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ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

На всій території України. 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Програма призначена для роботи з неповнолітніми суб'єктами 
пробації, хлопцями та дівчатами, звільненими від відбування 
покарання з випробуванням, на яких судом покладено обов'язок 
виконувати заходи, передбчені пробаційною програмою, у яких за 
результатами оцінки ризиків вчинення повторного кримінального 
правопорушення виявлено фактори ризику, що обумовлюють 
застосування пробаційної програми "формування життєвих 
навичок", для яких характерний дефіцит соціальних навичок та 
реалізації власних потреб просоціальним шляхом. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета програми: досягнути позитивні зміни у поведінці 
неповнолітнього суб'єкта пробації шляхом розвитку та підтримки у 
нього навичок успішного спілкування та співпраці; сприяння 
формуванню просоціальних цінностей та ефективних стоунків у 
сім'ї; здобуття освіти та працевлаштування; цілепокладання та 
побудови життєвих планів на засадах загальнолюдських цінностей.  
 
МОДУЛЬ 1. УСПІШНЕ СПІЛКУВАННЯ 
1) розвивати усвідомлення важливості ефективного спілкування;  
2) навчити аналізувати власну модель спілкування та її 
продуктивно переосмислювати; 
3) формувати вміння та навички ефективного спілкування та 
асертивної поведінки 
 
МОДУЛЬ 2. СІМ'Я ТА ЦІННОСТІ 
1) формувати просоціальні цінності;  
2) розвивати усвідомлення необхідності побудови ефективних 
партнерських стосунків у сім'ї, заснованих на принципах гендерної 
рівності; 
3) розвивати розуміння неприпустимості домашнього насильства; 
4) формувати навички відповідальної статевої поведінки та 
усвідомленого батьківства.  
 
 
МОДУЛЬ 3. ОСВІТА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
1) розвивати усвідомлення важливості здобуття професії та 
працевлаштування;  



2) формування вміння щодо аналізу власних професійних навичок, 
пошуку роботи, складання резюме, проходження співбесіди тощо; 
3) формувати навички бюджетування та керування власними 
коштами               
 
МОДУЛЬ 4. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ТА ПОБУДОВА ЖИТТЄВИХ 
ПЛАНІВ 
1) формування вміння постановки цілей;  
2) розвивати вміння щодо здійснення планування ефективного 
досягнення цілей, аналізу перешкод на цьому шляху, а також 
нейтралізації таких перешкод просоціальними способами; 
3) формувати внутрішню мотивацію до позитивних змін        

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Кожен модуль програми складається з 8 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. 
 
МОДУЛЬ 1. Успішне спілкування 
МОДУЛЬ 2. Сім'я та цінності 
МОДУЛЬ 3. Освіта та працевлаштування 
МОДУЛЬ 4. Цілепокладання та побудова життєвих планів 
 
Програма складається з 4 модулів по 8-9 занять кожен. Модулі 
спрямовані на розвиток конкректної соціальної навички і є 
самодостатніми елеметами програми. Куратором програми для 
проходження неповнолітнім суб'єктом пробації може бути обрано 
від одного до чотирьох тематичних модулів програми відовідно до 
виявлених у ході оцінки фактору ризику та з урахуванням його 
потреб. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/file/d/1KuR0y0_uSCMTFwscs8a2afQSa6fA
mZSS/view  
https://drive.google.com/drive/folders/1eBQvhqYYDoSOqn406rAJ14
WKS1PQ4Bpl  

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  
 


