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

 
Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

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

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

Міністерство освіти і науки України  
Міністерство соціальної політики України  
Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Проєкт «Реформування системи кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні» (Агрітім Канада)  

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання 
у загальноосвітніх навчальних закладах (лист Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України № 14.1/12-Г-46 від 21.01.2014 р.); 
Рекомендовано Міністерством соціальної політики України для 
використання центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
(лист Міністерства соціальної політики України № 42/56/235-15 від 
26.03.2015 р.). 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Програма призначена для роботи 
з юнаками віком 14 – 18 років, які були засуджені до покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, або звільнені від відбування 
покарання з випробувальним терміном. Програма також може бути 
корисна при роботі з підлітками групи ризику, в яких 
спостерігається схильність до розвитку проблемної поведінки.  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета програми: підвищення рівня обізнаності щодо природи 
гніву; формування усвідомленого ставлення до почуття гніву; 
розвиток навичок саморегуляції та управління гнівом у 
конфліктних ситуаціях; мотивація до позитивних змін поведінки. 
 
Завдання: навчити учасників ідентифікувати почуття гніву на 
ранній стадії його прояву; ознайомити з безпечними способами 
прояву негативних емоцій; допомогти кожному учасникові 
усвідомити внутрішні й зовнішні причини власного гніву; 
відпрацювати навички саморегуляції в групі.  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Перелік занять:  
Заняття 1. «Чому ми гніваємося?» 
Заняття 2. «Гнів і агресія» 
Заняття 3. «Причини гніву» 
Заняття 4. «Як управляти гнівом» 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

Методичний посібник до програми: 
https://www.msp.gov.ua/files/Anger_Management_Teacher_RH_30-
03-15.pdf 
 
Робочий зошит до програми: 
https://www.msp.gov.ua/files/Anger_Management_Learner_RH_30-
03-15.pdf  

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

- 

 
Інформація станом на жовтень 2020 року  


