять комплекс, рекомендований для 
опанування.  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

Методичний посібник щодо реалізації програми 
індивідуальних занять «Життєві навички» з 
неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом: 
https://bit.ly/3bmlaBr  
 
Серія зошитів учасника/учасниці програми «Життєві 
навички» для індивідуальної роботи: 

1. «Твої цінності»: https://bit.ly/33JwpkX 
2. «Життєва перспектива»: https://bit.ly/39cScCv 
3. «Успішне спілкування з однолітками»: 

https://bit.ly/2UAAgfM 
4. «Родинне коло»: https://bit.ly/2Ugvx4f 
5. «Попередження вживання психоактивних 

речовин»: https://bit.ly/2UdzbMc 
 

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

- 

 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


