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

 
Громадська організація «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»  

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

НАЗВА ПРОГРАМИ Програма профілактики агресивної поведінки підлітків у 
центрах соціально-психологічної реабілітації «Зупинись! – 
Посміхнись!»  

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ  
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
ПРОГРАМИ 

Авторський колектив ГО «ВГЦ «Волонтер»  
 

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Видання підготовлено в рамках проєкту за кошти гранту 
Президента України для обдарованої молоді «Профілактика 
агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної 
реабілітації та притулках для дітей»  
Розпорядження Президента України від 14.12.2012 року №218 
«Про призначення грантів президента України для обдарованої 
молоді на 2013 рік».  

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Підлітки та молодь  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета програми: надати соціально-психологічну допомогу 
підліткам, схильним до агресивної поведінки, у подоланні 
насильницького стилю спілкування та у набутті навичок контролю 
агресії та гніву, ефективної комунікації та партнерської взаємодії у 
соціальному оточенні.  
 
Завдання:  
- розширити поінформованість підлітків щодо сутності агресії 

та гніву;  
- сприяти усвідомленню підлітками сутності насильства, його 

особливостей та власної ролі у його попередженні та 
подоланні;  

- навчити підлітків розпізнавати спускові механізми агресивної 
поведінки та попереджати її;  

- відпрацювати навички контролю за гнівом та агресією;  
- засвоїти навички ефективної комунікації як дієвого способу 

вирішення конфліктних ситуацій;  
- розвинути навички планування індивідуальних цілей та 

перспективних життєвих планів у ненасильницькому 
життєвому просторі.  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Теми групових занять в межах програми: 
Тема 1. Вступ до Програми. Знайомство. Напрацювання правил  
роботи групи / 1 заняття.  
Тема 2. Постановка індивідуальних цілей та побудова перспектив- 
них планів щодо подолання агресивності / 1 заняття.  
Тема 3. Спускові механізми агресивної поведінки: які вони, як їх 
розпізнати та попередити / 1 заняття.  



Тема 4. Відпрацювання навичок контролю над гнівом та агресією / 
2 заняття.  
Тема 5. Формування цілей та перспективних життєвих планів/ 1 
заняття.  
Тема 6. Підведення підсумків участі у Програмі / 1 заняття.  
 
Всі теми викладаються послідовно, їх сутність повністю 
розкривається в заняттях, до кожного з яких є повний опис 
проведення (структура та опис вправ, тривалість, надано зразки 
роздаткових матеріалів). Орієнтовна тривалість одного заняття – 3 
год., які проводяться у вигляді 2-х сесій по 1 год. 20 хв. з перервою 
всередині 20 хв. Після кожного заняття передбачено домашнє 
завдання для закріплення отриманих знань та навичок, та 
передбачено його обговорення на початку наступної зустрічі в 
межах групових тренінгових сесій.  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5004/1/Posibnuk_Zypunus-
Posmihnus_2014_Web.pdf  

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

https://www.facebook.com/aupcvolunteer  

  
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


