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ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

На всій території України. 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Програма призначена для роботи з неповнолітніми суб’єктами 
пробації,  дівчатами та хлопцями, віком 14-18 років, звільненими 
від відбування покарання з випробуванням (далі – учасники 
програми), на яких судом покладено обов'язок виконувати заходи, 
передбачені пробаційною програмою, у яких за результатами 
оцінки ризиків вчинення повторного кримінального 
правопорушення виявлено фактори ризику, що обумовлюють 
застосування пробаційної програми «Зміна прокримінального 
мислення», та які, відповідно, схильні до поведінкових проявів без 
належного розуміння можливих негативних наслідків, не вміють 
приймати зважені рішення, планувати позитивні зміни у власному 
житті та визначати його мету.  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Метою даної програми є досягнення позитивних зміни у поведінці 
неповнолітнього суб’єкта пробації шляхом розвитку та підтримки 
у нього навичок конструктивного та критичного мислення, 
формування навичок рефлексії, планування та  постановки цілей, а 
також, сприяння розвитку соціально прийнятних норм поведінки та 
навичок співпраці у взаєминах з оточуючими. 
 
Завдання/функції програми: 
1) ознайомити з різними типами мислення та сприйняття 
інформації, корисними та некорисними переконаннями та їх 
зв’язку з вибором стратегії поведінки;  
2) сприяти розумінню власної відповідальності за свої вчинки та 
наявності наслідків кожної дії (вчинку, поведінки), розвивати 
вміння їх прогнозування;  
3) розвивати навички моніторингу (розпізнання) думок та 
виявлення прокримінальних думок;  
4) формувати когнітивні навички, зокрема навички критичного 
мислення;  
5) сприяти розумінню суб’єктами пробацїї важливості правильної 
постановки цілей та визначення шляхів їх досягнення, планування 
позитивних змін у своєму житті;  
6) формувати розуміння важливості побудови проактивної 
життєвої позиції та відповідального ставлення щодо своєї 
поведінки;  



7) формувати соціально прийнятні норми поведінки, навички 
конструктивної взаємодії з оточуючими та ефективного вирішення 
конфліктів, вміння, орієнтовані на співпрацю з іншими; 
 8) мотивування до позитивних змін у власному житті. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Програма складається з 10 занять. У разі групової форми реалізації 
програми заняття триває 90 хв. (1,5 год.), а у разі індивідуальної - 
45 хв. Рекомендована періодичність занять - не рідше одного разу 
на тиждень. 
 
Зміст заходів 
Просвітницька зустріч з батьками / особами, які їх замінюють. 
Заняття 1. Знайомство. Вступ до програми. Керуй власним життям  
Заняття 2. Бажання - рушійна сила. 
Заняття 3. Думки, емоції та дії. 
Заняття 4. Вчинки та їх наслідки. 
Заняття 5. Переконання. 
Заняття 6. Як мислити без помилок. 
Заняття 7. Думай нестандартно. 
Заняття 8. Свідомий вибір. 
Заняття 9. У першу чергу – першочергове. 
Заняття 10. Думай про виграш для всіх. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

1) https://www.probation.gov.ua/wp-
content/uploads/2019/08/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B
7-%D0%9C%D0%AE-%D0%B2%D1%96%D0%B4-11.06.2018-
%E2%84%96-1797_5-%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B
6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
%D0%BD%D0%B8%D1%85-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-
%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B
B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-
%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B
2-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
.pdf 
 
2)https://drive.google.com/drive/folders/1rWvnt6oxN_00YLqk5W0qd
nTwtZIm6EKc  

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

https://conf2020.afew.org.ua/yanchuk-oleg-2/ 

 
Інформація станом на жовтень 2020 року  


