
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 Тренінгова програма для дівчат-підлітків «Вчимося 
керувати емоціями»  

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 для використання у загальноосвітніх навчальних 
закладах науково-методичною комісією з проблем виховання 
дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань 
освіти Міністерства освіти і науки України 
(лист Державної наукової установи «Інституту модернізації 
змісту освіти» № 21/12-Г-158 від 18.04.2016)  
Рекомендовано Міністерством соціальної політики України 
для використання центрами соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді (лист Міністерства соціальної політики України 
№40/56/236-16 від 22.03.2016 р.)  

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Тренінгова програма розроблена для роботи з дівчатами-
підлітками віком 14-18 років. 
Програма також може бути корисна при роботі з дівчатами-
підлітками групи ризику, в яких простежується схильність до 
розвитку девіантної поведінки.  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета програми: формування усвідомленого ставлення до 
почуття гніву і навчання прийнятним способам виявлення 
своїх емоцій, а також мотивування дівчат до позитивних змін 
у поведінці.  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Програма складається з шести занять тривалістю 90 хв. 
кожне, які допоможуть дівчатам під керівництвом ведучих 
краще пізнати себе та оволодіти навичками конструктивного 
спілкування з оточуючими. 
 
Зміст програми: 
Заняття 1. Пізнаємо світ своїх емоцій 
Заняття 2. Вчимося виявляти свій гнів 
Заняття 3. Приборкуємо свій гнів 
Заняття 4. Долаємо агресивну поведінку  
Заняття 5. Вчимося висловлювати емоції  
Заняття 6. Відзначаємо досягнення нашої групи  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

Тренінгова програма для дівчат-підлітків: 
https://www.msp.gov.ua/files/Emotion_Management-Guide-
RM-22-04-16.pdf 
Робочий зошит до тренінгової програми: 
https://www.msp.gov.ua/files/Emotion_Management-Copybook-
RM-22-04-16.pdf  



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

- 

  
 

Інформація станом на жовтень 2020 року  


