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НАЗВА ПРОГРАМИ Пробаційна програма «Попередження вживання 
психоактивних речовин для неповнолітніх суб'єктів пробації» 

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

Міністерство юстиції України, Державна установа «Центр 
пробації», Проєктний офіс з питань пробації Міністерства юстиції 
України, Agriteam Canada Consulting, Представництво 
Міжнародної організації HealthRight International  
(Права на здоров’я) в Україні 

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Затверджена наказом Міністерства юстиції України від     
11.06.2018 р. №1797/5 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

На всій території України. 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Програма призначена для роботи з неповнолітніми суб’єктами 
пробації (особи 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 «Попередження вживання психоактивних речовин», та 
які, відповідно, зловживають ПАР без належного розуміння 
можливих негативних наслідків, мають низький рівень розвитку 
навичок саморегуляції. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета програми: досягнути позитивні зміни у поведінці 
неповнолітнього суб’єкта пробації шляхом розвитку та підтримки 
навичок ефективного самоконтролю, усвідомлення необхідності 
стратегій зменшення шкоди від вживання та підвищення 
вмотивованості до відмови від вживання психоактивних речовин 
(далі – ПАР).  
 
Завдання/функції програми: 
1. Інформувати та сприяти усвідомленню неповнолітніми 
суб’єктами пробації впливу ПАР (зокрема, алкоголю та наркотиків) 
на особистість та здоров'я.  
2. Формувати вміння протистояти провокуючим факторам, а також, 
протистояти тиску щодо вживання ПАР з боку соціального 
оточення. 
3. Розвивати позитивні стратегії подолання життєвих негараздів та 
емоційної регуляції. 
4. Розвивати переконання та цінності, які сприяють самомотивації 
та створенню позитивної життєвої перспективи. 
5. Розвивати навички подолання зриву та управління тягою до 
вживання ПАР (якщо суб’єкт пробації наразі перебуває в ремісії). 
6. Мотивувати до використання стратегії зменшення шкоди, а 
також до припинення вживання ПАР, проходження курсу 
лікування та реабілітації (якщо суб’єкт пробації наразі вживає 
ПАР). 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Програма складається з 12 занять. У разі групової форми реалізації 
програми заняття триває 90 хв. (1,5 год.), індивідуальної - 45 хв. 
Програма містить 1 заняття для батьків / осіб, які їх замінюють, яке 



триває 90 хв. (1,5 год.). 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. Здоров’я та звички 
Заняття 2. Що таке залежність 
Заняття 3. Причини та наслідки вживання психоактивних речовин. 
Заняття 4. Як зменшити шкоду. 
Заняття 5. Планування змін. 
Заняття 6. Визначення зовнішніх провокаторів. 
Заняття 7. Визначення внутрішніх провокаторів. 
Заняття 8. Як керувати провокуючими ситуаціями. 
Заняття 9. Розірви коло «Стимул - Думка - Потяг - Вживання». 
Заняття 10. Як сказати «Ні!». 
Заняття 11. Поліпшуємо самопочуття та розвиваємо здорове 
мислення. 
Заняття 12. Моя мережа підтримки. 

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%D
0%B7-%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%B6%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%B
E%D0%BB%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%B2-
%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_00YLqk5W0qdnT
wtZIm6EKc  

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  

 


